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СЕКЦІЯ ІI

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 
ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ДІЛОВОДСТВА
В ПРИВАТНОМУ ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРСТВІ

Віт О.Г.
І курс, група ЗІС-18-1м,

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Білоцерківський інститут економіки та управління 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю.І., к.пед.н.

В умовах ринкового господарювання персоналу організації
притаманний високий динамізм розвитку. Він проявляється не тіль -
ки в прискоренні процесу оновлення професійних знань, навичок,
але й у постійному зростанні ролі професійно важливих ділових
якостей працівників. Освіта, кваліфікація та рівень розвитку про-
фесійних здібностей виступають сьогодні основними якісними ха -
рактеристиками персоналу. На практиці ці характеристики не завж ди
відповідають потребам та вимогам виробництва. Отже, для форму-
вання конкурентоспроможного кадрового потенціалу необхідно
пос тійно проводити заходи щодо вдосконалення розробки та реалі-
зації кадрової політики, підвищення ефективності діяльності служб
управління персоналом в організації.

Організаційна структура та чисельність персоналу кадрової слу -
жби залежить від специфіки та масштабів діяльності організації і ви -
значається переліком наданих функціональних обов’язків. Великі
організації створюють, як правило, потужні підрозділи, що займа -
ються досить широким спектром кадрових питань. Наприклад, до
служби персоналу великої компанії можуть входити відділи, групи,
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сектори, окремі працівники підібрані за функціональним принципом
(відділ кадрів, відділ стимулювання та оплати праці, сектор навчання
та розвитку персоналу, інженер з техніки безпеки, психолог).

В організаціях з невеликим трудовим колективом підрозділ з уп -
равління персоналом може взагалі не створюватись, а питаннями ро -
бо ти з кадрами опікується або перший керівник особисто або упов но -
важена ним особа. Хоча слід зазначити, що досить часто трап ля ються
ситуації, коли керівники, особливо приватних фірм, не приділяють на -
лежної уваги проблемам формування та розвитку персоналу. Тому від -
мовляються від створення служб персоналу не з об’єктив них причин,
а намагаючись зекономити фінансові ресурси організації. Як правило,
в таких випадках обов’язки управління персоналом, переклада ються
на фахівців іншого профілю: юристів, бухгалтерів, офіс-менеджерів [1].

В зв’язку з цим вдосконалення діяльності служб персоналу в су -
часних умовах має передбачати наступні напрями роботи:

1. Забезпечення комплексного вирішення завдань якісного
формування та ефективного використання кадрового потенціалу
підприємства.

2. Перехід від адміністративно-паперових методів управління
кадрами до науково-обґрунтованих процедур підбору, оцінки та
розподілу кадрів, що вимагає від фахівців кадрових служб знань та
навичок психологічного тестування, соціологічного дослідження та
інших сучасних технологій.

3. Широке впровадження прогресивних методів підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу. В сучасних
умо вах досить актуальною є проблема випереджаючої підготовки
робітників та спеціалістів для освоєння нової техніки та технології,
що вимагає від кадрових служб розробки перспективних планів
формування трудового колективу.

4. Організацію системної роботи з керівними кадрами, яка має
базуватись на таких організаційних формах як планування ділової
кар’єри, ротаційне пересування керівників, навчання на курсах під-
вищення кваліфікації, стажування на провідних підприємствах.
У цій сфері надзвичайно важко вчасно контролювати та аналізувати
зміни в законодавстві нашої країни. Ще важче змінювати принципи
та організацію роботи під всі зміни. Як наслідок невчасно поміченої
статті чи нового закону на товариство чекає низка перевірок, адмі-
ністративних штрафів та навіть кримінальна відповідальність [2].

Сучасне виробництво неможливо уявити без новітніх технологій,
які дозволяють значно полегшити обмін інформацією. Електронна
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пошта, наприклад, дає змогу відправляти документи в різні організа-
ції не зважаючи на існуючи кордони, факсимільний зв’язок забезпе-
чує швидкий та надійний спосіб ведення переговорів, робота з мере-
жею Internet відкриває доступ до значних інформаційних масивів.

Література
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ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ»

Гавриш О.
магістратура І курс група ІБС 11м-18,

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Вінницький інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Мазуркевич О.П., к.культурології, доцент

Тривалий час понятійно-категоріальний апарат документообігу,
зокрема традиційного «паперового», розвивався виключно в межах
документознавства. Щодо техніко-технологічної основи електрон-
ного документообігу, то ці поняття створювалися та поширювалися
в межах технічної інформатики (або інформаційних технологій).
Проте нині відбувається широке входження електронного докумен-
тообігу в різні сфери господарських та суспільних відносин у якості
окремої функціональної системи підприємств, установ та організа-
цій. Використання ними специфічних інструментів для роботи з ін -
формацією, а також адаптація спеціальних програмних засобів до
специфіки конкретної галузі зумовлюють виникнення вузькогалу-
зевих тлумачень сутності електронного документообігу [2].

Особливості «вузькогалузевого», економічного тлумачення зміс -
ту основних понять електронного документообігу повною мірою
виявляють себе у дефініціях вчених-практиків. Процес електронного
документообігу визначається як такий, що «ґрунтується на електрон-
ній обробці обліково-звітної інформації, яка включає формування
первинних електронних документів, порядок обробки інформації,
автоматизований банк даних, тощо» [1]. Акцент на суто галузевій спе-
цифіці дозволяє визначити електронний документообіг в цілому як
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такий, що «покликаний забезпечувати процеси створення, управлін-
ня доступом і розповсюдження великих обсягів документів
у комп’ютерних мережах, а також контроль за рухом документів на
підприємстві» [1]. На нашу думку, дані дефініції частково відходять
від традиційного тлумачення сутності документообігу: 1) порушено
логіку розмежування понять «документування» (створення службо-
вих документів) та «документообігу» (руху службових документів),
2) зміст поняття полягає не в мережевому обігу документів, а у функ-
ціонуванні «системи документообігу», яка має відповідати певним
технічним, методологічним критеріям; 3) «управління доступом»,
«розповсюдження» не відображає всього життєвого циклу документу,
оминає такі важливі з точки зору діловодства етапи роботи з доку-
ментом як фіксація основних реквізитів документів, експедирування;
4) «електронний документообіг» забезпечує контроль за виконанням
документів, тож його вплив на «організацію роботи управлінського
персоналу» варто розглядати як цілком умовний [1].

Широке бачення сутності електронного документообігу пред-
ставляють Л.М. Бойко та О.С. Фурманчук, а саме у «створенні доку-
ментів, їх обробці, передачі, збереженні, виведенні інформації, яка
циркулює в організації чи на підприємстві, на основі використання
комп’ютерних мереж» [2]. Цю точку зору також не можемо розгляда-
ти як вичерпну, оскільки поза увагою залишаються такі функції як
контроль за виконанням, реєстрація документів. Крім того, поняття
«документ» та «інформація» вживаються як синоніми, в той час як
документообіг (відповідно до дефініції ДСТУ 2732:2004 [3]) оперує
виключно поняттям «службовий документ» — у такому вигляді дані
піддаються реєстрації, ідентифікації, оцінці та нормативному вико-
ристанню. Включення у сутність електронного документообігу
поняття «інформації», на нашу думку, стирає принципову межу між
ним та корпоративними інформаційно-аналітичними системами [2].
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http://www.docflow.ru/edu/glossary/detail.php?ID=27946 (06.05.2016). —
Назва з екрану.
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ІНФОГРАФІКА В ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Гончаренко С.Г.
ІІІ курс, група ІС-16-3, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Кравченко О.В., к.ф.н.

Останніми роками значна увага приділяється структурі і верстці
газетних видань з метою поліпшення оформлення, удосконалення
зовнішньої форми. Сучасні періодичні видання характеризуються
значною кількістю та якістю зображальних матеріалів, різноманітні-
стю шрифтів, зменшенням обсягу і збільшенням кількості публіка-
цій. Водночас новітні технологічні досягнення в галузі поліграфії
дають змогу робити газету більш інформативною, зручною щодо
читацького сприйняття за Антоновою С. Г. [8, с. 42]. Інфографіка —
це довідкова або ілюстративна інформація, представлена у виді таб-
лиць, графіків, діаграм. Інфографіка може допомогти у розповсюд-
женні ідей та у приверненні уваги. Зображення — це одна із форм
комунікацій, яка відіграє важливу роль в презентації ідей.

Основна мета інфографіки — інформування. При цьому часто
даний інструмент виступає в якості доповнення до текстової інфор-
мації, яка охоплює тему в повному об’ємі і вміщує декотрі пояс-
нення. Хоча в середньому інфографіка займає стільки ж місця в газе-
ті, як і штрихові зображення, проте у 58% сучасних газет діаграми,
таблиці та картосхеми не використовують. За площею фотографічні
та штрихові зображальні елементи мало чим відрізняються, інфо -
графіка має більші розміри при меншій кількості на сторінку. Ряд
газет (8%), крім фотографій, на своїх сторінках не застосовує нія-
ких інших зображальних елементів. До них можна додати 5% газет,
в яких, крім фотографій, є рекламні блоки. Усі види зображальних
матеріалів використовують 39% сучасних газет, і вони відрізняють-
ся не лише форматом, але і розташуванням і взаємодією між собою.
Основну площу газетної сторінки займають текстові матеріали,
а в їх основі лежать шрифтові елементи. Принципи використання
шрифтів у періодичних виданнях практично однакові. Шрифт як
елемент оформлення розділяється на титульний та текстовий,
кожен з яких має свої функції та призначення.

Проблема схожості й розбіжностей в оформленні періодичних
видань становить як теоретичний, так і практичний інтерес. На фор-
мування типу газети впливають, насамперед, прийоми оформлення,
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які залежать від способів групування традиційних елементів оформ-
лення і зв’язків між ними. Газета говорить зі своїм читачем не тільки
з до помогою друкова ного слова, а й мовою зорових образів (ілюстра-
цій). У наш час ілюстрації нерідко тіснять на газетних шпальтах текст,
ведуть самостійну розмову в зорових образах. Часто правдивий і яск -
равий фотознімок здатний дати більше, ніж багато сторінок тексту.

Ілюстрації в газетах доповнюють зміст матеріалів, дають мож -
ливість побачити їх із нового, більш виразного боку. Існують ілюс -
трації і як самостійні жанри у вигляді окремих фотографій, на рисів,
тематичних добірок. Тема і сюжет їхні розглядаються само стійно,
а текст відіграє роль пояснювального підпису.

Фотоілюстрація — невід’ємна частина газети. Вона відіграє
різну роль на сторінках періодичної преси, у тому числі роль засобу
ху дожньо-технічного оформлення, причому їй відводиться особли-
ве місце. Це обумовлено специфічністю фотографічного зображен-
ня: знімок є візуальною копією фрагментів дійсності. Некодована,
графічно близька до дійсності мова знімка не просто виділяє фотоі-
люстрацію серед інших елементів художньо-технічного оформ -
лення періодичних видань — вона ще й розширює можливості
оформлення. Не менш важлива особливість фотоілюстрації —
швид кість сприйняття інформації, яка в ній вміщена. Якщо
в текстово му матеріалі об’єкт розгортається з кожним рядком і його
образ відтворюється у свідомості читача поступово, то візуальна
інформація знімка сприймається практично миттю.

ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В УСТАНОВІ

Данчук Н.Ю.
І курс, група ІС-18-1м,

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: к.філол.н., доцент Дика Л.Л.

Соціально-економічні процеси, які відбуваються у сучасному
суспільстві не можливі без управління, яке є важливим чинником для
забезпечення якісного функціонування державної влади та органів
місцевого самоврядування. Забезпечити належний рівень управління
допомагає документування. Тому необхідне створення оптимальних
умов для всіх видів робіт з документами на всіх етапах опрацювання
документів — від моменту створення чи одержання документа до
його знищення або відправлення на архівне зберігання [3, с. 23].
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З кожним роком спостерігається збільшення обсягу інформа-
ції, що призводить і до збільшення нових документаційних пото-
ків — внутрішніх, вхідних, вихідних. Раціональне функціонування
діловодства в установі, яке охоплює питання документування та
організації роботи з документами у процесі виконання управлінсь-
ких дій, покладено на службу діловодства.

Організація діловодства умовно ділиться на дві частини: забезпе-
чення своєчасного і грамотного створення документів; організація
роботи з документами: одержання — передача, обробка, облік, реєст -
рація, контроль, зберігання, підготовка до архіву, знищення [2, с. 46].

Діловодство є важливою складовою роботи кожної установи,
у процесі якого беруть участь усі працівники установи: одні ство-
рюють документи. Інші забезпечують їх передачу, ще інші керують-
ся цими документами у своїй практичній діяльності [3, с. 27].

Щодо стандартів і нормативної бази діловодства, то головним
джерелом діловодства є Конституція України, на другому місці
є закони і підзаконні нормативні акти, а головним стандартом
є ДСТУ 4163-2003. Наступні за значенням нормативними докумен-
тами є різні положення, правила, інструкції, статути та інші акти,
затверджені постановами Верховної Ради. Особлива роль належить
нормативним актам міністерств, відомств (накази, положення,
інструкції) [1, с.18]. Типова інструкція з діловодства встановлює
загальні правила документування управлінської діяльності міні-
стерств, інших центральних органів виконавчої влади, і регламен-
тує порядок роботи з документами з моменту їх створення або над-
ходження до відправлення або передачі в архів установи.

Порядок руху документів в організаціях не завжди продума-
ний — багато документів проходять довгий і заплутаний шлях від
створення чи отримання до виконання, ряд операцій з ними дуб-
люється, а деякі з них при більш ретельному аналізі взагалі
виявляються непотрібними.

У роботі з документами не повинно бути дублювання, тобто
кожна операція з документом має виконуватись тільки один раз, — це
один з найголовніших принципів організації діловодства [1, с. 26].

Практика діловодства сформувала ще такі основні принципи
раціональної організації документообігу: рух документів повинен
бути прямим, тобто слід обирати маршрути за принципом однора-
зового перебування документа в одному структурному підрозділі
або у одного виконавця; перебування документа в інстанції повинно
бути строго зумовлено необхідністю його опрацювання і відповідати
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організації і технології праці закладу; різноманітні операції для
опрацювання документа слід виконувати паралельно, щоб скоро-
тити час його перебування у сфері діловодства і підвищити опера-
тивність виконання.

Таким чином, можна сказати, що діловодство є важливим
інструментом впливу на процеси та результати діяльності установи,
а також одним із визначальних чинників забезпечення функцій
управління, тому потребує належної організації та дотримання всіх
правил і вимог.

Література

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство. Київ : Либідь, 2001. 379 с.
2. Зубенко Л. Г. Ділові папери в менеджменті. Київ : Екс об, 2003. 386 с.
3. Палеха Ю. А. Управлінське документування. Київ : Видавництво

Європейського університету. 2003. 645 с.

РОЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ
КОМУНІКАЦІЙ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Дорош В.Р.
магістратура І курс група ІБС 11м-18,

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Вінницький інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Мазуркевич О.П. к.культурології, доцент

Якщо виходити з розуміння менеджменту як загальної і головної
функції суспільства, цілком слушним, зокрема, виглядає звернення
до проблематики управління документально-інформаційною сфе-
рою суспільства, яка пронизує всі інші його сфери (економічну,
соціальну, політичну, гуманітарну) й виконує функції, подібні
кров’яній системі людини, які забезпечують життєдіяльність усього
організму. Роль документально-інформаційних комунікації у забез-
печенні здійснення ефективного комунікаційного менеджменту,
оскільки основним ресурсом цього різновиду управління є доку-
мент та інформація, а основною технологією — комунікація [1].

Представники різних наук трактували термін «комунікація» по-
різному. Це пов’язано зі складністю самого феномена спілкування,
вивченням якого займаються філософія і соціологія, загальна
й соціальна психологія, лінгвістика, та етнографія, педагогіка.

Основу загальної теорії комунікації складає теорія соціальної
комунікації, що вивчає процеси обміну інформацією в суспільстві,
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яка реально існує лише у свідомості суб’єктів, в процесі сприйнят-
тя ними сигналів, що надходять із зовнішнього середовища або
в результаті саморефлексії.

Соціальні комунікації призначені для забезпечення суспільно
значущою інформацією всіх елементів соціальної структури суспіль-
ства, налагодження загальносуспільних інформаційних обмінів в інте-
ресах існування і розвитку суспільства. Знаходитися у стані комуніка-
ції — це не просто передавати й одержувати інформацію, у процесі
комунікації утворюється комунікативне співтовариство, яке характе-
ризується відносинами єдності, взаємозв’язку та взаєморозуміння [2].

Документ існує в документально-комунікаційному процесі,
тобто в такій комунікації, в якій від одного суб’єкта до іншого пере-
дається документальна інформація. Він може виступати як закон-
сервована комунікація, що втілилася в матеріальний об’єкт, в річ,
хоча насправді вона є актом, дією як збоку комуніканта, так і сторо-
ни реципієнта. Активність комуніканта не потребує пояснень, але
без активності реципієнта документ не стане джерелом інформації.
Навіть якщо документ знаходиться в безпосередній близькості від
споживача інформації, не вимагає пошуку і фізично йому доступ-
ний, необхідна цілеспрямована діяльність споживача з оволодінням
інформацією, або допомога йому зі сторони посередника [3].

До документаційно-інформаційної системи комунікацій можна
віднести комунікації, що відбуваються як в базових сферах життя сус-
пільства, так і в господарській (економічній), фінансовій, праводіло-
вій та природничій сферах. Розвиток і функціонування її забезпечує
цілий ряд спеціально створених для цього суспільних інститутів, у то -
му числі генералізаційні, транзитні та термінальні (науково-інформа-
ційна діяльність, редакційно-видавнича справа, книжкова торгівля,
бібліотечна справа, бібліографічна діяльність, архівна справа та інші
інституції, які потребують відповідного керування).

Література
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМИ:
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ

Дуняк О.І.
І курс, група ЗІС-18-1м,

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Білоцерківський інститут економіки та управління 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю.І., к.пед.д.

В умовах сучасного розвитку комунікаційних каналів в усіх вузлах
інформаційної інфраструктури складної соціальної системи кон-
центруються, переробляються великі інформаційні потоки з метою
прийняття соціально значущих управлінських рішень, в основі яких
лежить та чи інша модель інформаційно-комунікативного процесу
[1, с. 18].

Здійснення комунікацій у складних соціальних системах — це
процес, необхідний для будь-якої управлінської дії. Комуніка цій ний
процес — це обмін інформацією між двома або більшою кількістю
людей. Основні функції комунікаційного процесу полягають у досяг-
ненні соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного
її елемента. Основна мета комунікативного процесу — забезпечення
розуміння інформації, що є предметом обміну, тобто повідомлень.

Джерелами будь-якої інформації є передбачені або встановлені
законом носії інформації: документи та інші носії інформації, які
є матеріальними об’єктами, що зберігають інформацію, а також по -
ві домлення засобів масової інформації, публічні виступи [2, с. 52].

Інформаційне забезпечення покликане задовольняти всі по -
тре би управління процесами, які відбуваються у соціально-еконо-
мічній системі. Інформаційний процес необхідний як неодмінна
умова роботи сучасної техніки, як засіб підвищення якості робочої
сили, а відтак як передумова успішної організації самого процесу
виробництва та діяльності підприємства.

Управління як інформаційний процес складається з обміну ін -
фор мацією між органом управління, керованим об’єктом і зовнішнім
середовищем. Стрижнем науково обґрунтованого управління є своє-
часна і повна інформація про ситуацію, в якій приймається рішення,
про шляхи його реалізації, про цілі управління та можливі наслідки.

Директивна інформація забезпечує єдність управління, закон-
ність правових дій керівника, вона регламентує діяльність керівни-
ка з позиції законності.
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Науково-технічна інформація прискорює практичне викорис-
тання економічних законів ринкової економіки, сприяє організації
виробництва, праці та управління підприємством.

Економічна інформація показує стан господарської діяльності
організації та її ефективність, вона характеризує зміни трудового
процесу, витрати дієвої праці у кожному структурному підрозділі
підприємства.

Організаційно-нормативна — це засоби впливу на управляючу
систему шляхом регламентування діяльності при виконанні зав-
дань управління, встановлення норм і нормативів на виконання
окремих трудових операцій [4, с. 28].

Здійснення комунікацій — це зв’язуючий процес, необхідний
для кожного управлінського дійства. Існує думка, що ефективно
працюючі керівники — це ті, хто досяг успіхів у налагодженні кому-
нікацій [3, с. 12].

Комунікаціями (спілкуванням) пронизана вся система управ-
ління організацією. Метою комунікації є розуміння, осмислення
переданої інформації. Для цього інформація має бути достовірною,
своєчасною, повною і релевантною.

Вимоги до інформації неоднакові на різних стадіях процесу
управління. Так, при постановці цілей значення має обсяг інформації,
наукова і технічна її новизна, повнота. При оцінці ситуації — структу-
ра інформації, що дає можливість використати системний підхід для
аналізу ситуації. При розробці управлінських рішень — її своєчасність,
повнота, можливість автоматизованої обробки [4, с. 180].

Отже, головною категорією комунікаційно-інформаційного під -
ходу є поняття «інформація», «інформаційне суспільство». Інфор ма -
ція, що передається в суспільстві, називається соціальною. Ін фор ма -
ція відіграє важливу роль як у життєдіяльності окремої особистості,
так і розвитку та функціонуванні підприємства, організації, устано-
ви тощо.
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Управлінська діяльність знаходить своє відображення в доку-
ментах, за допомогою яких здійснюються різноманітні функції:
матеріально-технічне забезпечення, ціноутворення, організаційно-
розпорядчі тощо. Загальна і найбільш характерна властивість усіх
документів полягає в тому, що вони є джерелами або носіями інфор-
мації. Тому документи широко використовуються у повсякденній
діяльності будь-якого підприємства, організації, установи, закладу
тощо. Як носії інформації, вони сприяють поліпшенню внутрішньої
організації підприємства чи установи, служать підставою для при-
йняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи [2, с. 56].

Документи мають ще ряд інших важливих властивостей, що ста -
новить цінність для управління. Вони є засобом свідчення, дове-
дення певних фактів і, отже, мають велике правове значення. Крім
того, документи усе більшою мірою служать матеріалом для оброб-
ки та одержання необхідної інформації.

Оскільки на процеси, що охоплюються поняттям діловодства,
останнім часом впливає застосування нових інформаційних техно-
логій, методів інформаційно-документаційного забезпечення
управління, то діловодна діяльність, що спрямована на прийняття,
документування та реалізацію управлінських рішень, набуває
більш широкого змісту. Документаційне забезпечення управлін-
ня — важлива складова діяльності будь-якої установи, організації,
підприємства. Ведення діловодства й організація документообігу
відіграють важливу роль у конкурентоспроможності сучасних під-
приємств, яка залежить не лише від їх технічної оснащеності,
а й від документаційного фактора.

Кожен практичний працівник право ділової сфери постійно
працює з різними документами і складає їх. Робота з документами
входить до функціональних обов’язків як керівників, так і підлег-
лих працівників.

Документування управлінської діяльності — це сукупність дій,
що здійснюються органами управління щодо створення та вико-
ристання документів. Воно створюється за Типовою інструкцією
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з діловодства, яка визначає порядок ведення загального діловодства.
Діловодство, що містить таємну інформацію з обмеженим досту-
пом, визначається спеціальними нормативно-правовими актами.
Підставою для створення документів у праводіловій сфері є потре-
ба засвідчення наявності та змісту управлінських дій, передавання,
зберігання і використання інформації протягом певного часу або
постійно [2, с. 38]. Управлінські документи можуть виконувати різ ні
дії: вони підтверджують чи фіксують факти, події, зв’язок; інформу -
ють, дозволяють чи забороняють здійснювати різні дії. Незалежно
від характеру інформації, яка в них міститься, спрямовані на регу-
лювання й упорядкування відповідних суспільних відносин.
Офіційність управлінських документів підтверджується відповід-
ними підписами, печатками, бланками тощо.

Управлінські документи мають такі особливості: створюються
і використовуються органами управління відповідно до встановле-
ної компетенції і поставлених завдань; є засобом закріплення фун-
кцій органів управління; містять, як правило, інформацію правово-
го і довідкового характеру, що відображає природу виконавчої та
розпорядчої діяльності; процес їх створення, форма та зміст регу-
люються правовими нормами, що надає їм загального значення та
обов’язкового виконання [1, с. 65].

Отже, управлінське документознавство сконцентроване на сту-
діюванні процесів створення та обігу документів в установі, які міс-
тять управлінську інформацію. Якщо документування в цілому —
це процес створення документів, то документування управлінської
інформації — це процес створення службових документів, змістом
яких є управлінська інформація.
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Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впроваджен-
ня новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери
суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів
місцевого самоврядування визначається одним із пріоритетних
напрямів державної політики сьогодення.

Значною часткою інформаційних ресурсів, за твердженням на -
уковців, є документи, що зберігаються в архівах, музеях, бібліотеках,
банках даних тощо. Відтак за умови переходу до інформаційного сус-
пільства створюється нове розуміння архіву як суб’єкта інформацій-
них процесів. Основне завдання діяльності архівів таким чином по -
лягає не лише обліку та зберіганні архівних документів, але —
в роз повсюдженні ретроспективної, поточної інформації в просторі
й часі. Архіви, постійно здійснюючи інформаційну діяльність з метою
забезпечення суспільства ретроспективною інформацією, створюють
і забезпечують умови для всебічного використання відомостей, що
містяться в документах Національного архівного фонду [1].

Основною метою реалізації пріоритету архівних установ Ук -
раїни в напряму підтримки та розвитку національної ідентичності,
як зазначено у річному звіті Державної архівної служби за 2017 рік,
є «наближення діяльності архівних установ до потреб громадянсь-
кого суспільства шляхом розширення доступу до архівних докумен-
тів, запровадження сучасних інформаційних технологій, зокрема
й з надання архівних електронних послуг користувачам, підготовки
збірників документів, монографій, біографічних та довідкових ви дань,
створення системи інформаційних ресурсів, інтегрованої у світо-
вий інформаційний простір» [2].

Головною функцією архівної справи «як складової документно-
інформаційної сфери життя суспільства є посередництво між утво-
рювачами і споживачами ретроспективної документної інформа-
ції» [2]. А відтак, — основними процесами в архівній справі є фізичне
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збереження архівних документів, облік та забезпечення доступу
(безпосереднього та інтелектуального) до них.

На нинішньому етапі розвитку архіви все більше набувають рис
інформаційної системи, визначають власні інформаційні ресурси
як організаційно впорядковані сукупності ретроспективних доку-
ментів у традиційній та електронній формі, функцією яких є збері-
гання, пошук та видавання архівної інформації.

Розвиток інформаційного суспільства докорінно змінює умови
розвитку архівної справи, вимагає трансформації окремих напрямів
науково-практичної діяльності архівних установ, розвитку відпо-
відних положень архівознавства, узгодження теоретичних та прак-
тичних складових науково-інформаційної діяльності архівів, фор-
мування власної документально-інформаційної інфраструктури та
інформаційну підтримку державотворчих процесів, соціальної сфе -
ри суспільства, української науки та культури [1].

Веб-сайт розглядається як документно-інформаційна система,
оскільки йому притаманні всі ознаки такої системи у класичному
розумінні: наявність масиву документів, засобів інформаційного
пошуку, техніко-технологічних засобів фіксування, зберігання та
представлення інформації), що існує у вигляді організованої сукуп-
ності електронних документів та їхніх зв’язків.

Отже, в сучасному інформаційному суспільстві важливими ас -
пектами є відкритість суспільства і вільний доступ до інформації.
Відтак, державні архіви України, попри існуючі проблеми, керую-
чись принципами демократичної і соціально правової держави та
в міру наявних можливостей, намагаються забезпечити всім членам
українського суспільства умови рівного, нічим не обмеженого
доступу до історико-культурної спадщини України.
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Впровадження е-урядування є засобом підвищення ефективності
на основі докорінної перебудови роботи державних органів. Сама
концепція е-урядування орієнтована на задоволення потреб грома-
дянина.

Виділяють два етапи у створенні державної політики розвитку
інформаційного суспільства. Перший етап — 1998–2006 рр.: при-
йняті закони України «Про Національну програму інформатизації»,
«Про електронні документи та електронний документообіг», «Про
електронний цифровий підпис», програму «Електронна Україна»,
низка інших урядових актів. Вони започаткували нормативно-пра-
вові засади інформатизації, а саме побудову: державної телекомуні-
каційної системи, системи національних інформаційних ресурсів,
інформатизацію стратегічних напрямків розвитку економіки, тощо.

В організаційному плані була створено: Національне агентство
з питань інформатизації при Президентові України, яке в ході реор-
ганізації перетворилося у Державний департамент в структурі Мі -
ністерства транспорту та зв’язку; в державних органах влади було
сформовано відповідні структурні підрозділи. Окрім того, планува-
лася розробка національних стандартів в сфері інформатизації,
створення національних геоінформаційних та пошукових систем,
потужних інформаційних ресурсів, створення системи захисту інфор-
мації, розбудова індустрії програмного забезпечення.

На другому етапі були прийняті: закони України «Основні заса-
ди розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 ро -
ки», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах», та ряд інших нормативно-правових актів. Було утворено
Держкомінформатизації, як центральний орган виконавчої влади,
якому делеговано повноваження координації діяльності інших
центральних відомств з реалізації завдань побудови інформаційно-
го суспільства та впровадження е-урядування, яке можна розгляда-
ти з декількох позицій.
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Е-урядування можна розглядати як нову модель державного
управління, яка здатна надати відносинам влади, бізнесу і громадян
характер взаємодії та взаємо сприяння з метою розбудови сучасно-
го демократичного суспільства. Е-урядування як концепція рефор-
мування публічного демократичного управління, оскільки за допо-
могою використання ІКТ здійснюється створення європейських
публічних адміністрацій та поліпшення радикальним чином їхньої
роботи зі своїми клієнтами, як з громадянами, підприємствами, так
і з іншими публічними адміністраціями. Е-урядування як основний
засіб для здійснення та досягнення вищої мети державної політи-
ки — сприяти розвитку кожної людини та її добробуту.

Стратегічні завдання з розвитку е-урядування необхідно ви зна -
чити відповідно до тих переваг, які надають ці технології у розвитку
суспільства та держави: забезпечення прав громадян на доступ до
всіх видів відкритої державної інформації, що має індивідуальну та
суспільну значимість; вдосконалення технології державного управ-
ління, тощо.

Реалізація технологічних рішень е-урядування вимагає певної
адаптації системи державного управління до нових умов функціо-
нування. З одного боку роль органів влади повинна бути перегля-
нута з наближенням їх діяльності до умов ринку, конкуренції та
обслуговування громадян, оскільки нова концепція управління
публічного менеджменту змінює роль держави та делегує частку уп -
равлінських функцій громадам та громадянам. З іншого боку зали-
шає за собою функції щодо захисту прав та свобод громадян, конт-
ролю за додержанням норм та вимог чинного законодавства. В цих
умовах державне управління стає більш гнучким. Встановлюються
нові зв’язки між владою, громадянським суспільством та бізнесом.
Державні органи повинні інформувати суспільство щодо поточно-
го стану справ у державі, забезпечувати можливість участі громадян
в обговоренні питань розвитку та проектів рішень з різних напрям-
ків життєдіяльності.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ
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Костюк К.О.
магістратура І курс група ІБС 11м-18,

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Вінницький інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Мазуркевич О.П., к.культурології, доцент

Завдяки сучасним цифровим засобам масової комунікації (надалі
ЗМК) часто лише одне натискання кнопки на комп’ютері відділяє
людину від моря інформації. Але сучасні мас-медіа не тільки є про-
дуктом суспільної діяльності, а й самі конструюють її, експліцитно чи
імпліцитно передаючи за допомогою окремих медіатекстів певні
комерційні, ідеологічні, політичні, етичні чи естетичні цінності та
коди.Однак ступінь і характер впливу медіаінформації, рівень інтелек-
туального та емоційного задоволення реципієнта, залежать, головним
чином, від того, наскільки повно вона може декодувати медіатексти,
критично проаналізувати й оцінити отриману інформацію [3, с. 6–14].

Завдання педагогів — озброїти майбутніх фахівців розумінням
ЗМІ, яке полягатиме не тільки в здатності протистояти негативно-
му впливові мас-медіа, але й в умінні скористатися їхнім освітнім
потенціалом. Цим займається окрема галузь педагогіки — медіади-
дактика, яка володіє власними навчальними технологіями — меді-
аосвітніми. Здатність адекватно розуміти й ефективно використо-
вувати медіаматеріал формується в процесі цілеспрямованої
медіаосвіти, результатом якої має стати медіаграмотність учня [1].

Хоча вчені дещо розходяться в думках, що саме вважати «меді-
аграмотністю», більшість з них погоджуються, що під медіаграмотніс-
тю слід розуміти загальну спроможність індивіда отримати, про ана -
лізувати і оцінити послання (мессидж) в друкованих чи елект ронних
засобах масової інформації та комунікації (інакше мас-медіа), а та -
кож уміння створювати власні медіатексти та передавати їх за допо-
могою найбільш адекватних медіаканалів [1].

Усвідомлення того, як створюється медіатекст, які «підводні
рифи» ховаються за глянцевою обгорткою конкретного медіапос-
лання, сприяє формуванню ефективного механізму комунікації.
Однак формування медіаграмотності — це тривалий процес, ефек-
тивність якого залежить від багатьох факторів: вибору певного виду
медіа для досягнення конкретної мети, відбір адекватної медіаос-
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вітньої технології, когнітивних здібностей і вмінь студента. Не до -
статній ступінь формування пізнавальних структур накладає певні
обмеження на розуміння складніших комунікативних прийомів,
що їх використовують ЗМІ [2].

Можливість ввести певні медіатехнології до окремих навчаль-
них дисциплін обумовлена здатністю медіаосвіти до інтеграції. У цій
статті пропонуємо методику застосування окремих медіатехнологій
(пресодидактики та кінодидактики) для формування етичних основ
ділового спілкування під час вивчення курсу «Етика та психологія
ділового спілкування» в аудиторії майбутніх документознавців. Для
запровадження медіаосвітніх технологій до фахової підготовки май-
бутніх документознавців було обрано модель навчання медіаграмот-
ності, яка поєднує естетичний і захисний ефекти медіаосвіти. Курс
читався англійською мовою та складався із трьох модулів: «Етичні
основи ділового спілкування», «Психологічні засади ділової комуні-
кації» та «Бізнес-етикет і медіа в організації ділового спілкування».

Медіаосвітній підхід підвищує ефективність фахової підготов-
ки у вищій школі, оскільки дозволяє інтегрувати сучасні освітні
технології, комунікативні та технічні досягнення мас-медіа
у викладання окремих навчальних курсів.
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Сьогодні сучасне людство опинилося в стані, коли накопиче-
ний людством інформаційний фонд багаторазово перевищує здат-
ність індивіда щодо його сприйняття та переробки. Це спричинило
активний пошук науковцями ефективного інструментарію, який би
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слугував людині при здійсненні інтелектуальної роботи. Одним з ва -
ріантів такого інструментарію є так звана Т-МОДА — «Технологія
перетворення відомостей по методу об’єктно-документального ана-
лізу», яка свого часу стала справжнім переворотом в інтелектуаль-
них технологіях. Технологія була розроблена групою дослідників під
керівництвом Ю. С. Гузева наприкінці 80-х років спочатку у Все союз -
ному інституті міжгалузевої інформації, а остаточне оформлення
отримала в 1991 році в Всеросійському інституті наукової і технічної
інформації. Вона виявилась достатньо вдалою спробою оптимізува-
ти процес мислення під час аналізу великої кількості інформації та
на цій основі допомогти у прийнятті рішень [1].

В основу Т-МОДА покладено універсальний інтелектуальний
фільтр, структурований в НОПЗ-формат: надоб’єкт — основний
об’єкт — підоб’єкти — зв’язані об’єкти. Це значущі одиниці інформа-
ції (об’єкти різного виду), які відповідають типовому набору питань
(для чого? — що? — завдяки чому? — що ще відомо?), які завжди при-
сутні в свідомості будь-якої людини в проблемній ситуації. В одному
тексті може бути кілька об’єктів різних категорій. При цьому
надоб’єктами є цілі, завдання та (або) вищі підстави; основний об’єкт
характеризує інтерес в конкретній ситуації (усвідомлена необхідність)
і може змінюватися в залежності від цієї ситуації (постановки задачі);
підоб’єкти представляють собою компоненти основного об’єкта,
а зв’язані об’єкти є аналогами або асоціаціями [3].

Таким чином, НОПЗ-формат відтворює структуру природного
інтелекту людини. Результатом інтелектуальної фільтрації стає ком-
плексний набір інфоквантів (в термінології Е. С. Конопльова) [2],
об’єднаних в складений за особливими правилами документ —
об’єктний реферат [1]. Для стиснення підсумкового тексту, а також
підвищення його інформативності необхідно представити виявлені
інфокванти у вигляді графа, який буде представляти собою об’єктно-
документальну схему документа (ОДС). Вершини цього графа — це
блоки з найменуванням об’єкта (а також короткими текстовими
фрагментами, якщо це необхідно) із зазначенням вихідного докумен-
та, приналежності до того чи іншого класу об’єктів, а його ребра — це
зв’язки між об’єктами. Зліва від основного об’єкта розташовуються
підоб’єкти, а праворуч — надоб’єкти. Універсальність НОПЗ-фільтра,
доповнена розвиненими гіпертекстовими зв’язками (ОДС), створює
свого роду підвищену інтелектуальну «провідність» [3].

Таким чином, технологія об’єктно-документального аналізу
ус пішно працює усюди, де є потреба у структуруванні та системати-
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зації різноаспектних даних. Її перевагами у порівнянні з іншими
інформаційними технологіями є універсальність, зручність, гнуч-
кість та простота в оволодінні та використанні.
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В сучасних умовах стрімко зростає попит на інформацію та ін -
фор маційні послуги. У зв’язку з цим технологія опрацювання інфор-
мації намагається використовувати найширший спектр технічних
засобів і, передусім, комп’ютерну техніку та цифрові електронні за -
соби комунікації. На їх основі створюються обчислювальні системи
і мережі не лише для накопичення, збереження та перетворення
інформації, а й для максимального наближення термінальних при-
строїв до робочого місця фахівця або керівника, який приймає
рішення [1]. Сучасні інформаційні системи (ІС) виникли і функціо-
нують завдяки наступним технічним досягненням: швидкодійним та
містким засобам зберігання інформації (жорсткі та лазерні диски,
флеш-пам’ять тощо); цифровим засобам зв’язку, які не накладають
суттєвих обмежень на відстань та час (глобальні комп’ютерні мере-
жі); апаратним та програмним засобам автоматизованої опрацюван-
ня інформації (вибірка, сортування, подання в потрібній формі) [2].

У відповідності з визначенням, наведеним у Державному Стан -
дарті України (ДСТУ), інформаційна система — це система, яка
 організовує накопичення і маніпулювання інформацією щодо кон -
кретної проблемної сфери.
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Інформаційна діяльність державних архівів визначається як пос -
тійне та систематичне збирання, використання, розповсюдження
і зберігання первинної та вторинної архівної інформації архівами,
що створені й фінансовані державою, з метою задоволення потреб
громадян, юридичних осіб і держави в ретроспективній докумен-
тній інформації [3].

Окрім того, інформаційну діяльність державних архівів у ши ро -
кому розумінні визначають різні аспекти використання та розпов-
сюдження архівної інформації. Зокрема, її використання як діяль-
ність, пов’язана із задоволенням інформаційних потреб фізичних
та юридичних осіб і держави, включає архівне описування; ство-
рення довідкового апарату архіву; користування його документами
та використання архівної інформації.

Тому інформатизація архівної справи — це комплекс організа-
ційних, науково-методичних та технологічних заходів, що забезпе-
чують створення за єдиними методологічними і методичними заса-
дами взаємопов’язаних інформаційних технологій в архівній справі,
формуванні національних архівних інформаційних ресурсів. Засо -
бом реалізації інформатизації архівної справи є комп’ютеризація —
програмне і матеріально-технічне забезпечення технологічних про-
цесів за допомогою електронної обчислювальної техніки [4].

Основними етапами інформатизації архівної справи є: облад-
нання архівних установ відповідними технічними та програмними
засобами, комп’ютеризація управлінських функцій Держкомархіву
України та архівів; комп’ютеризація комплектування архівів та цент -
ралізованого обліку документів, створення в електронній формі сис -
теми архівних довідників, інших баз даних; комп’ютеризація на єди-
них засадах процесів комплектування, описування, обліку, створення
довідкового апарату в кожному архіві; ѕ представлення національних
архівних інформаційних ресурсів у мережі Інтернет; використання
комп’ютерних технологій для страхового копіювання документів,
формування повнотекстових баз даних; створення електронних
копій документів для фонду користування [1].

Отже, інформатизація архівної справи спрямована на створен-
ня і вдосконалення інтерактивного доступу до архівної інформації
через створення електронного архіву, який розглядають як ком-
плекс рішень щодо автоматизації процесу зберігання документів,
ефективної системи щодо пошуку за різними показниками, а також
відстеження запитів користувачів.
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Сьогодні є нагальна необхідність створення інформаційних
ресурсів держави, вироблення і забезпечення суспільства інформа-
ційними продуктами і послугами. Н6обхідність створення якісної
аналітичної інформації шляхом реферування документів визначає
потребу у фахівцях-документознавцях, які здобувають фахову осві-
ту на спеціальностях «Інформаційна, бібліотечна та архівна спра-
ва», зокрема і в Білоцерківського інституту економіки та управлін-
ня Університету «Україна».

Реферування широко використовується у науковій, видавни-
чій, інформаційній та бібліографічній діяльності. Особливе місце
тут належить органам науково-технічної інформації та інформацій-
но-аналітичним службам бібліотек, що ведуть підготовку і випуск
реферативних журналів, реферативних збірників, експрес-інфор-
мації в друкованому та електронному форматах.

Дослідження питання реферування документів здійснювали
науковці: М. Сорока, М. Брискман [1], А. Вейзе [2], О. Лазаренко
[3], О. Парсяк [4], Т. Самойленко [5] та інші.

Мистецтво реферування — витяг найважливіших і найхарактер -
ніших фрагментів одного чи декількох джерел інформації — не від’єм -
на частина повсякденного життя [3].
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Процес реферування — низка логічних операцій, таких як: оцін -
ка, відбір, аналіз та узагальнення відомостей, що містяться в пер-
винному документі. Послідовність їх реалізації і формує методику
реферування.

Потреба в реферуванні потужних потоків документів зі змен-
шенням затрат, забезпечення доступності рефератів для широкого
кола користувачів, забезпечення уніфікації надання інформації в ре -
фератах дає змогу щораз активніше залучати комп’ютерну техніку,
удосконалювати існуючі й розробляти нові методи автоматизова-
ного реферування [5].

Процес реферування набуває розвитку вже протягом декількох
століть, однак досягши певних результатів у дослідників існує без-
ліч питань не лише щодо суті процесу, але й навіть до самого визна-
чення продукту процесу — реферату.

Розрізняють два види рефератів: продуктивні і репродуктивні.
Репродуктивний реферат відтворює зміст первинного тексту. Про -
дуктивний містить творче або критичне осмислення реферованих
джерел. Реферат має певну композицію: вступ, основну частину,
висновки. У вступі обґрунтовують вибір теми, можуть бути приведені
вихідні дані реферованого тексту (назва, де опубліковано, в якому
році), повідомлені відомості про автора (П.І.Б., спеціальність, вче на
ступінь, вчене звання), розкривається проблематика обраної теми.
В основній частині наводиться зміст реферованого тексту, основні
тези, що аргументуються. У висновках підсумовують проблему,
заявлену в рефераті.

Отже, реферування — це одна з найбільш широко розповсюд-
жених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при
сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відіб-
рати релевантну інформацію.
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Інтегрування України в Європейський освітній простір має на
ме ті розширити можливості працевлаштування вітчизняних фахів-
ців на міжнародному ринку. Щоб підготувати конкурентоздатного
фахівця українська вища школа має формувати у своїх випускників
найнеобхідніші для майбутнього працевлаштування та ефективного
виконання професійних обов’язків якості. До таких, зокрема, нале-
жать комунікативні вміння, які ґрунтуються на знанні етичних і пси-
хологічних засад комунікації та врахуванні вимог ділового етикету.

Комунікативні уміння є обов’язковою складовою професійних
компетенцій документознавця [2; 3; 4]. Це засвідчують і міжнарод-
ні та закордонні професійні стандарти, які містять вичерпний сис-
тематизований перелік умінь, що ними мають володіти фахівці
цього профілю. Наприклад, Міжнародна Асоціація сертифікованих
документознавців (ARMA International) включає до переліку клю-
чових компетенцій документознавців знання та вміння, необхідні
для усно та письмової комунікації [3].

В аспекті гармонізації з загальноєвропейськими освітніми стан-
дартами слід опиратися на рамкову угоду з компетенцій та здатнос-
тей європейського професіонала в інформаційній сфері діяльності,
яка акцентує, що комунікативні компетенції є визначальними для
здійснення професійної діяльності, оскільки забезпечують здобу-
вання інформації та її ефективне поширення у різних формах: усній,
письмовій, аудіовізуальній, електронній в умовах між особистіс ного,
міжорганізаційного та міжкультурного спілкування [2, c. 40–47].
Комунікативні вміння є професійно значущими, входять до групи
міжособистісних, а ще охоплюють виваженість, розсудливість та
ви нахідливість [2, c. 59–60].
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Водночас, менеджмент може досягнути максимальної ефек-
тивності тільки тоді, якщо в основу спілкування, вирішення про-
блем і прийняття рішень покладено ділову етику, а тому її вивчення
включене до університетських програм у багатьох країнах [2]. Тобто
сьогодні ділова етика — це не тільки сфера науки, яка вивчає етич-
ні та психологічні проблеми ділових відносин, та зібрання певних
норм професійної етики для окремої категорії професіоналів, але
й навчальна дисципліна, вивчення якої сприяє формуванню про-
фесіоналізму, лідерських якостей і високого рівня відповідальності
за прийняті рішення ще на студентській лаві [3].

Хоча в Україні вже почали приділяти певну увагу введенню між -
народних стандартів бізнес-етики (це, наприклад, стосується роз-
робки та впровадження етичних кодексів окремих груп професіо-
налів) [1], проте педагогічні технології формування етичних засад
ділової комунікації у майбутніх фахівців під час навчання у вищій
школі залишаються недостатньо вивченими.
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Електронний уряд — це концепція здійснення державного управ -
ління, притаманна інформаційному суспільству. Вона грунтується
на можливостях інформаційно-телекомунікаційних технологій,
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характеризується спрямованістю на потреби громадян та тісно пов’я -
зана з такими компонентами як електронна комерція, електронний
бізнес, електронний банкінг, універсальний доступ, комп’ютериза-
ція, комп’ютерна грамотність[1].

Вдосконалення механізмів надання державних послуг населен-
ню є однією з актуальних проблем розвитку інформаційного сус-
пільства. В сучасній Україні механізми взаємодії органів державної
влади з одержувачами послуг знаходяться в стадії формування.

Переведення взаємодії органів державної влади з організаціями
та громадянами в електронну форму дозволяє скоротити час надан-
ня державної послуги, підвищити ефективність та знизити витрати,
пов’язані з особистим зверненням громадян в органи державної
влади [2]

В країнах Європи рівень використання послуг електронного
уряду населенням різниться, тому що набор он-лайн послуг може бути
сформовано як традиційним шляхом — навколо урядових агентств,
так і за темами, цікавими для населення: як отримати роботу, водій-
ські права або купити будинок, зареєструватися для участі у вибо-
рах. За цими темами можна переходити на необхідні урядові Web-
сайти міністерств і відомств.

В Україні електронне урядування знаходиться у стадії створен-
ня, але вже охоплює деякі важливі сфери діяльності і надає
наступні можливості [1]:

– Web-портал пенсійного фонду. Він створений з метою покра-
щення якості та оперативності обслуговування громадян, впрова -
дження технологій електронного урядування в соціальній сфері.

– надання послуг у транспортній сфері. За допомогою офіцій-
ної системи он-лайн резервування та придбання квитків;

– реєстрація в дошкільні навчальні заклади. Web-сайт створено
на базі Інформаційної Системи Управління Освітою;

– Web-портал Українського центру оцінювання якості освіти.
Система надає інформаційні послуги у сфері освіти, дозволяє здій-
снити електронну реєстрацію на участь у ЗНО, отримати його
результаті в режимі он-лайн;

– послуги у сфері зайнятості населення. Офіційний сайт Дер жав -
ної служби зайнятості дозволяє завантажувати і заповнювати елект -
 ронні форми документів;

– електронні послуги в медицині. Міністерством охорони здо-
ров’я йде формування Всеукраїнського електронного реєстру
персональних даних пацієнтів;
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– управління земельними ресурсами. Державним агентством
зе мельних ресурсів розроблено та введено в експлуатацію он-лайн-
кадастрову карту;

– послуга «Приймання платежів через Інтернет» надає можли-
вість сплатити через Інтернет комунальні платежі, рахунки за мобіль -
ний та міський телефони, Інтернет, кабельне телебачення, купува-
ти товари через Інтернет-магазини, тощо.
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УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИМИ
РЕСУРСАМИ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ

Покотило С.В.
магістратура І курс група ІБС 11м-18,

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Вінницький інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Мазуркевич О.П., к.культурології, доцент

У процесі становлення інформаційного суспільства, застосування
сучасних інформаційних технологій відіграє важливу роль, адже це
створює сприятливі умови для розвитку економіки, як окремого під-
приємства, так і країни в цілому. Використання новітніх інформацій-
них технологій обумовлює управління сучасними ІТ-підприємствами.
Інформаційні технології значно полегшують професійну діяльність
співробітників та керівництва того чи іншого підприємства.

В управлінні ІТ-підприємством інформаційні технології реалі-
зуються в автоматизованому і традиційному (паперовому) вигляді.
Автоматизована інформаційна технологія передбачає існування
комп лексу відповідних технічних засобів, що забезпечують реаліза-
цію інформаційного процесу, і системи управління цим комплек-
сом технічних засобів.

Основною задачею, яку виконують сучасні інформаційні тех-
нології на ІТ-підприємстві є не тільки обробка документів, але і ство-
рення, оброблення та передача нових форм представлення знань,
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орієнтованих на вирішення різноманітних проблем. Нові інформа-
ційні технології дозволяють об’єднувати і споживачів, і інформацій-
ний ресурс таким чином, щоб ті суб’єкти інформаційного процесу,
які потребують допомоги, легко знаходили тих, хто зможе її надати.
Як показує світовий досвід, грамотне застосування інформаційних
технологій сприяє росту продуктивності, зниженню витрат і підви-
щує вартість установ різних форм власності, за рахунок прискорен-
ня часу на прийняття ефективних управлінських рішень.

Інформаційні технології значно полегшують професійну діяль-
ність співробітників та керівництва ІТ-підприємства. Сучасні ІТ-
підприємства на ринку інформаційних технологій є не лише вендо-
рами, тобто компаніями-постачальниками програмних продуктів
під своєю торговою маркою, а й споживачами інформаційних тех-
нологій. Дані підприємства створюють, впроваджують та викори-
стовують у своїй професійній діяльності програмні продукти.

Розвиток інформаційних технологій та подальше розширення
сфер використання електронних документів є процесом, який по тре -
бує підтримки з боку держави. Сучасний період розвитку суспільства
визначається процесом інформатизації, створенням новітніх інфор -
маційних технологій та їх використання в управлінні сучасним ІТ-
підприємством. Використання інформаційних технологій в управлін-
ні сучасним ІТ-підприємством сприяє підвищенню ефективності
бізнесу за допомогою впровадження сучасних методів управління,
що призводить до зростання економічних показників як окремого
підприємства, так і держави. Це продекламовано тим, що в останні
роки перед Україною постає питання інтеграції зі світовим співто-
вариством, глобалізації економіки та зростання конкурентної
боротьби в умовах ринку. Все це вимагає від сучасних підприємств
швидко та ефективно здійснювати свою виробничу діяльність.
Завдяки ІТ- підприємствам можна спостерігати значну зміну сучас-
них умов бізнесу, які характеризуються істотним скороченням часу
виконання всіх виробничих процесів.
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ВЕБ-САЙТ ЯК ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА
СИСТЕМА

Проніна В.Ф.
І курс магістр, група ІСм-1.1, спеціальність 029 «Інформаційна,

бібліотечна та архівна справа»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Ляшук Н.В., к.філол.н.

На сьогоднішній день практично кожна організація має особис -
тий веб-сайт. В час розвитку інформаційних технологій — це
є необхідним для розширення інформаційної діяльності установи.

Сайт — це сукупність інформаційних файлів (сторінок з текс-
том і картинками), присвячених одній тематиці, а також об’єдна-
них гіпертекстовими посиланнями і одним доменним ім’ям безліч
документів.

Інтерес формування особистих веб-сайтів нині очевидний. На -
явність сайту компанії в Інтернеті істотно розширює сферу пошуку
клієнтів. Більш того, організація із сайтом має значно більшу вагу
і значно більшу популярність. Раніше більшість сайтів становили со -
бою сукупність показників (це міг бути, так би мовити, сайт-ві зит -
ка), але в міру того, як активно діяли комунікації, кількість адрес,
внутрішніх і зовнішніх стало збільшуватися. Іншими словами, сайт
став не тільки реалізовувати функцію довідки, але і поволі став пе -
ребудовуватися у віртуальний бізнес-центр. Розвиток сайтів увій-
шов у мережу як окрема індустрія, яка постійно стає все більш
об’ємною і вимагає великого професіоналізму.

Дослідження свідчать, що більшість веб-сайтів у своїй основі
містять таку ключову морфологічну структуру, яка складається з го -
ловної сторінки (домашня, some-page); сторінки чи розділу першо-
го рівня (переважно адреси), на них містяться на навігаційній пане-
лі домашньої сторінки, присутні на всіх сторінках та відносяться до
так званої глобальної навігації); сторінки другого та наступних рів-
нів, які збільшують або додають інформацію головних розділів та за
релевантністю підпорядковуються сторінкам попереднього рівня.

За призначенням веб-сайти поділяють на:
– Бізнес-сайти — вони містять інформацію про компанії та їхні

сервіси, здійснюють функцію електронної торгівлі;
– Інформаційні — призначені для інформування відвідувачів,

розповсюдження новин, енциклопедії, словники;
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– Веб-сайти соціальних мереж — інтерактивні багатокористу-
вацькі сайти, які заповнюються самими учасниками мережі. Сайт
яв ляє собою автоматизоване соціальне середовище, яке дозволяє
спіл куватися групі користувачів, об’єднаних спільними інтересами;

– Веб-портали — універсальні сайти, через які дозволено вихо-
дити на інші ресурси Інтернету.

Формування веб-сайту починається з утворення інформацій-
ної моделі сайту. Будь-яку веб-сторінку можна оцінити за декількома
параметрами: зміст та зовнішній вид. Насамперед потрібно вирі-
шити, яку інформацію потрібно на ній розмістити.

Популярності мережі Інтернет, а саме розвитку та розповсю -
дженню технологій формування веб-сайтів, як способу введення до -
кументованої інформації у цій мережі слугують такі фактори:

– доступність мережі Інтернет як сфери документування, обмі-
ну, зберігання та використання інформації;

– різноманітність засобів документування, а саме безоплатних,
зберігання, обміну та використання інформації;

– можливість доступу до задокументованої інформації у мережі
Інтернет;

– перерозподіл світового ринку праці, який ґрунтується на ор -
ганізації роботи з віддаленими співробітниками, які не працюють
у приміщенні підприємств і територіально розміщуються в інших
населених пунктах, країнах та континентах.

Все це дозволяє передбачати підвищення популярності вико-
ристання мережевих технологій для документно-інформаційних
систем у різних видів діяльності.

ОСВІТНЯ СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ФОРМУВАННЯ
ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ СТУДЕНТІВ

Скірканіч Д.В. 
3 курс, спеціальність «психологія»,

Рівненський інститут університету «Україна»
Науковий керівник: ст.в.  Савенко Д.О.

Освітня соціалізація у вищих навчальних закладах являє собою
залучення індивідів до особливостей реалізації освітніх видів діяль-
ності у вищій школі. В широкому сенсі вона представляє собою ме -
ханізм для забезпечення орієнтації на подальшу самостійну діяль-
ність з метою постійного підвищення якості освіти та кваліфікації.
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Сучасне інформаційне суспільство найважливішими завданнями ви -
щої школи ставить отримання, систематизацію й різноманітне вико -
ристання інформації, що одночасно відповідає інтересам і потребам
студента, який є реальним споживачем освітніх послуг. Відпові -
даючи інтересам розвитку особистості та соціуму, вища школа
покликана вирішувати такі завдання [3]:

– вдосконалювати та гармонізувати взаємовідносини людини
та природи;

– стимулювати інтелектуальний розвиток, використовувати
сучасні методи пізнання для збагачення інноваційного мислення
особистості;

– сприяти соціалізації людини через її занурення в сучасне для
неї культурне середовище;

Компоненти освітньої соціалізації реалізуються за такими на -
прямками: освітній, професійний і суспільний. Дані напрямки нале -
жать більшою мірою до цілеспрямованої соціалізації. Суспільна соціа-
лізація реалізується в процесі всього навчання, і виходячи із аналізу її
чинників, може розглядатися як відносно контрольована [1, с. 155].

В якості результату процесу соціалізації за даними напрямками
формується, розвивається, закріплюється певний набір соціально-
психологічних якостей і властивостей, що відповідають потребам
самореалізації індивідів у суспільстві у різних сферах життя.

Перший етап соціалізації студентів (І–ІІ курси) являє собою
процес пристосування індивідів до специфіки освітньої діяльності
у вищій школі. В особистісному плані молодою людиною вирі-
шуються фундаментальні проблеми визначення сенсу даного виду
діяльності, тобто навчання, оскільки вона не дає безпосереднього
матеріального ефекту і не гарантує досягнення статусних позицій.
Звідси — орієнтація на визначення смислів. Такого роду майбутнє
виступає для людини як ідеальне проектування себе в прийдешнє;
як область, ціннісно-мотивуюча особистісний розвиток. Тим са мим,
майбутнє як модель, грає першорядну роль в особистісному само-
становленні. Саме на цьому етапі найбільш інтенсивно йде процес
освітньої соціалізації [2]. Характерною особливістю даного етапу
є висока психологічна напруженість, що супроводжує процес адапта-
ції першокурсників. У цей період відбувається також прилучення
недавнього абітурієнта до студентських форм колективного життя.
Поведінка студентів на перших курсах відрізняється високим ступе-
нем конформізму; відсутністю диференційованого підходу до своїх
ролей. Відбувається «дострокова, передчасна ідентифікація», викли -
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кана не самостійністю включення в систему відносин ВНЗ. Вихід
з цього стану сполучається з освоєнням ролі студента, головною
функцією якої є просвітницька адаптація; входження індивіда в сту -
дентський колектив. Другий етап соціалізації студентів (ІІІ–VІ курси),
визначається домінантою професійної спеціалізації, характеризується
спадом деякої психологічної напруженості особистості, пов’язаної
з вирішенням проблеми соціального самовизначення; розвитком її
вже в руслі освоєння необхідних знань для підготовки до професії,
придбання мінімальних особистісних навичок для неї [5, с. 133].

Життєві завдання в такому випадку мають бути усвідомленими за
всіма сферами життєдіяльності; підпорядковуватися певним мо тивам;
мати достатній рівень лабільності для можливості адекватного пере-
розподілу сил для їх виконання в максимально сприятливих умовах.
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ВЕДЕННЯ КАДРОВОГО ДІЛОВОДСТВА
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Товт І.С.
к.і.н., доц., доцент кафедри

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Білоцерківський інститут економіки і управління

Університету «Україна»

У зв’язку з глобальною інформатизацією суспільства в Україні
постає питання створення ефективної системи кадрового діловод-
ства. Як відомо, основа кадрового діловодства — документи, які
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мають правове значення, оскільки є засобом засвідчення та доведен-
ня певних фактів. Вони також використовуються як джерела та носії
інформації. В управлінській діяльності документ постає як предмет,
і як результат праці.

Найпроблемнішою є організація кадрового обліку у вищих на -
вчальних закладах, оскільки в них тісно переплітаються дві сфе -
ри — освітня та трудова, що мають свої законодавчі особливості та
вимоги до документів.

Проблема організації кадрового діловодства у вищому навчаль-
ному закладі була висвітлена у працях багатьох вчених. О. О. Вагі -
на, вивчала ведення кадрової документації у ВНЗ. В. М. Данюк,
Л. П. Кулаківська, Ю. Палеха, В. П. Козоріз, Г. В. Щокін, розгляда-
ли види та особливості кадрової документації та роботи кадрової
служби. Н. Осейко, Ю. Г. Кирюхін, О. М. Мельникова, розробляли
систему для автоматизації роботи з кадровою документацією.

Документація по кадрах ведеться з моменту введення праців-
ника до штату організації. Вона може бути виділена в окрему групу,
що зумовлено її винятковою можливістю і деякими особливостями
документування діловодства [1].

Упровадження комп’ютеризації в процес обліку кадрів здій-
снюється з метою усунення проблем та поліпшення роботи праців-
ників на кожному етапі роботи з документом. Вирішуючи певні
проблеми роботи з паперовими документами, при комп’ютеризації
кадрового діловодства виникають нові проблеми, що в більшості
випадків можна подолати.

Основною проблемою при впровадженні новацій у роботу від-
ділу кадрів є невелика кількість працівників, які мають хист або
бажання здійснювати процес підвищення кваліфікації через про-
ходження комп’ютерних курсів, відсутність їхнього бажання впро-
ваджувати нові технології в даній сфері.

Нині автоматизація обліку кадрів на багатьох підприємствах
«шматочкова»: накази друкуються у «Word», кадровий облік ведеть-
ся в «Excel», зарплата нараховується в «1С» [2].

Початковим етапом у виборі програмних продуктів стає вивчен-
ня документообігу організації в цілому та виокремлення завдань,
які має виконувати програма, наступним стає вибір — придбання
готової програмної продукції чи замовлення індивідуальної [3].

Для вищих навчальних закладів, рекомендується створювати
базу даних у звичних програмних продуктах, наприклад MS Access,
MS Excel.
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База даних має відповідати всім вимогам чинного законодав-
ства — містити лише правдиву інформацію, зберігати її конфіден-
ційність, бути чіткою і прозорою.

На українському ринку програмних продуктів пропонується пев -
на кількість програм, які виконують завдання з автоматизації об -
ліку персоналу. Але найпоширенішою є програма «Кадри», що вхо-
дить до комплекту програм «Комплекс управління підприємством
«Вірго-2.5М (х)».

Отже, використання комп’ютерної обробки документації не лише
дозволяє економити кошти державних установ, а й полегшує роботу
працівників відділів кадрів, що робить її цікавою та менш складною.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ
«ДОКУМЕНТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ»
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Дефініція «документаційне забезпечення управління» (ДЗУ)
з’яви лася у науковій, навчальній, методичній літературі приблизно
у 70-х роках ХХ ст. Початково термін «документаційне забезпечення»
означав: 1) документування будь-якої діяльності державних органів
у будь-якій формі; 2) контроль за якістю і кількістю утворюваних
документів; 3) спрощення процесів підготовки, зберігання і користу-
вання документами; 4) забезпечення зберігання і передачі на зни щен -
ня чи постійне зберігання документів; 5) забезпечення функціону-
вання технічних засобів, пов’язаних зі створенням, обробкою
і зберіганням документів.

Виникнення поняття документаційного забезпечення управлін-
ня пов’язано з впровадженням у сферу роботи з документами засобів
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обчислювальної техніки та сучасних інформаційних технологій ство -
рення, збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку і вико-
ристання інформації в управлінні.

Розроблений Всеросійським науково-дослідницьким інститутом
документознавства та архівної справи Федеральної архівної служби
Росії ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Тер ми ны
и определения» визначив ДЗУ як галузь діяльності, що забезпечує
документування та організацію роботи з офіційними документами [2].

Документне забезпечення Л. Скібіцька визначає як комплекс
операцій з готовими документами: приймання документів, попе-
редній розгляд, реєстрація, подання на розгляд керівництвом, кон-
троль виконання, формування у справи, використання у довідково-
інформаційній роботі, визначення термінів зберігання, передача
в архів, подальше використання або їх знищення [4, с. 14].

Н. Гончарова підкреслює, що для ДЗУ характерним є: його по ши -
рення на всі системи управлінських документів на будь-яких но сі ях;
наявність самостійного структурного підрозділу, до обов’язків якого
входить проектування, впровадження та контроль за дотриманням
існуючих правил щодо ДЗУ; встановлення відповідальності пер со налу
за порушення цих правил. ДЗУ дослідниця визначає як організаційно-
методичну діяльність, спрямовану на створення управлінських доку-
ментів і моніторингу їх використання в процесі прийняття рішень
та реалізації основних функцій управління [1, с. 33].

Як стверджує Л. Грінберг, документаційне забезпечення управ-
ління охоплює всю документацію установи і значно більшою мірою
дозволяє використовувати інформаційно-технологічну базу у робо-
ті з документами [3, с. 25].

Документаційне забезпечення управління — система засобів,
що базується на сучасних інформаційних технологіях, яка сукуп-
ністю наявних документаційних та людських ресурсів забезпечує
досягнення цілей управління (Проект Закону України «Про доку-
ментаційне забезпечення управління»).

Документаційне забезпечення управлінської діяльності є ос нов -
ною функцією органів державної влади, місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
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Науковий керівник: Конон Н.Г., старший викладач

Щоденно зростає роль бібліотек як координатора між спожива-
чем інформації та інформаційними потоками завдяки запроваджен-
ню бібліотечного сервісу. Адже, «…говорячи про інноваційні форми
роботи сучасного бібліотекаря в такому просторі, необхідно починати
з вироблення фахівцем нових підходів до власної діяльності. …якщо
фахівець працює в молодіжному осередку, не володіючи певними
особистісними та професійними навичками, то навіть якщо він
візьме на озброєння найновітніші форми роботи у своїй галузі, все
одно буде приречений на невдачу» [4, с. 21–22].

Сервіс трактується як гостинність, зустріч відвідувача, персо-
налізація, тобто адаптація до умов бібліотеки, пристосування пев-
них послуг до побажань, вимог і особливостей конкретної молодої
особи; використання імені відвідувача, запам’ятовування його упо-
добань, бажання допомогти, передбачення потреб, а особливо —
увага. Бібліотека не просто ефективно задовольняє потреби корис-
тувачів, а постійно працює на випередження, перевищуючи їхні
очікування, для того, щоб бути затребуваною [5, c. 8–10].

Сервіс — це не лише вміння усміхатись, вітатись або інформа-
ційні технології чи персонал. Він має багато складових, і тільки зав-
дяки комплексному розумінню, можна оцінити якість сервісу та
покращити його стан. За визначенням основних складових сервісу
звернімося до фахового часопису «Бібліотечна планета», де зосе-
реджується увага, що сервіс — це і є золотий спосіб для отримання
конкурентної переваги [2, с. 26–29].
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Фізична складова — зовнішній вигляд будівлі, її інтер’єр, пло ща,
планування, місцезнаходження, доступність, зокрема для моло ді
з інвалідністю — навігація тощо. Бібліотечна реклама послуг повинна
бути об’єктивна, естетична, сучасна, ясна і чітка, відповідала змістом
і формою інтересам та потребам читачів. Атмосферна складова —
оточення, освітлення, чистота, акустика, зручні меблі, настрій, ого-
лошення, надписи, рівень шуму, домашній комфорт, чистота і зати-
шок, зручні меблі, що робить бібліотеку інтригуючою та привабливою
для молоді. Технічна складова — включає рівень кваліфікації спів -
робітників, технічне оснащення, програмне забезпечення, швид кість
технологічних процесів, зручність користування сайтом, виконання,
якість та вчасність послуги, знання тощо. Функціо нальна складо-
ва — години роботи, вихідні, адресна реклама інформує відвідува-
чів про бібліотеку та її розташування і це, насамперед, приваблива
вивіска на будівлі бібліотеки. Престижна бібліотечна реклама спря-
мована на позиціонування бібліотеки як солідного, професійного
партнера як для окремих користувачів, так і для організацій та уста-
нов, що сприяє створенню сильного і позитивного іміджу установи.
Операційна складова — щоденні посадові обов’язки персоналу, дрес-
код, ведення документації, дотримання інструкцій — функції, котрі
мають виконувати працівники. У межах бібліотеки: перереєструва-
ти користувача, записати нового, виконати запит, видати книгу чи
довідку, за допомогою сканера, який зчитує штрих код з документа,
додає автоматично матеріал до видачі кількості екземплярів, що
надзвичайно оперативно. Особлива складова бібліотечного серві-
су — це гостинність, зустріч читача, персоналізація, тобто адапта-
ція, пристосування певних послуг до запитів, вимог і особливостей
конкретної молодої людини. Ця складова, про яку часто забувають
в бібліотеках. Але вона створює цінність, котру надає бібліотекар
користувачеві з моменту приходу до установи. Саме дії бібліотека-
рів, спрямовані на приємне «здивування» читачів, примушують
його прийти до вас іще раз та рекомендувати бібліотеку друзям,
колегам, знайомим, однокласникам або однокурсникам. Якраз це
і популяризує заклад, робить безкоштовну рекламу [3, с. 63–68].

Суттєво на цей процес впливає культурна складова, сюди вхо-
дить особиста культура читача, культура бібліотекаря, самої устано-
ви як обслуговуючого закладу [2].

Важливо зазначити, що маркетингова діяльність вимагає аналі-
зу та оцінки бібліотечних послуг, їх постійного вдосконалення шля-
хом: створення нових продуктів і послуг бібліотеки; відмови від
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послуг, що є застарілими та користуються низьким попитом; пев-
них змін існуючих послуг, їхнього безперервного урізноманітнення,
з метою поліпшення якості та адаптації до нових ринкових умов [1].
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Серед нових номінативних засобів у заголовках використову-
ються найрізноманітніші сталі вислови. Заголовки з модифікова-
ними фраземами генерують оцінку тексту як цілісної змістової
структури, актуалізують додаткові конотативні значення, завдяки
чому впливають на читача і налаштовують його рецепцію.

Дериваційна дія використання сталих висловів, спрямована на
задоволення авторських інтенцій, розгортається у двох напрямах:
а) ситуативна трансформація плану вираження; б) план вираження за -
лишається незмінним, а перетворення стосуються тільки плану змісту.

Серед сталих словесних комплексів (далі — ССК), що вжи-
ваються в заголовках, виділяємо фразеологізми, афористичні цитати
з джерел світового культурно-комунікативного простору, назви літе-
ратурних творів, художніх фільмів та ін. В оказіональному вживанні
фразеологічні одиниці трансформуються і оновлюються. Усі струк-
турні та семантичні зміни є індивідуальними, тобто оказіональними.

Оказіональна трансформація цих одиниць відбувається у кілька
способів. Перший спосіб — це оказіональна експлікація. Відпо відно
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до авторської інтенції відбувається доповнення ССК певним лек-
сико-семантичним компонентом. Серед таких доповнень можна
виділити: а) атрибутивне експлікування (поширення означенням):
НУ-НС дав ввічливо-стримананого відкоша Тимошенко (ІБ, 19.03.10),
перевів газові «стрілки» (УП, 27.11.06), азаровська копійка мільйон
береже (ВЗ, 30.06.11), вибухове попередження (ЛП, 12.06.10),; б) об’єкт -
не експлікування (поширення додатком): друге пришестя Вадима Ра -
биновича (УП, 02.02.01), настільна книга оперативника (ЛП, 11.01.11).

Можлива й комбінована експлікація: Друге пришестя Кучми в Ін -
тернет (УП, 13.12.00). Експлікація може виконувати не смислову,
а підсилювальну роль: підставимо двадцять другу щоку? (УП, 19.10.07).

Другий спосіб — це оказіональна субституція, коли відбувається
заміна певного лексичного компонента. Цим способом досить ак -
тивно творяться оказіоналізми на базі ССК: Не «хлопчиками» єди-
ними (УП, 14.03.19), У пошуках втраченої цілісності (УП, 06.03.19),
«Балканська весна»(УП, 05.03.19), Підкуп в законі (УП, 28.02.19),
Битва за Київ (УП, 26.02.19), Крізь Київ до зірок (УП, 21.02.19), Гра
у миротворця (УП, 19.02.19), Привид Авакова (УП, 11.02.19), Народ
без слуги (УП, 07.02.19), В пошуках меншого зла (УП, 26.01.19),
Прощавай, Воле? (УП, 22.01.19), Спокуса Зеленським (УП,
10.01.19), Сам собі президент (УП, 28.01.19), «Популісти, єднайтеся»
(УП, 16.01.19), Око за ОККО. (УП, 18.12.18). Така заміна одного
з лексичних компонентів сталої структури дозволяє досить легко
«вплести» оказіональний складник до загальної смислової, образ-
ної та інтенційної канви заголовка. Окремо варто згадати про одно-
часне включення двох протиставлюваних (антонімічних) варіантів
(і узуального компонента ССК, і оказіонального): Друзі мої, чудо-
вий/жахливий наш союз! (УП, 17.10.01).

Деякі трансформовані одиниці — це деривати, утворені від
фразем: порохова діжка — «ракетне пальне» (УП, 06.04.09) < сидіти
на пороховому погребі (на пороховій бочці) — «перебувати під загро-
зою небезпеки, катастрофи і т. ін.» (ФСУМ, с. 801). Такий процес
може мати ступеневий характер: «шапкові розбірки» < (УП, 12.10.07)
<«шапковий розбір» (УП, 12.10.07) < на розбір шапок — «під кінець,
пізно на завершення чого-небудь» (ФСУМ, с. 744).

Отже, основою ССК є фразеологізми, афоризми, назви відо-
мих творів, фільмів тощо. Оказіональна трансформація ССК відбу-
вається через експлікацію і субституцію їх складових.

Українознавство — основа філологічної освіти Секція 3
та формування духовності: історія та сучасність



КИЇВСЬКА ШКОЛА ПОЕЗІЇ ЯК ФОРМА ОПОРУ
ТОТАЛІТАРНОМУ РЕЖИМУ

Закалашвілі А.З.
IV курс, група УМ-15-1,

спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»,

Науковий керівник : Коломієць О.В., канд. філол. н., доцент

«Київська школа поезії» — феномен так званого «постшістде-
сятництва». До угруповання входили Василь Голобородько, Віктор
Кор дун, Василь Рубан, Микола Воробйов, Михайло Саченко, Ва -
лентина Отрощенко, Надія Кир’ян, Михайло Григорів, Іван Семе -
ненко, Станіслав Вишенський та Валерій Ілля. У 1997 році Микола
Воробйов, Василь Голобородько, Віктор Кордун, Михайло Григорів
відділилися від групи й інколи саме цих 4 поетів називають пред-
ставниками «Київської школи поезії».

«Київська школа поезії» — це група поетів, які дебютували в се -
редині 60-х років, проте до шістдесятників вони не належали. Вона
спростувала псевдохудожні настанови панівного «соцреалізму»,
виробила свою естетичну концепцію, у якій поєднувалися традиції
фольклорної та літературної класики й набутки модернізму, зокрема,
було переосмислено досвід «Молодої Музи», «Української хати»,
«клар нетизу» П. Тичини, формально-змістових експериментів
доби «Розстріляного відродження» та Б.І.Антонича, історії «Празь -
кої школи». Тим вона відрізнялася від близької їй Нью-Йоркської
групи, яка декларувала свою відмову від спадкоємності.

Про «Київську школу поезії» можна говорити як про суто пое-
тичне явище і як про групу молодих нонконформістів, для яких го -
ловним було — свобода у всіх її виявах, як про спробу жити інакше,
жити так, ніби все відбувається в незалежній, вільній державі, голов-
ним завданням якої була сама поезія. Варто зазначити, що шістде-
сятництво, як і постшістдесят0ництво, недостатньо досліджене, хоча
критики та літературознавці висловили чимало цікавих спостере-
жень, глибоких міркувань як щодо поетики учасників «Київської
школи» та її оточення, так і щодо контексту, у якому згадане угрупо-
вання постало й творило. Однак комплексного дослідження, у якому
б поетичний досвід «киян» був розглянутий у його найбільш істот-
них стильових проявах, в українському літературознавстві ще немає.
А з іншого боку актуальність обумовлена тим, що поети «Київської
школи» відразу були під натиском режиму, і тому відбулося майже
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двадцятилітнє замовчування в літературі. У наш час відбувається
легалізація поезії усієї «Київської школи», тих, чиї імена були вик-
реслені з літератури і не тільки. Тому набуває актуальності систем-
ний, цілісний розгляд діяльності «Київської школи поетів» у царині
художнього слова, жанрово-тематичних пошуків, видавничої спра-
ви, осмислення здобутків українського фольклору, мовних та пра-
вописних норм і визначення їх ролі в утвердженні українського
літературного слова та у становленні нової української літератури.

Представники школи не підлягають будь-яким ідеологічним
канонам або схемам, в основу їх творчості було закладено свободу тво-
рення, свободу особистості, свободу поривань, свободу у прямому фі -
лософському значенні. Вони не прагнули її, вони вже були вільними.

Закономірність появи «Київської школи поезії» зумовлена ес -
тетичною, духовно-етичною потребою національної культури від-
родити здеформовані соцреалізмом принципи письменства. Її участь
у спростуванні домагань соціально-детермінованого мистецтва мала
вигляд функціонування позбавленого нігілістичних ознак опози-
ційного дискурсу. Поети «Київської школи» розвинули активну
культурницьку діяльність, яка виходила за межі офіцизму: влашто-
вували неформальні літературні читання та художні виставки, вечо-
ри пам’яті репресованих митців, ставили замовчувані театральні
п’єси, пипсали петиції на захист української культури.

До маніфестів «Київська школа поезії» не вдавалася. Відновила
традиції класичної дореволюційної інтелігенції, їй були притаман-
ні прагнення до духовної незалежності, політичної відчуженості,
ідеали громадського суспільства та служіння народу. На компромі-
си із владою поети «Київської школи» не йшли, тому й належать до
«витісненого покоління».

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
ЗАСОБАМИ ЗВИЧАЇВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Заліток А.Ю.
ІІІ курс, група ФН-31, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Білоцерківський інститут економіки і управління 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Пасічник Н.С., канд. іст. наук, доцент

Культура твориться протягом віків спільним зусиллям поколінь,
це душа народу, його генетичний код. Звернення до витоків народної
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творчості, до сформованої впродовж віків системи поглядів, пере-
конань, ідеалів, традицій, звичаїв є важливою складовою національ-
ної системи виховання, формування світогляду та ціннісних орієн-
тацій особистості. Тому формування свідомого громадянина,
патріота, що є актуальним завданням на сучасному етапі розвитку
української державності, передбачає звернення до джерел націо-
нальної культури, вивчення і засвоєння духовно-культурної спад-
щини українського народу.

Мета роботи полягає у дослідженні впливу звичаїв українсько-
го народу на формування виховання культури сучасної молоді.

Народні звичаї — загальноприйнятний порядок, правила, які
здавна існують у громадському житті й побуті українського етносу;
традиційний порядок відзначення яких-небудь подій, свят, пов’яза -
ний з виконанням певних дій і використання певних атрибутів,
предметів тощо.

Звичаєва культура українського народу почала формуватися ще
задовго до прийняття християнства і відбита, наприклад, у таких об -
рядах і символах, як дідух на покуті, клечання осель на Зелені свята,
купальська обрядовість, кухня, писанка, плетіння вінків, вишиван-
ня, водіння кози, колядування тощо.

Варто відзначити глибокий гуманізм української громадської
звичаєвості. На особливу увагу заслуговують традиції опікування гро-
мади сиротами, вдовами та іншими вразливими категоріями населен-
ня. Так, першу оранку у селі робили на ниві вдові, передбачалась
матеріальна допомога убогим, хворим, потерпілим від стихійного
лиха, на великі свята за рахунок громади влаштовували обіди для ста-
рих, жебраків. Традиційним був й такий звичай, як толока, коли селя-
ни допомагали одне одному, ремонтувати школи, лікарні, церкви,
будували хати. До сьогодні існує звичай ходити пішки на богомілля
для поклоніння святим у лаври. Народна звичаєвість вимагала шану-
вати старших, і особливо батьків: «Шануй батька й неньку — буде тобі
скрізь гладенько», — говорилося у народі. Чимало звичаїв було
пов’язано із гостинністю українців: підносити дорогому гостеві хліб-
сіль, оберігати його в своїй оселі, не відмовляти подорожньому в при-
тулку, давати тому, хто просить. Складовою національної традиції
було вшанування загиблих героїв, поминання померлих.

Головною метою національного виховання на сучасному етапі
є набуття молодим поколінням багатого соціального досвіду, успад-
кування духовних надбань українського народу, досягнення висо-
кої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді неза-
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лежно від національної належності, свідомості громадян Укра їнсь кої
держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної,
художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культури,
збереження традицій та звичаїв українського народу. Головну роль
у дотриманні звичаїв відігравала й відіграє родина, яка була шко-
лою шанобливого ставлення до старших і менших, саме у родині
дитина вперше долучається до певної системи цінностей, до куль-
тури свого народу.

Таким чином, універсальним засобом формування системи
цінностей молодого покоління є народна творчість, звичаї та обря-
ди, традиційна культура. Вивчення звичаїв та дотримання їх моло-
дим поколінням — є успадкуванням духовних надбань українсько-
го народу, його невмирущих джерел скарбниці України.
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КАТЕГОРІЯ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ
В ЛІТЕРАТУРНОМУ ТВОРІ

Кандюк-Лебідь С.В.
викладач циклової комісії із права та соціально-інормаційних технологій

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 
ВНЗ «Університет «Україна», к.тел.: 096-339-23-29, 

svetlana-kandyuk-lebed@ukr.net

Художній час — одна з найважливіших категорій поетики, що за -
безпечує цілісне сприйняття створеної автором картини світу. Це ба -
гатовимірна літературознавча категорія, яка, будучи однією з базових,
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піддалася безлічі трансформацій і до теперішнього часу має велику
кількість тлумачень і класифікацій.

Категорію художнього часу в різних аспектах розглядали П. Фло -
ренський, М. Бахтін, Д. Лихачов, Ю. Лотман, О. Гуревич, Н. Гей, Г. По -
 с пєлов, І. Роднянська, А. Єсін, В. Хализев, Н. Тамарченко та інші.

Залежно від жанру твору, художній час в літературному творі
може мати такі форми і характеристики:

1. Соціально історичний або історичний час (відображає проце-
си, що відбуваються в колективі / суспільстві / місті / країні в пев -
ний історичний час).

2. Хронікально-побутовий час. «Динаміка такого часу вкрай
умов на, а його функція — відтворювати стійкий уклад життя»
(А. Єсін). На відміну від пригодницького часу, воно «...не має без-
умовного початку і безумовного кінця» (І. Роднянська).

3. Авантюрний або пригодницький час (завжди має початок
і кінець, відрізняється завершеністю, а також пов’язаний з ситуа-
ціями (часом) випробування; властиве творам епічного роду).

4. Кризовий час протистоїть звичайному часу життя героя (Н. Та -
марченко, В. Тюпа, С. Бройтман). У таких випадках автор зображує
тільки «вирішальні» події на тлі коротких повідомлень про інших,
пов’язаних зі звичайним ходом часу.

5. Містичний час (час від заходу до третього крику півня включ-
но, наповнене надприродними, незрозумілими, таємничими подіями
і персонажами, які не належать до світу людей: відьмами, чаклунами,
духами, чудовиськами, богами, міфологічними істотами тощо).

6. Фантастичний час: тимчасові злами, перенесення в минуле,
майбутнє чи паралельні часові течії, «часові діри», в яких біг часу
прискорюється, сповільнюється, або взагалі зупиняється.

7. Ідилічний час (завдяки жанру утопії в літературознавстві до -
сить міцно утвердилася категорія ідилічного простору, але ідиліч-
ний час при цьому розглядається рідко і побіжно).

8. Міфологічний час (виник в архаїчних моделях світу, направ-
лений у зворотний бік: від сьогоднішнього — до минулого. Для опо -
відача минулі події ще актуальні і не відносяться до іншого періоду
часу (І. Роднянськая).

9. Біографічний час визначається як «дитинство, юність, зрі-
лість, старість» (В. Халізев).

10. Космічний час пов’язаний з зображенням вічності й все-
ленської історії (В. Халізев).

11. Календарний час представлено зміною пір року, буднів і свят.
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12. Добовий час — день і ніч, ранок і вечір, світанок і захід, пів-
день і північ. В основному простежується в щоденниках.

13. Безподієвий час найбільш часто зустрічається в описах,
в ліричних відступах.

14. Епічний час розглядається як «абсолютне минуле», «час
праотців і героїв, відокремлене непрохідною кордоном від реально-
го часу сучасності» (М. Бахтін).

Категорія художнього часу все ще знаходиться в процесі роз-
витку і трансформації. Це дає можливість для його безперервних
досліджень, для вдосконалення і доповнення наявних класифікацій
форм, властивостей і функцій як самостійної категорії, так і в по -
єднанні з художнім простором.

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
В ОПОВІДАННЯХ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

Кулієва І.В.
вихователь ДНЗ № 425 «Теремок»,

випускниця спеціальності «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»,

конт. тел.(093) 8263788
Науковий керівник: Коломієць О.В., канд. філол. н., доцент

Морально-етичне виховання дітей за творами В. Сухомлин ського
є основою розвитку і формування особистості, що усвідомлюється
з давніх-давен народною педагогікою та вченими-дидактами, які
наголошували, що підготовка людини-громадянина не може зводи-
тися тільки до її освіти та розумового розвитку. Ще відомий філософ
Сенека радив: «Навчи спершу добрих правил моралі, а потім мудро-
сті, бо без перших важко навчитися останніх». Класики педагогіки
(К. Ушинський, Я. Корчак, В. Сухомлинський), сучасні педагоги-
гуманісти (Ш. Амонашвілі, О. Захарченко, О. Савченко), психологи
(І. Харламов, І. Бех, В. Киричук) у своїх працях висвітлюють важли-
вість питання морального виховання, етики людських взаємин.

Морально-етичне виховання — основа морального ставлення до
навколишнього світу, людей, сім’ї, самого себе, відповідно до пра вил
і норм загальнолюдської моралі, виховання любові до Батьківщини.

Працюючи з дітьми дошкільного віку ми допомагаємо їм пізна-
ти навколишній світ і світ природи, розвивати в душах почуття доб-
роти, любові, дружби, чесності, поваги, співчуття, розуміння як
себе, так й інших. Дітям близькі всі ці поняття і почуття. Потрібно
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тільки створити умови, певні ситуації — і душі дітей відгукнуться
і «розкриються, як квіти на ранковій зорі — як особистість».

Досвід підтверджує, що твори морально-етичного змісту мають
на дітей дошкільного віку великий вплив. Казки, легенди, опові-
дання Василя Сухомлинського дають можливість виховувати в ді -
тей загальнолюдські цінності, мають ту високу мораль, що допома-
гає дітям відпости на питання: «Чому саме потрібно поводитись
гарно, чому лише позитивні вчинки сприяють справжній радості та
задоволенню?»

Василь Сухомлинський стверджував: «Людину треба виховува-
ти. Для цього потрібно знати, що і як виховувати». У оповіданнях
«Турботливість» (про турботу двох хлопчиків Василька і Толіка), «Дів -
чинка і синичка» (про взаємодопомогу дівчинки Наталі і синички),
«Людина принесла життя» (про мудру людину, яка все мертве на
кругом перетворила на живе) автор звертає увагу на важливі риси
людського характеру: взаємодопомога, турбота про ближнього та
співчуття, небайдужість до усього живого на землі.

Сьогодні лише 10–20% старших дошкільнят здатні виявити чуй -
ність до слабших за себе, без зовнішніх спонукань прийти на допо-
могу, добровільно взяти на себе частину чиїхось труднощів, поділити-
ся чимось, не чекаючи на винагороду. Дуже часто діти, відриваючи
щось від себе, керуються аж ніяк не моральними мотивами.

Причин багато, і серед них найважливіша — нехтування в на -
шій країні моральними цінностями. У народі кажуть: «Що посі-
єш — те й пожнеш». Отже, якщо з дитинства не прищепити маленькій
людині основ моральності, вона виросте морально німою і сліпою.

Саме в дошкільному дитинстві закладаються основні риси май -
бутньої дорослої людини: чесність, порядність, людяність, працьови-
тість, доброта, чуйність тощо. Ці найпростіші риси стають першою
сходинкою на шляху розвитку загальнолюдських моральних  якостей.

Тому актуально і сьогодні звучать слова Василя Сухомлин сько -
го: «Людина народжується не для того, щоб зникнути безвісною,
нікому невідомою пилинкою. Людина народжується для того, щоб
залишити по собі слід вічний».
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ІНТИМНА ЛІРИКА У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

Циганенко А.В.,
І курс, група ПЗ-18-1, спеціальність «Право»

Кіровоградський інститут розвитку людини 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Мильніченко Н.О., старший викладач

Іван Франко належить до найвидатніших українських письмен-
ників дожовтневого періоду. Історія літератури знає небагато пись -
менників, чиє життя і творчість були б так тісно пов’язані з жит тям
народу, так глибоко відображали соціальні інтереси суспільства,
відкривали б рідному народові такі широкі горизонти світової куль-
тури. Ще до навчання у Львівському університеті, він пише вірші
про кохання, бо поет закохався у дочку священика. Дівчині своєї
мрії присвячував інтимну лірику. Писав їй у листі: «Ви, напевно,
здогадуєтесь, що Ви єдина муза, котра надихала й надихає мене на
перший, так і на другий томик».

Деякі вірші автор знищив, а деякі дав до першої його поетичної
збірки «Баляди й розкази», що була надрукована 1876 року з при-
святою «дівиці Надежді». «Дівиця Надежда» — це була Ольга Рош -
кевич, сестра його шкільного товариша Славка, у кого Іван Франко
гостював удома. Ольга була дівчиною оригінальної вроди, глибоко-
го розуму, веселої вдачі, начитана, досконало знала французьку
й німецьку мови, прекрасно грала на фортепіано. «... Несміла, як
лілея біла, з зітхання й мрій уткана...». Так змальовує поет образ
свого першого кохання у вірші «Тричі мені являлася любов». поезії
інтимної лірики І. Франка відзначаються багатством тропів, рито-
ричних та синтаксичних фігур.

Про інтимну лірику Каменяра М. Коцюбинський зазначив:
«У Франка є прекрасна річ — лірична драма «Зів’яле листя» — се
такі легкі, ніжні вірші, з широкою гамою чувства і розуміння душі
людської, що, читаючи їх, не знаєш, кому оддати перевагу: чи
поетові боротьби, чи поетові-лірикові, співцеві кохання і настроїв».

Своєрідною є композиція збірки поезій інтимної лірики І. Фран -
ка, частина віршів якої були покладені на музику і стали піснями
(«Чого являєшся мені у сні?», «Червона калино, чого в лузі гнеш-
ся?», «Ой ти, дубочку кучерявий...», «Розвійтеся з вітром...», «Ой
ти, жалю, мій жалю...», «Я не кляв тебе, о зоре...», «Ой ти, дівчино,
з горіха зерня...», «Отеє тая стежечка...» та ін.).
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Задушевною щирістю бринять у віршах Франка струни особис-
того болю, і ми співпереживаємо з поетом в його зажурі, разом з ним
відчуваємо «осінні думи», спостерігаючи, як «паде додолу листя
з деревини, паде невпинно, чутно, сумовито...». Меланхолія зів’я -
лого листя. Воно устеляло алеї львівських парків шелестливим
золотом, і брів ними наш поет і шепотів вірші, що їх складав. Так
народилася збірка про зранене серце, нездійснене бажання, кохан-
ня без взаємності — «Зів’яле листя». Книжка потаємних, інтимних
пісень, у яку вкладено «чуття скарб багатий». У ній Франко увікові-
чив свій ідеал коханої — чистий, далекий, нездійснений. Високу
культуру серця, культуру почуттів випромінюють Франкові чарів-
ливі, інтимні струни — вірші про кохання. Лірична драма «Зів’яле
листя» вражає читача великою внутрішньою сконцентрованістю
ліричного чуття незвичайним багатством змісту, тонкою грою емо-
цій. Не випадково ж лірика «Зів’ялого листя» привертала й привер-
тає увагу композиторів.

Незаперечним є одне: лірична драма Івана Франка «Зів’яле лис -
тя» — це шедевр поетичної майстерності. Глибокий ліризм проникає
в саму композицію книги. Її пісні — це три жмутки зів’ялого листя.
Розповідаючи про муки свого нерозділеного кохання, герой ніби роз-
риває жмуток за жмутком, розкидає зів’яле листя своїх пісень, щоб
воно, підхоплене вітром, щезло безслідно. Таким неоціненним скар-
бом є творчість, а особливо інтимна лірика великого сина україн-
ського народу Івана Франка, який заслужив визнання й любов наших
сучасників. Він завжди з нами у щоденному житті, у праці, у хвилинах
щастя і радості, а особливо у часи смутку на душі та у серці.

УПЛИВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
НА ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Шмель Л.В.
III курс, група ЗУМ-16-1, 

спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій 

Університету «Україна»,
конт. тел. (093) 8391811

Науковий керівник : Коломієць О.В., канд. філол. н., доцент

Найбільший скарб народу — це його мова. Саме мова, яка ти -
ся чоліттями формувалася, шліфувалася на землі предків, передава-
лася з покоління в покоління, дедалі точніше і повніше відображає
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душу народу й водночас формує її. Досвід людства переконливо
свідчить про те, що мова об’єднує народи в нації й зміцнює державу.
Занепадає мова — зникає й нація. Мова ж стає авторитетною, перс -
пективною, необхідною, коли нею користується, насамперед, на -
ціональна еліта. Тоді сильною й високорозвиненою стає як на ція,
так і держава.

Українська мова є мовою українською народу, отже, вона і тіль-
ки вона повинна бути рідною для кожного, хто вважає себе прина-
лежним до української нації. Усім відомий вислів В. Сосюри: «Без
мови нашої, юначе, й народу нашого нема». Історія розпорядилася
так, що чимала кількість українців як в Україні, так і поза її меж-
ами, зберігаючи свою духовну спорідненість з українською нацією,
не мала можливості опанувати рідну мову. Щоб уникнути повної
денаціоналізації — власної і своїх дітей, — ці люди, перш за все,
мають оволодіти українською мовою як найголовнішим каналом
зв’язку з рідним народом, його культурою та прагненнями. Рівень
розвитку рідної мови відображає рівень духовного розвитку нації:
словник — це те, що нація знає про світ, а граматика — це те, як
вона про цей світ говорить. Занепад рідної мови є наслідком духов-
ного зубожіння народу. Звичайно, такий великий народ як ми,
українці, не може допустити цього, якщо вважаємо себе цивілізова-
ною нацією. Ставлення до рідної мови є свідченням національної
свідомості й рівня культури народу, його цивілізованості. Воістину
справедливі слова О. Гончара: «Той, хто зневажливо ставиться до
рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе».

Сучасна українська літературна мова виконує різноманітні сус-
пільні функції — комунікативну, естетичну, мислетворчу, культуро-
носну та інші. Комунікативна функція полягає в тому, що мова
використовується для спілкування, інформаційного зв’язку між
членами суспільства. Українська мова — національне надбання
українського суспільства, вона повинна охоронятися та підтриму-
ватися державою.

Українська мова, виконуючи інтеграційну функцію, є важли-
вим чинником зміцнення державності, забезпечення культурного
та економічного розвитку нашої країни.

Мова відіграє значну роль у моральному та етичному вихован-
ні народу і, в першу чергу, — нового покоління. Мова несе в собі тут
виховну функцію, яка і формує духовність молоді. Вона стає засобом
вираження власних думок та поглядів, сприяє естетичному та куль-
турницькому росту людини.

та формування духовності: історія та сучасність Секція 3



Кожна людина — це цілий неповторний світ, сфокусований у її
свідомості, у сферах інтелекту, емоцій, волі. Але цей світ прихова-
ний від інших людей, і тільки мова дає можливість розкрити його
для інших. Мова згуртовує народ, робить його одним неподільним
цілим. Вона поєднує людей більше, ніж класова, релігійно-кон фе -
сійна приналежність, більше, ніж історія нації, а іноді навіть біль-
ше, ніж етнічне походження. Мова є неповторною картиною світу,
яка збагачує народність емоційністю та експресивно виражає всі
особливості її життя.

54

Секція 3 Українознавство — основа філологічної освіти
та формування духовності: історія та сучасність   



55

СЕКЦІЯ ІV

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

ВАРІАТИВНІСТЬ ВІДПОВІДНОСТЕЙ
У ПЕРЕКЛАДІ ТЕРМІНІВ

Біловод О.І.
ІV курс, ФП-41, спеціальність «Філологія (переклад)»

Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Данилюк Л.В., к.ф.н., доцент

Для передачі значення терміну можуть використовуватися
декілька термінів, що є частковими або абсолютними синонімами.
Виходячи з різновидів синонімічних стосунків, що зв’язують варі-
антні відповідності одного терміну, можемо виділити такі причини
його багатозначності:

1. Наявність термінів-синонімів, що однаково точно передають
значення терміну та не мають особливих відмінностей: agreement —
угода; договір; customer — споживач; покупець; клієнт; debt — борг;
заборгованість; зобов’язання; repayment — виплата; погашення тощо.

2. Наявність термінів, що мають близьке значення, але володіють
різною сполучуваністю з іншими термінами й загальновживаними
словами. Різна дистрибуція українських термінів зумовлює вибір
одного з них у тому або іншому контексті, а також визначає особ-
ливості лексичного складу похідних від нього термінів [2, с. 98].

Наведемо такі приклади термінів: fluctuation — вагання; зміна:
exchange rate fluctuations — коливання валютного курсу (to be expo-
sed to — бути схильним до коливань валютного курсу); foreign cur-
rency fluctuations — коливання курсів іноземних валют (the adverse
effects caused by — негативний економічний ефект, викликаний
коливаннями курсів іноземних валют); market value fluctuations —



зміна ринковій вартості (~ of balance sheet items — зміна ринкової
вартості позицій бухгалтерського балансу) [3].

Синонімія може виникнути як результат традиції використан-
ня різних термінів, що історично склалася, для позначення іден-
тичних понять у різних галузях економіки, фінансів, менеджменту.
У цьому випадку вибір еквіваленту зумовлений макро- і мікрокон-
текстом [1, с. 21].

Це явище не може характеризуватися як полісемія, оскільки
семантичні розбіжності між термінами незначні й багатозначність
викликана не відмінністю значень одиниць, а традицією викори-
стання термінів, що склалася, у визначеному макро- і мікрокон-
тексті. Наприклад, термін sales може бути перекладений як обсяг
продажів; виручка від реалізації; товарообіг.

Крім того, у деяких випадках запозичені терміни-неологізми,
абсолютно синонімічні термінам, що вже є українськими, здатні
розвинути нове значення, тим самим сприяючи подальшій дифе-
ренціації понять і значень терміну.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СЛЕНГУ

Бабіч Я.Ю.
ІV курс, ФП-41, спеціальність «Філологія (переклад)»

Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Грінченко Н.О., к.ф.н., доцент

Оскільки нелітературна лексика являє собою той шар лексики,
що безпосередньо пов’язаний із людським спілкуванням, було роз-
глянуто декілька комунікативних моделей перекладу. До цієї категорії
належить теорія динамічної еквівалентності та теорія рівнів еквіва-
лентності. Також проаналізовано теорію динамічної еквівалентнос-
ті, що має в собі чітку експресивно-емотивну ознаку, яка є досить
вдалою для застосування при перекладі текстів, що містять сленг.
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Залежно від структури, мовного рівня та мети перекладу роз-
різняють кілька засобів перекладу: буквальний, лексемний, послів-
ний, підрядковий та описовий переклад.

При перекладі спеціальної розмовної лексики необхідно
дотримуватися, в основному, двох напрямків: шукати аналогічну
українську лексичну одиницю, що має приблизно таку ж експре-
сивність (еквівалентний переклад); тлумачити чи роз’яснювати
значення, тобто використовувати описовий переклад.

Словники в деяких випадках обмежуються стилістично нейт -
ральними варіантами, що передають лише загальний зміст. Зав дан -
ня ж із пошуку в українській мові достатньо експресивних та образ-
них відтінків сленгізмів покладається на перекладача.

Правильний вибір засобу перетворення одиниці оригіналу
в одиницю перекладу — одне з основних умов створення адекват-
ного тексту в мові, якою відбувається переклад.

Найбільші труднощі при перекладі сленгових одиниць як з іно-
земної мови на мову перекладу, так і навпаки, полягають у тому, що
сленг, особливо молодіжний, є найрухомішим шаром лексики й жо -
ден словник нових слів не в змозі наздогнати розвиток мови в цій
сфері. До того ж, багато лексичних одиниць сленгу дуже недовго-
вічні та швидко виходять з вживання. Словники їх просто не всти-
гають зареєструвати. Таким чином, найбільша складність у роботі зі
сленгом знаходження сучасних еквівалентів.

При перекладі сленгу найприроднішим є використання функ-
ціональних аналогів за наявності їх в мові перекладу. При їх відсут-
ності можна вдатися до просторіччя, яке додає тексту, що переклада-
ється, необхідну характеристику відхилення від літературної норми.

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР МЕДИЧНОЇ
КЛІНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Гоца Н.М.
к.ф.н., викладач, 

Тернопільський національний педагогічний університет
ім. Володимира Гнатюка

Власне клінічна термінологія стосується різноманітних пред-
метів, процесів, явищ, пов’язаних з профілактикою, діагностикою
хвороб, їх диференціацією за допомогою назв конкретних нозологіч-
них одиниць, зі способами обстеження та лікування хворих. Абре віа -
тури в цій галузі є продуктивним способом творення нових термінів.

та методики викладання іноземних мов та літератур Секція 4



Найчастіше медичні абревіатури функціонують в англійській мові,
тоді як в українській — абревіатура є менш репрезентативною.

Дослідження представленої тематики здійснюються у різних
напрямках. Тематика клінічної термінології висвітлюється у науко-
вих роботах таких лінгвістів як В. Базарова, М. Закалюжний, Alan
L. Rector та ін. Вивченням основних аспектів перекладу медичного
тексту займаються Д. Самойлов, Г. Хацер, Н. Шевчук, S. Lubensky,
Morten Pilegard та ін. Актуальність обраної тематики визначається
тим, що стрімкий розвиток медицини зумовив необхідність макси-
мально точного й правильного використання та відтворення спе-
ціалізованої термінології, без якої неможлива ефективна фіксація
та відтворення наукової інформації.

Мета дослідження полягає у визначенні та аналізі домінантних
підходів та способів перекладу абревіатур медичної клінічної термі-
нології.

В рамках даної розвідки нами було виокремлено та проаналізо-
вано 200 абревіатур. Згідно із проведеним дослідженням, для пере-
кладу цього типу лексики найчастіше використовують такі методи
як відтворення іноземного скорочення шляхом створення нового
скорочення — 30%; за допомогою транслітерації — 12%; шляхом
запозичення іноземного скорочення — 13%; за допомогою підбору
еквівалента — 45%.

1. Переклад шляхом створення нового скорочення (30%): DES (Dry
eye syndrome) — CCO (Синдром сухого ока); KCS (keratoconjunctivitis
sicca) — CCO (Синдром сухого ока); TSPK (Thygeson’s superficial
punctate keratopathy) — ПТК (поверхневий точковий кератит);
ARMD (age-related macular degeneration) — ВМД (вікова макулярна
дистрофія); ATB (arterial blood pressure) — АТ (артеріальний тиск);
CBC (complete blood count) — КАК, АКЗ (клінічний аналіз крові);
COPD (chronic obstructive pulmonary disease) — ХОЗЛ (хронічне
обструктивне захворювання легень).

2. Переклад за допомогою транслітерації (12%): CNS (central ner-
vous system) — ЦНС (центральна нервова система); ECG (electrocar-
diogram) — ЕКГ (електро-кардіограма); EID (elecrtoimmunodiffu-
sion) — ЕІД (електро-імунодифузія); EMG (electromyogram) — ЕМГ
(електроміограма); SEM (scanning electronic microscopy) — СЕМ
(скандувальна електрона мікроскопія); UV (ultraviolet) — УВ (ульт-
рафіолетове випромінювання); VCG (vectorcardiogram) — ВКГ (век-
торна кардіограма); ROP (Retinopathy of prematurity) — РН (ретино-
патія недоношених)/
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Переклад шляхом запозичення (13%): MODY (Maturity onset dia -
betes of the young) — MODY-діабет (Цукровий діабет дорослого типу
у молодих); Ffactor — F-фактор; H-antigen — H-антиген; L-antigen —
L-антиген; Ph-meter — рН-метр (вимірювач кислотності); T (tempe-
rature) — t (температура).

4. Переклад за допомогою підбору еквівалента (45%): CPR (car-
diopulmonary resuscitation) — Серцево-легенева реанімація (реаніма-
ція при захворюваннях серця і легень); GDM (gestational diabetes
mellitus) — цукровий діабет вагітних / гестаційний цукровий діабет;
AIS (Androgen insensitivity syndrome) — синдром Морріса / синдром
нечутливості до андрогенів / синдром тестикулярної фемінізації; LCA
(Leber’s congenital amaurosis) — спадкова оптична нейропатія Лебера /
атрофія зорового нерва Лебера; KS (Klinefelter syndrome) — синдром
Клайнфельтера; TS (Turner syndrome) — синдром Тернера / гонадний
дисгенез; HD (Hansen’s disease) — проказа / лепра / хвороба Гансена;
MC (Molluscum contagiosum) — контагіозний молюск; KC / KCN / KTCN
(Keratoconus) — кератоконус; POF (Premature ovarian failure) —
передчасне згасання функції яєчників.

Отож, підсумовуючи проведене дослідження, зазначимо, що в ме -
 дичній клінічній термінології існують абревіатури, переклад яких
не викликає труднощів, оскільки їх еквіваленти однаково поширені
як в українській, так і в англійській мові. Навіть якщо перекладаче-
ві не знайома поширена абревіатура, то майже завжди є можливість
прослідкувати її значення в словниках абревіатур і скорочень. Од -
нак, незважаючи на безліч ресурсів для пошуку значень абревіатур,
їх переклад все ж залишається однією з актуальних перекладацьких
проблем. Труднощі можуть бути викликані тим, що багато абревіа-
тур є омонімічними, тобто однакове поєднання може бути роз-
шифровано більш ніж двома способами у різних галузях.
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Серед багатьох проблем, які вивчає сучасне мовознавство важ-
ливе місце посідає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної
мовленнєвої діяльності, яку називають «перекладом» чи «перекла-
дацькою діяльністю».

Із самого початку переклад виконував найважливішу соціальну
функцію, надаючи можливість міжмовному спілкуванню людей.
Поширення письмових перекладів дало змогу людству отримати
доступ до культурних досягнень інших народів, зробило можливим
взаємодію та взаємозбагачення літератур та культур.

Безмежне різноманіття сучасного світу передається за допомо-
гою засобів інформації через відчуття та інтерпретацію величезної
кількості учасників міжнародного інформаційного процесу — жур-
налістів, коментаторів, телеоператорів, тощо. Через це значення
перекладацької діяльності постійно зростає, але разом з цим вини-
кають різноманітні перекладацькі проблеми. Загострення мовних
проблем диктує пошук нових рішень. Якщо раніше перекладацька
діяльність розглядалась тільки у зв’язку з перекладом художньої
літератури, то сьогодні все більш важливе місце, як за обсягом так
і за соціальним значенням, посідають переклади текстів спеціаль-
ного характеру — ділові листи, інформаційні, юридичні, економіч-
ні, технічні та рекламні тексти.

Відомий теоретик перекладознавства А.Д. Швейцер визначає
переклад, як однонаправлений і двофазний процес міжмовної і між -
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культурної комунікації, при якому на основі підданого цілеспрямо-
ваному («перекладацькому») аналізу первинного тексту створюєть-
ся вторинний текст (або метатекст), заміняючий первинний в іншо-
му мовному і культурному середовищі; процес, що характеризується
установкою на передачу комунікативного ефекту первинного тек-
сту, що частково модифікується відмінностями між двома мовами,
між двома культурами і двома комунікативними ситуаціями [1:75].

Мета праці перекладача полягає у тому, щоб точно і цілісно пе -
редати засобами іншої мови зміст оригіналу, зберігаючи при цьому
його стилістичні та емоційні особливості, а також відтінки авто-
рського стилю. Під «цілісністю» перекладу треба розуміти єдність
форми і змісту на новій мовній основі.

Критерієм точності перекладу є тотожність інформації, що пові -
домляється на різних мовах, а цілісним (адекватним або повноцін-
ним) визнають лише такий переклад, що передає цю інформацію
рівноцінними засобами. Тобто переклад має передавати не тільки
те, що виражено оригіналом, але й передавати це так, як це вира-
жено в оригіналі.

Таким чином, основним предметом уваги в теорії перекладу й,
зокрема, у нашому дослідженні, є співвідношення між оригіналом
та перекладом, а також різноманітність тих форм, за яких вони
набувають повної змістової ідентичності. Перед початком роботи
перекладач за допомогою аналізу повинен установити з яким видом
тексту він матиме справу.
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Проблема практичного використання перекладацьких транс-
формацій, яка здобула широкого висвітлення в усіх підручниках та
посібниках з практики перекладу, здобуває особливу актуальність
у роботі з спеціалізованою науково-технічною літературою та з різ-
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номанітними інструкціями користувача побутового та промисло-
вого обладнання.

Характерними позамовними особливостями науково-техніч-
ного стилю є його інформативність (змістовність), логічність (стро-
га послідовність, чіткий зв’язок між основними деталями і ідеєю),
точність і об’єктивність, і, як результат, ясність і зрозумілість. У всіх
текстах виявляється переважне використання мовних засобів, які
сприяють задоволенню потреб даної сфери спілкування.

Основною стилістичною рисою науково-технічного тексту
є точний і чіткий виклад матеріалу при майже повній відсутності тих
елементів, які надають мовленню емоційну насиченість. Головний
наголос робиться на логічній, а не на емоційно-чуттєвій стороні.
Автор науково-технічного тексту прагне виключити можливість до -
вільного тлумачення сутності предмета. Це призводить до того, що
текст здається вельми інформативним.

Обов’язковою умовою повноцінного перекладу будь-якого
спеціального тексту, особливо науково-технічного, є повне його
розуміння. Механічне заучування термінів, без проникнення у їх
сутність, без знання самих явищ, процесів та механізмів, про які
йдеться в оригіналі, може призвести до грубих помилок в перекла-
ді. Перекладач повинен детально вивчити ту галузь науки і техніки,
в якій він працює. Тільки тоді він зможе сміливо користуватися від-
повідними термінологічними словниками.

Перекладацькі трансформації є необхідною процедурою про-
цесу перекладу через асиметричність систем будь-якої пари мов.
Перекладацькі трансформації полягають у зміні формальних (лек-
сичні або граматичні трансформації) або семантичних (семантичні
трансформації) компонентів при збереженні інформації, призначе-
ної для передачі в мові перекладу. Багато вчених погоджуються з
класифікацією перекладацьких трансформацій на лексичні, грама-
тичні та стилістичні, проте на практиці вони можуть сполучатися
одна з одною, набуваючи при цьому характеру складних комплекс-
них трансформацій.

Лексична трансформація полягає у виборі варіанта перекладу
слова із ряду синонімів. Граматична трансформація — це перетво-
рення структури речення в процесі перекладу у відповідності до норм
мови перекладу [Михайленко О.О. 2009, с. 129]. При цій транс фор -
мації можуть замінюватися як члени речення, так і частини мови,
що зазвичай відбувається одночасно. Найчастіше в процесі пере-
кладу перекладач стикається з лексико-граматичними трансфор-
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маціями, що являють собою, у певному розумінні, поєднання двох
перших видів трансформацій.

Морфолого-синтаксичні трансформації як найбільш адекват-
ний перекладацький засіб здобуває ще більшу актуальність у пере-
кладі на рівні речення та тексту. Навіть якщо більшість термінів мови
оригіналу мають буквальні еквіваленти у мові перекладу, трансфор-
мації для адекватного транскодування тексту на український синтак-
сис є необхідні, що без суттевих структурних перетворень навряд чи
є можливим. Більш того, окремі фрагменти у синтаксичній адаптації
взагалі не піддаються перекладу. Інші фрагменті потребують додат-
кової експлікації, що веде до розгортання /експансії.

В англійській мові спостерігається використання слів-пасток,
які поєднують в собі протилежні значення. Проблема, пов’язана
з та кими словами, в тому, що вони використовуються в науково-
технічній літературі в обох значеннях.

Виходячи з вище зазначеного, можна зробити припущення, що
переклад науково-технічних текстів, які містять детальний опис
технологічного процесу або алгоритмів роботи з певними технічни-
ми пристроями, потребує максимальної консолідації перекладаць-
ких навичок та вмінь, а також вміння чіткого і точного транскоду-
вання інформації з мови оригіналу на мову перекладу на основі
глибоких знань структурно-синтаксичного аспекту обох мов.

Подальшою перспективою наукового пошуку в обраному
напрямі може бути дослідження особливостей відтворення в укра-
їнських перекладах конструкцій, притаманних англійській мові,
речень та навіть цілих текстів, що становлять найважливіші про-
блеми перекладу науково-технічних текстів.

Перекладачу слід зважати на лексико-граматичні трансформації,
тобто на структурні та лексико- семантичні розходження між англій-
ською і українською мовами, які вимагають під час перекладу перебу-
дови синтаксичної структури речення або лексичних змін. Оскільки
лексика тісно пов’язана з граматикою, то дуже часто внаслідок транс-
формацій одночасно відбуваються лексичні та граматичні зміни.
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Втрата важливої риси при перекладі рекламного тексту з анг лій -
ської мови — прихований сенс рекламного повідомлення, оскільки
для кожної країни притаманні свої звичаї, соціальні комунікації,
норми і канони спілкування.

Якісний переклад рекламних текстів — розуміння принципу ор -
ганізації текстів, рекламних роликів, слоганів, каталогів тощо. Текст
реклами можна віднести до інструктивних текстів. При цьому основ-
на мета рекламного тексту — спровокувати реакцію або ж змусити
людину зробити будь-яку дію шляхом переконання або ж пропози-
ції спробувати що-небудь. Під час перекладу рекламних текстів
перекладач повинен приймати до уваги цілий ряд лінгвістичних та
культурологічних особливостей: синтаксичних, семантичних,
а також міжконтекстуальних.

Основні моменти, які необхідно врахувати, виконуючи переклад
реклами: простота структури, короткі речення, умовність стилю,
а також туманність образів. Поверхневий характер рекламних текс-
тів може створити труднощі для будь-якого перекладача. Для отри-
мання якісного перекладу необхідно пам’ятати: будь-який реклам-
ний текст націлений на те, аби вразити читача (слухача) за рахунок
незвичайності мовних оборотів. Під час перекладу у першу чергу
необхідно фокусуватися на повідомленні, а не на формі повідом-
лення. Адже індустрія реклами втягнута у нескінченну битву з при-
вертання уваги замовників, коли усіх необхідно вразити, при цьому
усі писані та неписані правила щодо структурування тексту можуть
зводитися до нуля, а можуть навпаки прийматися до уваги.

У першу чергу перекладач, що працює з рекламним текстом, по -
винен звернути увагу на мову спілкування. Хоча багато рекламних
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послань містять дуже мало або практично не містять вербальної
інформації, спираючись на візуальне повідомлення ілюстрацій або ж
на розумові асоціації, що виникають у мозку під час перегляду зоб-
раження. Під час перекладу реклами необхідно враховувати культур-
ні аспекти та час від час на основі цього перекладач повинен переда-
вати невербальне повідомлення за допомогою вербальних засобів та
завжди необхідно пам’ятати про культурологічні нюанси країни,
у якій будуть використовувати перекладений рекламний текст.

Якісний переклад реклами необхідно за допомогою засобів ін шої
мови передати не слова, а настрій або дух, що їх створює оригінал.
У рекламі ніколи не перекладають слова, у рекламі перекладають
емоції. Не дивлячись на глобалізацію культурні цінності у кожній
окремо взятій країні залишаються стабільними й саме перекладач
може надати значну допомогу під час розробки того чи іншого рек-
ламного слогана чи компанії, бо саме перекладач володіє детальни-
ми та глибокими знаннями культури та змін у культурологічному
сприйнятті під час роботи зі своїми мовними парами.

ТИПИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ

Кліпко Т.
І курс, ПР-18/1, спеціальність «Філологія («Переклад»)

Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Сірик Л.М., к.ф.н., доцент

Враховуючи особливості комунікації у сучасному суспільстві,
розвиток міжкультурних контактів, взаємодію і взаємовплив куль-
тур, зростає потреба у необхідності перекладів. В умовах сьогоден-
ня особливої актуальності набувають питання комунікативної екві-
валентності та її типів. Науковці, які займалися вивченням та
дослідженням терміну «еквівалентність» та типів еквівалентності.

Проблема полягає саме в тому, що при вивченні та дослідженні
науково-методичної літератури було встановлено, що велика кіль-
кість лінгвістів, як вітчизняних так і зарубіжних, вважали розкрит-
тя поняття комунікативної еквівалентності та її типів центральною
проблемою теорії перекладу і тому приділяли цьому значне місце
в своїх працях. Серед теоретиків перекладу двадцятого століття
існують різні точки зору щодо поняття еквівалентності та її типів.

Комунікативна еквівалентність при перекладі текстів означає
перш за все понятійну відповідність і є передумовою для поєднання
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терміну в одній мові з його подібністю в іншій мові. Існує 5 типів
ко мунікативної еквівалентності.

Базуючись на використану літературу, ми провели експери-
мент: українські переклади порівняли з їх англійськими оригінала-
ми. Англійське прислів’я «A rolling stone gathers no moss» зображає
ситуацію, яку легко передати в українському перекладі: «Камінь,
що котиться, моху не збирає»(або мохом не обрастає). Проте такий
переклад не можна визнати еквівалентним.

Наприклад, фразеологічний словник А.В. Куніна дає такий ва -
ріант: «Кому на місці не сидиться, той добра не наживе». Але й без
словника можна без особливих складнощів запропонувати декілька
можливих прикладів: «Світом блукати, добра не нажити»; «Світом
вештатись, жебраком залишитись». Це I тип еквівалентності (кому-
нікативна еквівалентність), де зберігається тільки ціль комунікації.
В перекладах, що належать до II типу еквівалентності, зберігаються
дві частини змісту оригінала — ціль комунікації та посилання на
певну ситуацію.

В романі Дж.К.Джерома «Трое в лодке» один з персонажів
з обуренням кричить іншому, який впустив його сорочку в холодну
воду: «You are not fit to be in a boat». Такий спосіб описання не є при-
таманним для української мови, тому в перекладі: «Тебе не можна
пускати до човна».

В III типі перекладів зберігаються вже 3 частини змісту оригі-
налу: ціль комунікації, посилання на ситуацію, та спосіб ії описан-
ня. А.Кроніна «Цитадель» є такий епізод — «Manson climbed into the
gig behind a tall black angular horse». Перекладаючи фразу, не можна
українською мовою сказати «Він сів у візок за конякою». Доведеть -
ся написати, що він сів у візок, до якого було запряжено коняку.
У перекладах, що належать до IV типу еквівалентності, окрім цілі
комунікації, посилання на ту ж саму ситуацію, та способа її описан-
ня зберігається й частина значення синтаксичних структур текста
джерела. У цьому типі еквівалентності використовуються аналогіч-
ні структури, що мають приблизно те ж значення в обох мовах. The
house was sold for eighty thousand dollars — Будинок було продано за
80 тисяч доларів. В перекладах, що належать до V типу еквівалент-
ності, наближеність до оригіналу є максимальною (дослівний пере-
клад): «I saw him at the theatre.» — «я бачив його в театрі».

Результати проведеного дослідження свідчать, що в умовах сьо-
годення проблеми комунікативної еквівалентності та її типів набу-
вають особливої актуальності, їх співвідношення у кожному акті
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перекладу визначається вибором стратегії, яку обирає перекладач
на підставі низки факторів, що створюють перекладацьку ситуацію
(мета перекладу, тип тексту, цільова аудиторія).

ОСНОВНІ ВИДИ І ФОРМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО
ПЕРЕКЛАДУ

Крайник К.В.
асистент кафедри перекладу та іноземних мов

Полтавський інститут економіки і права
Шахова В.В.

асистент кафедри перекладу та іноземних мов
Полтавський інститут економіки і права

Психолінгвістична класифікація перекладів, що враховує спо-
сіб сприйняття оригінала і створення тексту перекладу, поділяє пе -
рекладацьку діяльність на письмовий переклад і усний переклад.

Письмовим називається такий вид перекладу, коли оригінал
і текст перекладу виступають у вигляді фіксованих текстів, до яких
перекладач може неодноразово звертатися. Це надає можливість пере -
кладачеві повторно сприймати відрізки перекладеного тексту, по -
рівнювати їх з відповідними частинами перекладу, вносити до текс -
ту будь-які необхідні зміни до завершення процесу перекладу.

Усний переклад — це вид перекладу, коли оригінал і його пере-
клад виступають у нефіксованій формі, що визначає однократність
сприйняття перекладачем частин оригіналу і неможливість наступ-
ного порівняння чи виправлення перекладу після його виконання.
Перекладач спілкується з рецептором або безпосередньо, або за
допомогою доступних йому технічних засобів.

Відповідно різняться два підвиди усного перекладу:
а) синхронний переклад — це спосіб усного перекладу, коли

перекладач, слухаючи оратора, практично одночасно (із малим від-
ставанням у 2–3 сек.) проговорює переклад. Цей вид перекладу
здійснюється за допомогою технічних засобів, при цьому перекла-
дач має змогу, не перериваючи оратора, донести переклад до аудиторії;

б) послідовний переклад, який можливий лише тоді, коли те
або інше висловлювання іноземною мовою переривається паузою
для перекладу.

Крім того, серед перекладів, що розрізняються за загальною ха -
рактеристикою субўєкта перекладацької діяльності і за його відно-
шенням до автора перекладацького тексту розрізняють традиційний
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переклад, тобто переклад, виконаний людиною, машинний (авто-
матичний) переклад — переклад, виконаний компўютером, а також
змішаний переклад — це переклад з використанням значної частки
традиційної (машинної) переробки тексту.

Переклади науково-технічних текстів, що виділяються за озна-
ками повноти і способу передачі смислового змісту оригіналу
можна поділити на:

1. Повний переклад — переклад, що передає смисловий зміст
оригіналу без пропусків і скорочень.

2. Неповний переклад — переклад, що передає смисловий
зміст оригіналу з пропусками і скороченнями. Такий вид перекладу
наукового тексту можна поділити на:

– скорочений переклад, переклад, що передає смисловий зміст
тексту в згорнутому вигляді, тобто зі скороченнями;

– фрагментарний переклад — це переклад не цілого тексту,
а лише окремого уривка;

– аспектний переклад — переклад лише частини тексту відпо-
відно до будь-якої заданої ознаки (аспекту);

– анотаційний переклад, що становить собою переклад,
у якому відбуваються лише головна тема, предмет і призначення
перекладного тексту;

– реферативний переклад — це переклад, у якому міститься
до сить докладна інформація про документ, який реферують — його
призначення, тематика, методи дослідження, отримані результати.

Переклади науково-технічних текстів також виділяються за
типом адекватності:

1) стилістично адекватний переклад — це семантично повний,
точний і стилістично еквівалентний переклад, що відповідає фун-
кціонально-стилістичним нормам мови перекладу;

2) прагмантично-адекватний або, як його ще називають, функ -
ціонально-адекватний переклад — це переклад, що правильно пе -
ре дає основну (домінуючу) комунікативну функцію оригінального
тексту;

3) дезиративно-адекватний переклад — це переклад, що повно
і правильно відповідає на інформаційний запит споживача і не
обовўязково передає повний смисловий зміст і основну комуніка-
тивну функцію оригіналу.
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СЛЕНГ ЯК ЛЕКСИКА ВЖИТКУ

Лопата В.О.
ст. викл. кафедри перекладу та іноземних мов

Полтавський інститут економіки і права

У сленгу розрізняють загальний і спеціальний сленг. Зі сленгом
часто асоціюються такі близькі до нього поняття як вульгаризми,
діалектизми, колоквіалізми, кент та жаргон, який включає в себе
два родові поняття, такі як професійний та корпоративний жарго-
ни. Корпоративні жаргони одержують емотивну функцію за основ-
ну. Корпоративні жаргони є переважно молодіжними жаргонами.
Їх суть визначається віковим цензом. Вони прагнуть розширити
арсенал виразних мовних засобів і вийти за межі традиційних гра-
матико-стилістичних канонів, адже відомо, що в мові старшого
покоління така лексика зустрічається рідше.

Студентський сленг є одним з шарів лексики молодіжного слен гу
та формується навколо ядра корпоративних жаргонів. Значну частину
лексичного складу студентського сленгу складають також професійні
жаргонізми. Як професійні, так і корпоративні жаргони, у свою
чергу,піддаються впливу кенту. В розділі дається визначення сленгу.

Відмічаєтья що сленгове слово утворюється як результат емо-
ційного ставлення ставлення того, хто говорить, до предмету роз-
мови його прагнення виділитися на тлі співрозмовників та відокре-
митися від буденного.

Сленг змінюється в часі і просторі водночас зі змінами в суспіль-
стві. Джерелом для поповнення сленгу може стати все, що є прий ня -
тним для певного кола людей, сфер їхніх інтересів, спілкування та
родів діяльності. З існуючих восьми сфер спілкуваня не всі, а лише
професійно-трудова, соціально-побутова, видовищно-масова та
сімейна сфери притаманні студентському сленгу. У досліджуваній
вибірці певна кількість сленгової лексики характеризувалася озна-
ками, притаманними двом сферам спілкування одночасно, а саме
професійній та соціально-побутовій, до яких належить більша час -
тина досліджуваної лексики.

Формування словника «системного» сленгу відбувається за ра -
хунок тих же джерел і засобів, які властиві мові взагалі. Значну части-
ну одиниць студентського сленгу представляють ті лексичні одини-
ці, які є дублетами нейтральних або розмовних одиниць. Суттєву роль
грають як іноземні запозичення, так і запозичення з мови інших
верств населення. Метафоричне переосмислення займає центральне
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місце у сленговому словотворі. Спостерігається також метонімічний
словотвір. Американському сленгу, властиве досить широке засто-
сування таких засобів словотвору як конверсія та слово складання.
Поряд з лексико-семантичним словотвором у сленгу широко вико-
ристовується морфологічний словотвір. Суфіксальний словотвір
є характерним як для американського, так і для українського слен-
гу, на відміну від префіксального, властивого тільки українському
сленгу. Тенденція до спрощення, до економії мовних зусиль, про-
являється у вживанні коротких слів і скороченні лексичних оди-
ниць, таких як усікання слів, ініціальні скорочення та стягнення.

Сленг, з його надзвичайним семантичним багатством, з його
разючою розмаїтістю асоціацій, являє собою ефективний засіб про -
яву людиною своєї індивідуальності, передачі своїх думок і почуттів
у найрізноманітніших ситуаціях. Найголовніша вимога до новоутво-
рених сленгових одиниць полягає в тому, щоб вони характеризува-
лися звучною вимовою та експресивною забарвленістю, адже саме
це є основною гарантією того, що вони приживуться в студент-
ському середовищі.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДУ
ТЕРМІНУ ЯК МОВНОГО ЗАСОБУ ВИРАЖЕННЯ

СПЕЦІАЛЬНОГО ПОНЯТТЯ

Новицька І.В.
І курс, ПР-18/1, спеціальність «Філологія («Переклад»)

Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Сірик Л.М., к.ф.н., доцент

Сучасний процес глобалізації сприяє стрімкому розвитку на -
уки і техніки, збільшенню обсягу загальнотехнічної інформації,
бурхливому зростанню кількості науково-технічних текстів у різних
галузях знань, активізації міжнародних зв’язків, об’єднанню інтер-
національних вчених і технологів на міжнародних проектах з де -
монстрації технологічних досягнень, підняло практичне значення
діяльності перекладачів в усіх розвинених країнах світу.

Із розширенням меж людських досліджень, розвитком знань та
нових ідей, а також їх зміною, зростає і кількість слів у мовах світу.
Кожне нове наукове відкриття, досягнення, винахід, потребує най-
менування як засобу вираження відповідної уяви про поняття.
Словниковий склад мови дає нам можливість для вираження тих чи
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інших понять та для точного визначення тих чи інших предметів.
Проблема відтворення з мови оригіналу постає перед перекладачем
за відсутності визначення відомого поняття, які не мають у вихідній
мові регулярних відповідників. За Галкіною О.Н. значення термі-
на — це визначення поняття, дефініція, яка йому приписується,
якщо невідоме визначення невідомий і сам термін.

На наш погляд особливості перекладу англійських термінів
залишається недостатньо дослідженою на полі науки.

Ахманова О.С. визначає термін як «слово чи словосполучення
спеціальної (наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене для точ-
ного вираження спеціальних понять і позначення спеціальних
предметів». Даниленко В.П. також дотримується точки зору, що
«термін — це слово спеціальної сфери застосування, яке називає
спеціальне поняття».

Терміни, які служать для точного визначення понять з галузі
науки і техніки є найвищим розрядом найменувань. Ноа Талаван
визнає, що термінологічність — одна з основних стильових рис нау-
кового стилю, інформативне ядро лексики мови науки.Отже, під тер-
міном розуміється мовний засіб вираження спеціального поняття.

Зазвичай перешкоди при перекладі, за відсутності відповідного
еквівалента, долаються шляхом створення нового слова чи запози-
чення слова з іншої мови. Також в таких випадках фахівці вдаються до
застосування перекладацьких прийомів (трансформацій). Транс фор -
мація є основою більшості прийомів перекладу й полягає у зміні
формальних (лексичні або граматичні трансформації) або семан-
тичних (семантичні трансформації) компонентів тексту оригіналу
при збереженні інформації, призначеної для передачі.

Здебільшого терміни є однозначними і позначають конкретні
предмети чи явища. Проте однозначність терміна є скоріше резуль-
татом певних його якостей, а не основною визначальною рисою.
У термінології кожна спеціальна предметна галузь вважається
замкнутою. Будь-який термін, який виходить за межі цієї галузі і за
аналогією застосовується в іншій галузі, стає омонімом. У науково-
технічній літературі омонімія є поширеним феноменом, тому що
там широко використовується семантичне, що означає, що існуючі
слова набувають нових значень.

Під поняттям «термін» розуміють емоційно нейтральне слово
(словосполучення), що передає назву точно визначеного поняття, яке
стосується тієї чи тієї галузі науки чи техніки. Термінологічна лек-
сика дає змогу найбільш точно, чітко та економно передати зміст
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цього предмету та забезпечує правильне розуміння сутності ви -
значеного питання. Терміни можуть вступати в синонімічні відношен-
ня: одне і те саме поняття (чи предмет) іноді позначають різними
словами. Багатозначність та синонімія — заперечують функціону-
вання терміна.

У термінології частіше, аніж у загальній лексиці зустрічається
омонімія. Ця різниця в частоті грунтується на тому, що в терміно-
логії кожна спеціальна предметна галузь вважається замкнутою.
Будь-який термін, який виходить за межі цієї галузі і за аналогією
застосовується в іншій галузі, стає омонімом. Омонімія — одне
з явищ, які притаманні всім мовам і характеризують лексико-се ман -
тичну систему кожної з них. Омонімія термінів є досить поширеним
явищем, яке помітно ускладнює роботу перекладача. Традиційно
виділяється два основних типи термінів-омонімів: міжгалузеві та
внутрішньогалузеві.

Характерною особливістю терміна як слова в функції назви
спеціального поняття є його належність до двох систем. Термін —
член певної термінологічної системи, яка відображає систему
понять даної науки. Як лексична одиниця, термін входить в лекси-
ко-семантичну систему мови, де займає певне місце серед інших
одиниць цього рівня на основі своїх мовних характеристик.

Спеціальна теорія перекладу описує різні форми статистичної
адаптації при перекладі текстів, що належать до певного функціо-
нального стилю. Подібна адаптація зумовлена не тільки мовними
відмінностями, про які вже йшла мова. Стилістична адаптація при
перекладі може стати необхідною й у плані тих стилістичних ознак,
що одночасно визначаються в аналогічних стилях вихідної мови
й мови перекладу. Кунцевич В.Н. : «Одна і та сама стилістична риса
може різною мірою виявлятися в кожній з мов та її присутність
в оригіналі ще не означає, що вона може бути просто передана
в тексті перекладу». Тому стилістична адаптація — це один з меха-
нізмів перекладу, який необхідно враховувати.

Отже, нами було розглянуто найбільш поширені способи, засо-
би та прийоми перетворення термінів та новоутворень з англійської
мови на мову реціпієнта, що застосовуються сучасними дослідни-
ками та фахівцями галузі перекладу. Також було висвітлено різні
напрямки вивчення та дослідження наявних й актуальних проблем
сучасного термінознавства, що й надалі потребує більш ретельного
вивчення.
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Рябокінь Н.О.
к.ф.н., доц. кафедри перекладу та іноземних мов

Полтавський інститут економіки і права
Данилюк Л.В.

к.ф.н., доц. кафедри перекладу та іноземних мов
Полтавський інститут економіки і права

Із розвитком інформаційних технологій, почалося стрімке по -
ширення перекладацької діяльності, а саме її лінгвістичного напрям -
ку. Завдяки якісним і кількісним змінам перекладацької діяльності,
а також науковим розробкам, на перший план вийшов інформатив-
ний переклад, у якому особливості індивідуально-авторського сти -
лю не такі суттєві.

При перекладі наукових текстів треба пам’ятати, що вони від-
різняються від розмовної мови та мови художньої літератури — лек-
сично, граматично та стилістично. Переклад наукового тексту дещо
відрізняється за формою, мовними засобами, а також яскраво ви ра -
женою комунікативною направленістю. У процесі перекладу таких
текстів, перекладачеві доводиться вирішувати як суто мовні, лінг -
вістичні проблеми, зумовлені розбіжностями у семантичній струк-
турі і особливостями використання двох мов в процесі комунікації,
так і проблеми соціолінгвістичній адаптації тексту.

Сьогодні переклад науково-технічних текстів став не тільки
необхідним, а й повсякденним явищем життя світового співтова-
риства. При цьому знання теоретичних основ процесу є не тільки
обов’язковою умовою, а й гарантією якості перекладу.

При перекладі наукових текстів перекладачеві необхідно бути
обізнаним з тією термінологією, яка може зустрітися у тексті пере-
кладу та мати уявлення про загальні положення теорії перекладу.

Для того, щоб переклад науково-технічного тексту був правиль-
ним, перекладачеві слід мати хоча б поверхові знання про ті термі-
ни, які зустрічаються під час перекладу, тому що загальна характе-
ристика текстів науково-технічного характеру полягає в тому, що
вони насичені спеціальними термінами та фразеологією.

Як зазначав Я.І. Рецкер під час роботи з науковим текстом пе -
рекладач повинен враховувати мовленнєві звички носіїв мови пере -
кладу, не порушуючи звичайного сприйняття документу чи тексту.
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Розбіжності лінгво-етнічного характеру між носіями іноземної мо -
ви та мови перекладу можуть носити як культурно-історичний, так
і актуально-подвійний характер [1:110].

Крім того перекладач повинен пам’ятати, що граматична струк -
тура англійського тексту науково-технічної тематики відрізняється
своєю конструктивною складністю. Такі тексти насичені неособо-
вими формами дієслова, прикметниками, формами пасивного
стану, дієприкметниковими і герундіальними зворотами, особови-
ми займенниками першої особи однини, а також іншими грама-
тичними конструкціями, які можуть обтяжувати розуміння тексту
і ставлять перед перекладачем додаткові завдання.

Переклад наукової літератури — це та сфера перекладацької
діяльності, у якій професійне виконання роботи можливе тільки ви -
сококваліфікованими спеціалістами, які досконало обізнані у сфері
і специфічній термінології перекладу та які на достатньому рівні
володіють іноземною мовою, і, що найголовніше, які вміють грамот-
но висловлювати свою думку, не відходячи від суті та стилю оригі-
нала, на мові перекладу.

Література

1. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. — М.: Меж -
дународные отношения, 1974. — 214 с.
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Науковий керівник: Андрейчук Л.Й., к.філол. н., доцент

Правдивість становить серцевину журналістського ремесла. Без
неї неможливе документальне відображення дійсності, чим, влас-
не, і займається журналістика. Бути правдивим — означає писати
правду і тільки правду. Однак при цьому дуже важливо від правди
відрізняти правдоподібність.

Правда — те, що відповідає дійсності, відображає внутрішню
сутність явища чи події, в її основі лежить дійсний факт, тобто те,
що відбулося, відбувається чи обов’язково відбудеться насправді.

Правдоподібність — зовнішня сторона правди, те, що схоже на
правду, здається правдою. Це може бути факт, який відбувся (і це —
правда), але водночас можуть замовчуватися важливі деталі чи ню -
анси, або свідомо зміщуватися акценти того, що відбулося чи від-
бувається (у цьому випадку це буде неповна правда, або іншими
словами правдоподібність).

У Кодексі професійної етики журналіста, прийнятому в 1991 ро -
ці, зазначено наступне: «Стаття 2. Правдивість і об’єктивність. Жур -
наліст зобов’язаний давати правдиве зображення дійсності шляхом
точної і вичерпної інформації. Він викладає факти, зберігаючи їх
справжній зміст, розкриваючи найважливіші зв’язку і не допускаючи
перекручувань, з тим щоб громадськість отримала достатньо матеріа-
лу, що дозволяє їй сформувати точне, зв’язне і найбільш адекватне



уявлення про поточні соціальні процеси». Друге положення Між -
народних принципів професійної етики журналіста також говорить:
«Вірність журналіста об’єктивної реальності. Найперша задача жур-
наліста — гарантувати людям отримання правдивої та достовірної
інформації за допомогою чесного відображення об’єктивної реаль-
ності. Журналіст викладає факти добросовісно, зберігаючи їх справж -
ній сенс і не допускаючи перекручувань. Він максимально викори-
стовує свої творчі здібності для того, щоб громадськість отримала
достатньо матеріалу, що дозволяє їй сформувати точне і зв’язне уяв -
лення про світ. Так, щоб походження, природа і суть подій, перебіг
і стан справ були зрозумілі як можна більш об’єктивно».

Система журналістської освіти повинна йти по шляху орієнтуван-
ня на журналістику вільну, на суспільство розвинуте, демократичне
з урахуванням можливості існування усіх моментів, які може пережи-
вати журналістика на своєму шляху до свободи. У журналістів має бути
орієнтир, який і дозволяє їм виконувати свій професійний обов’язок
навіть у кризових для журналістики й суспільства ситуаціях.

Журналіст повинен бути правдивим і чесним. Чесним насамперед
перед собою. Але він не буде чесним, якщо він буде безвідповідальним
за своє слово, за людей, країну. Безвідповідальна людина не може бути
правдивою, бо правду говорять тільки з великої відповідальності за
справу і за когось. По-друге, журналіст має бути відповідальним. По-
третє, щоб говорити правду, треба вміти її бачити, шукати і знати, коли
і для чого говорити. А для цього треба бути критичним, у значенні
здатним аналізувати, ретельно вивчати факти, бути прискіпливим до
дрібниць. По-четверте, уміти слухати. Журналіст — це не той, хто
говорить, а хто слухає для того, щоб сказати. Робота журналіста, уваж-
на й наполеглива, над фактами вимагає зосередженості, вдумливості,
а не балаканини, погляду збоку на речі, здавалося б, прості й очевид-
ні. По-п’яте, журналіст повинен вміти ставати осторонь події, щоб
спостерігати за нею, моніторити процес. З одного боку, треба бути
в гущі подій, щоб їх розуміти, але, з іншого боку, перебуваючи в гущі,
уже бути спостерігачем і вміти виходити подумки з події, щоб не бути
заангажованим нею та її учасниками і об’єктивно відображати речі.
Тому журналіст має бути, хоч на півкроку, але попереду інших.

По-шосте, журналіст повинен мати професійні знання та умін-
ня, бути обізнаним у своїй професії і галузі, принаймні, щоб зрозу-
міти вищесказане.

Суспільний зміст журналістики не може лежати поза взаємоді-
єю з суспільством. А ця взаємодія є впливом, тобто осмисленим
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контактом комунікаторів. І не просто дія, а взаємодія: журналісти-
ка впливає на суспільство, а суспільство впливає на журналістику.
Бо то є природа спілкування: той, хто говорить, завжди впливає на
того, хто слухає. Але той, хто слухає, теж впливає на того, хто гово-
рить, навіть якщо слухач і мовчить. Є агресивний вплив, коли мо -
вець впливає на слухача, абстрагуючись від упливу останнього.

Отже, природа комунікації у взаємовпливові. Це треба пам’ята-
ти і враховувати, а не займатися побудовою комунікологічно «не -
живих» моделей. Бо якщо не враховувати цей взаємовплив, тоді жур -
налістика й комунікація стає непрогнозованою стихією. Природу
не обдурити. Вплив все одно буде, тільки він буде неконтрольова-
ним і безвідповідальним. Це не є закликом до жорсткого контролю
за інформацією й до цензури. Ні в якому разі. Це є закликом до від-
повідальності журналіста за своє слово.

ПІЗНАВАЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 
ВІЙСЬКОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

У СВІТОВІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

Бузенко З.В.
ІV курс, група ЖР-15/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Денисенко В.А., д.і.н., професор

Відмітимо п’ять особливостей військової журналістики в укра-
їнській практиці.

Основною відмінністю між діяльністю українських журналістів
та працівників міжнародних інформаційних агенцій і західних ме-
діакомпаній в зоні воєнного конфлікту, як і нескладно було перед-
бачити, стало недостатнє матеріально-технічне забезпечення укра-
їнських журналістів. Про це свідчать деякі респонденти. Наприклад,
Михайло Дворянчук зазначив: «Західні медіа витрачають на одне
відрядження десятки тисяч доларів, на спорядження знімальної
групи. З ними їздять і звукорежисер, і помічник оператора, і сам опе-
ратор, і охорона, і режисер, і, власне, журналіст. Тобто, склад групи
налічує 6–7 чоловік. Вони використовують надсучасне обладнання.
Знімальна група ж наших журналістів, як правило, нараховує не
більше 3 людей. Вони забезпечені також непогано, проте це — най-
необхідніша техніка, котра дає змогу вчасно і в гарній якості пере-
давати інформацію».
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Костянтин Стогній розповів, що західні колеги декілька разів
надавали їхній знімальний групі необхідну техніку та час на супут-
нику, тому що вітчизняний телеканал не зміг цього дозволити собі
фінансово.

За словами Артема Шевченка, існує значний розрив у оплаті
праці українських журналістів та їхніх колег із західних країн. Усі
троє респондентів зазначили при цьому, що дана особливість лише
опосередковано впливає на якість й оперативність роботи вітчизня-
них репортерів у зоні воєнного конфлікту.

Українським журналістам часто вдавалося отримати кращий ма-
теріал завдяки «наполегливості та фаховій роботі» (Артем
Шевченко). Особливо, на думку цього ж респондента, це було по-
мітно протягом висвітлення війни в Грузії у серпні 2008 року, ос-
кільки західні журналісти, здебільшого, звикли працювати на тере-
нах Близького Сходу, а Кавказький регіон є зрозумілішим саме
вітчизняним кореспондентам. Костянтин Стогній навів у інтерв’ю
випадок, коли 53 американський телеканал, маючи всі технічні мож-
ливості для об’єктивного висвітлення бойових дій в Іраку, вдався до
фальсифікації матеріалу.

Другою особливістю роботи українських журналістів у зоні во-
єнного конфлікту можна назвати більшу схильність до ризику про-
тягом збору інформації. Проте дана особливість, звичайно, не
сприяє підвищенню рівня безпеки журналіста.

Третя особливість. Обсяг допомоги, котру надають журналістам
службовці різного рівня Міністерства закордонних справ України.
Черговою особливістю роботи вітчизняних репортерів у зонах воєн-
них конфліктів є вкрай неоднорідна, в залежності від конкретної
країни перебування, підтримка збоку представників МЗС.

Четверта особливість. Вплив особливостей української культури
на ставлення до кореспондентів збоку місцевого населення та пред-
ставників офіційної влади різних країн держави.

П’ята особливість. Властивості сприйняття вітчизняними ме-
діакомпаніями матеріалу, зібраного в зоні воєнного конфлікту.
Артем Шевченко та Михайло Дворянчук зазначили, що вітчизняні
телеканали жодного разу не цензурували чи забороняли до показу
їхні матеріали, відзняті в зонах воєнних конфліктів. За їхніми сло-
вами, таке питання навіть не виникало. Костянтин Стогній вказав,
що у їхньої студії є спеціальна домовленість з телеканалом про не-
можливість цензурування їхнього продукту.
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НА ГРОМАДСЬКІСТЬ

Булатніков Є.В.
ІV курс, група ЖР-15/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій
Наук. керівник: Лоза Г.І., к. наук із соц. комунікацій, доцент

Одним із важливих інститутів громадянського суспільства, що
репрезентує суспільну думку та впливає на її формування, зумов-
лює вироблення стратегії державотворчих і правотворчих процесів
в Україні, впливає на формування індивідуальної правової позиції
громадянина, є засоби масової інформації (ЗМІ). Сучасний термін
«засоби масової комунікації», поєднує у змісті становлення єдності
міжнародної думки, поглиблення інтеграційних процесів світової
економіки та політики, науки і культури, соціуму.

Найважливішою функцією мас-медіа як громадського спосте-
рігача із власною громадянською позицією є формування правосві-
домості, правової культури і поведінки громадян, надання об’єктив-
ної інформації, забезпечення свободи думки і слова, контроль влади,
порушення актуальних питань та вирішення різних проблем.

Масові комунікації стають основною, базовою складовою су -
час ного суспільства, де використовують спеціальні засоби інформа -
ційного обміну, встановлюють усталені зв’язки як з індивідами, так
і з суспільством у цілому. Урізноманітнюються засоби електронної
комунікації, з-поміж них інтернет-видання, інтернет-газети, інфор -
ма ційні сайти, інтернет-форуми, інтернет-блоги. Інформація,
передана через інтернет-ресурси активно формує у світі політичні,
економічні, правові, культурні та ін. процеси й націлена на те, щоб
викликати у споживача відгук — інтелектуальний, емоційний та оцін -
ний. Соціальна реальність інтерпретується у потрібному для авто-
рів (замовників) світлі, зокрема у маніпулятивній формі, факти,
подані в матеріалах часом не відповідають реаліям, нав’язується
потрібна думка, у результаті суспільство підштовхується до певних
дій, а отже, зумовлює формулювання громадянської думки.

Так, ЗМІ відволікають увагу людей від проблем і рішень, при-
йнятих політичними, економічними та ін. колами, незначущими
повідомленнями, що є одним із основних елементів управління
громадськістю, створюючи проблемну чи провокаційну ситуацію,
вигідну цим правлячим колам, або іншим суб’єктам, зумовлюючи
громадськість до певних заходів. Наприклад, такий прийом, як «уявна
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реальність», досить поширений спосіб маніпулювання, метою яко -
го є вплив на масову свідомість, він пропонує і зрештою формує
певні цінності, в які вірить пересічна людина, уникаючи критично-
го осмислення. Багато програм, передач, інтерв ю, подають нега-
тивний матеріал, «роздмуханий» на суперечках, не дотримуючись
принципу об’єктивності (позитивні зміни та події). Для зменшення
загального депресивного стану суспільства, на нашу думку, у ЗМІ
глобально бракує позитивних коментарів. Хоча нормативно-правова
діяльність мас-медіа унормована законодавчо, як на національному
так і на міжнародному рівнях відбувається маніпуляція людською
свідомістю, що спричиняє деградацію моральних цінностей та внут -
рішнього імперативу. Наприклад, нині в Україні активно маніпу-
люють громадською свідомістю через пропаганду люстрації влади.
Цей процес надзвичайно важливий для соціуму, але перебіг люст -
рації вказує на те, що законодавчого дієвого та досконалого меха-
нізму очищення, наприклад судової влади, наразі не вироблено.

Таким чином, маніпулюючи громадською свідомістю за допо-
могою різних методів, ЗМІ не тільки створює й направляє розвиток
культури, свідомості й поведінки суспільства, а й нав’язує певні думки
різним соціальним прошаркам і, зокрема, кожному його члену. Вплив
ЗМІ на суспільство через інформування про політичне, соціальне,
культурне життя держави, наукові, періодичні видання, телебачен-
ня та ін. може бути як позитивним (формується правосвідомість та
правова культура, виробляється об’єктивна оцінка ситуації тощо), так
і негативним (дезорієнтація, поширення «міфів», зростання гро мадсь -
кого невдоволення, посилення суспільної депресії, байдужості,
апатії тощо). В арсеналі ЗМІ є багато засобів маніпулювання гро-
мадянською свідомістю, тому надзвичайно важливо, щоб журна-
лісти виконували нормативно закріплені за ними обов язки, а дер-
жава гарантувала журналістам і ЗМІ можливість це робити.
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CASE-ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Донцова А.В.
ІV курс, група ДІ-15-1

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Волинець О.О., доцент кафедри туризму, 
документальних та міжкультурних комунікацій

Тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій при-
зводять до постійного зростання складності інформаційних систем
(ІС), створюваних у різних галузях. Для успішної реалізації проекту
об’єкт проектування повинен бути насамперед адекватно описа-
ний, повинні бути побудовані повні і несуперечливі функціональні
й інформаційні моделі ІС.

Перераховані фактори сприяли появі програмно-технологічних
засобів спеціального класу — CASE-засобів, що реалізують CASE-
технологію створення і супроводу ІС. Термін CASE (Compu ter Aided
Software Engineering) використовується в даний час у дуже широко-
му сенсі. Первісне значення терміна CASE, обмежене питаннями
автоматизації розробки тільки лише програмного забезпечення (ПЗ),
у даний час набуло нового сенсу, що охоплює процес розробки
складних ІС у цілому. Тепер під терміном CASE-засобу розуміються
програмні засоби, що підтримують процеси створення і супроводу
ІС, включаючи аналіз і формулювання вимог, проектування при-
кладного ПЗ і баз даних, генерацію коду, тестування, документуван-
ня, забезпечення якості, конфігураційне управління і управління
проектом, а також інші процеси. CASE-засоби разом із системним
ПЗ і технічними засобами утворять повне середовище розробки ІС.

CASE-технологія являє собою методологію проектування ІС,
а також набір інструментальних засобів, що дозволяють у наочній
формі моделювати предметну область, аналізувати цю модель на
всіх етапах розробки і супроводу ІС і розробляти додатка відповідно
до інформаційних потреб користувачів. Більшість існуючих CASE-
засобів засновано на методологіях структурного чи об’єктно-орієн-
тованого аналізу і проектування, що використовують специфікації
у виді чи діаграм текстів для опису зовнішніх вимог, зв’язків між мо -
делями системи, динаміки поводження системи й архітектури про-
грамних засобів. Основа CASE-технології це використання бази
даних проекту (репозиторію) для збереження всієї інформації про
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проект, що може розділятися між розроблювачами відповідно до
їхніх прав доступу. На основі репозиторію здійснюється інтеграція
CASE-засобів і поділ системної інформації між розроблювачами.

Отже, CASE-технології забезпечують всіх учасників проекту,
включаючи замовників, єдиною строгою, наочною і інтуїтивно зро-
зумілою графічною мовою, що дозволяє одержувати доступні для
огляду компоненти з простій і ясну структуру. При цьому програми
представляються двовимірними схемами, що дозволяють замовни-
ку брати участь у процесі розробки, а розроблювачам — спілкува-
тися з експертами предметної області, розділяти діяльність систем-
них аналітиків, проектувальників і програмістів, полегшуючи їм
захист проекту перед керівництвом, а також забезпечуючи легкість
супроводу і внесення змін у систему.
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МОТИВАЦІЇ У РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Козак Н.
І курс, група ІБАСмз-1.1, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Жалко Т.Й., канд. філол. наук, доцент

На сьогодні реклама виступає як нова субстанція відносин в су -
спільстві та піднімає на якісно новий рівень взаємини зі споживачем.

З точки зору психології основною ціллю реклами є створення та
збереження у споживача зацікавленості певним товаром. Таку ціль
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мож ливо досягнути у двох випадках: коли підвищити інтерес до само-
го товару шляхом покращення якісних властивостей, надійності й імі -
джу та у випадку, коли привернути увагу до рекламного оголошення,
зробивши його оригінальним, таким, щоб споживач його запам’ятав.

Реклама може виконати свою місію лише у тому випадку, коли
іс нує потреба у рекламованому товарі. Якщо ж потреба відсутня, то
жодна реклама не змусить людину купити рекламований товар
[1, с. 28].

Потреба — це суб’єктивне відчуття нестачі чогось необхідного,
яке спрямоване на його ліквідацію.

Реклама часто виступає механізмом формування потреб, допо-
магає визначити приховані потреби. Потреби переживаються
людиною у формі емоційних бажань. Кожна потреба існує лише
у формі мотиву, який визначає його напрям (бажання) та дію (збуд-
ник). Але людина здатна усвідомлювати механізм дій, а не мотиви,
які спонукають до цього. Вивчення мотивацій при розробці рек-
ламних звернень здійснюється для того, щоб виявити основні уста-
новки потенційного споживача.

Мотив — це внутрішній психологічний стан, який керує осо-
бистістю. Мотив ще можна розглядати як потребу, яка примушує
людину шукати засоби її задоволення.

Мотиви, які використовуються в рекламі, умовно поділяють на
три групи: раціональні (мотив прибутковості, мотив здоров’я, мо -
тив надійності і гарантії); емоційні (мотив страху, мотив самореалі-
зації, мотив свободи, мотив патріотизму, мотив радості та гумору);
соціальні (мотиви захисту навколишнього середовища, мотиву по -
рядності та мотиву співчуття).

Реклама, незалежно від самої людини, на основі ряду психоло-
гічних механізмів може формувати нові потреби, впливати на цін-
нісні переваги, соціальні установки, поведінку. Реклама у спожива-
ча може викликати різного роду реакції, може підштовхувати його
до певних дій.

Людина сприймає рекламне звернення двома каналами: інфор-
маційним, який передає певну інформацію про товар, його особли-
вості та умови покупки і комунікативним, який спричиняє певні дії,
повідомляє про щось раніше невідоме. Орієнтуючись на такі канали,
людина взаємодіє не з товаром, а з образом, який вона собі створи-
ла. Тобто, внаслідок реклами на споживача діє не сам товар, а ство-
рений рекламою образ товару. Образ завжди індивідуальний і нале-
жить конкретній людині.
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Образ товару, що створений рекламою, повинен бути повно-
цінним (подавати вичерпну інформацію про товар та його характе-
ристики), диференційованим (створити товар, який відрізняється
від товарів-аналогів), емоційно привабливим (викликати у спожи-
вача позитивні емоції та бажання його придбати).

Взагалі, чим досконаліша реклама з точки зору ефективності
її дії на певні психологічні процеси та стан потенційних спожива-
чів — тим більший інтерес вона викликає до рекламованого товару.

Отже, сучасна реклама одночасно відображає концепцію існу-
вання та розвитку сучасного суспільства і безпосередньо впливає на
динамічний процес переоцінки цінностей споживачів.
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ЖАНРОВІ ТА СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
СУЧАСНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО РЕПОРТАЖУ

Кубікевич Н.
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науковий керівник: Адамчук Н.В., к. філол. н., доцент

Репортаж — жанр журналістики, який оперативно повідомляє
про певну подію, очевидцем або учасником якого є журналіст. Ре -
пор таж має бути максимально наближений до життя, передавати
явища реальної дійсності, показувати те, що відбувається. При -
сутність репортера на місці події — одна з умов якісного телере -
портажу.

Серед основних жанрових особливостей репортажу можна ви -
ділити:

– послідовне відтворення події, динамізм розповіді, пов’язаний
з тривалістю дії у часі та просторі;

– наочність — створення образної картини, що відбувається
шляхом наочного показу деталей, подробиць ситуації, відтворення
вчинків і реплік дійових осіб;

– граничну документальність: репортаж не терпить ні рекон -
струкції, ні творчої вигадки;

– образну аналітичність: відповідаючи на питання, яким чи -
ном відбувалася подія, публіцист виступає як дослідник;
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– емоційно забарвлений стиль розповіді, що надає додаткову
переконливість;

– активну роль особистості самого репортера, що дає змогу не
тільки бачити подію його очима, а й спонукати аудиторію до само-
стійної уяви, відчуття «ефекту присутності».

Участь автора в репортажі визначається творчим завданням.
Спостерігаючи за подіями зі сторони, репортер спільно з глядачами
розмірковує про побачене, виступає у ролі дослідника, що надає по дії
характеру публіцистичності, документальності дій. Беручи участь
у події, він змінює кут зору, допомагає побачити картину з гущі по -
дій, вносить у репортаж свої почуття, переживання та оцінки. Тому
можна стверджувати, що авторське «Я» — не літературна маска, не
образ оповідача, не спосіб стилізації, а цілком конкретний журна-
ліст, теж представлений перед глядачами як об’єкт спостереження:
саме його емоції і почуття вони сприймають як оцінку того, що від-
бувається на екрані.

Робота репортера всередині події демонструє його вміння пуб-
лічно мислити, аналізувати, чітко висловлювати ту чи іншу пози-
цію. Крім того, репортер повинен безперервно стежити за розвит-
ком подій, за виступами його учасників, за роботою знімальної
групи, за регламентом часу (причому все це майже одночасно).

Стилістика телерепортажу передбачає насамперед поєднання
суворої документальності, точного відтворення подій з яскравим,
емоційним зображенням дійсності, прагнення не тільки відобрази-
ти те, що відбувається, а й показати своє ставлення до нього (суво-
ре співвідношення цих двох компонентів є обов’язковою умовою
гармонійності матеріалу).

Ще однією важливою складовою якісного телерепортажу
є співвідношення зображення та слова. Репортер повинен розпові-
дати тільки про те, чого не можна показати, адже призначення текс-
ту — не боротьба з відеорядом за лідерство, а допомога глядачеві
у сприйнятті матеріалу. Для створення «ефекту присутності» варто
використовувати даний час репортажу — специфічну граматичну
категорію, яка передає дії: вони можуть ставитися до фактичного
минулого, але для журналіста і глядача вони відбуваються в момент
показу, створюючи ілюзію участі глядача в тому, що відбувається.

Нарешті, ключове значення має розробка чіткої структури ре -
портажу (наявність інтриги, кадрування як кроки до розгадки; про-
тилежні точки зору, які «підігрівають» глядацький інтерес, роблять
репортаж більш зваженим і неупередженим; цікавий фінал).
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ПРОПАГАНДИСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ
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Лесіва В.С.
ІV курс, група ЖР-15/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій
Наук. керівник: Лоза Г.І., к. наук із соц. комунікацій, доцент

Пропаганда — форма комунікації, спрямована на поширення
фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспіль-
ну думку на користь певної спільної справи чи громадської позиції,
зазвичай, повторюється та розповсюджується через різні засоби масо-
вої інформації (ЗМІ). ЗМІ в Україні є однією з найважливіших інсти-
туцій суспільства, утворюють складну систему, яку створено для зби-
рання, оброблення та розповсюдження інформації. Інформаційний
процес проходить такі етапи: отримання інформації, її відбір, препа-
рування, коментування і розповсюдження. Нині у ЗМІ виділяють такі
функції: інформаційну, освітню, контрольну, соціалізаційну, мобіліза-
ційну, формування громадської думки, артикуляційну і агрегаційну,
критики, інтеграції політичних суб єктів, інноваційну, оперативну.

Для ЗМІ є особливі засоби впливу на суспільство, а саме: непо-
мітність, безперешкодність, глобальність, швидкість, подання аналі-
зу різних явищ, вплив на політичну поведінку (вплив на свідомість
і почуття людей), маніпулювання, використання PR-технологій і об -
дурювання. Наприклад, важливим засобом політичного впливу
ЗМІ є визначення тем дискусій і привернення уваги влади та гро-
мадськості. Для акцентування уваги до політичних проблем ЗМІ,
дотримуються таких принципів:

– пріоритетності (національна безпека, тероризм, територіаль-
на цілісність, екологія, національні відносини та ін.);

– неординарності фактів (екстремальні події (вибухи, катастро -
фи, голод, територіальні суперечки);

– новизни фактів (чи факти, не відомі широкому загалу);
– політичного ефекту (резонансні політичні події, ефектні дії

лідерів, політичні скандали й сенсації);
– суспільного статусу (чим вищий статус і посада джерела ін -

формації, тим вона важливіша; високі посадовці, як правило, отри-
мують більше реклами, мають у своєму розпорядження престижні
видання та ін.).

Нині в Україні виділяють п’ять напрямів політичної пропаганди:
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1) загальносистемний, режимний, який конкретизує пануючу
ідеологію та доктрині платформи (вплив на суспільство, в межах
держави; 2) регіональний, з урахуванням конкретних умов (демо-
графічні, економічні та екологічні); 3) місцевий, робиться акцент
на агітацію актуальних проблем; 4) етнополітичний (національні
меншини); 5) міжнародний (світова політика).

Виходячи із відповідної системи, через певні принципів реалі-
зується політична пропаганда — це органічний зв’язок з ідеологіч-
ною та політичною доктриною; виступають цінності пануючої
ідеології; партійність (пропаганда держави або політичних партій);
зв’язок із політичним і соціально-економічним життям; конкрет-
ність, яка переслідує реалізацію окреслених ідей, концепцій та докт -
рин, пропаганда не може бути двозначною, ефективнішою, якщо
вона формує думку, яка не має альтернативи ідеології та доктрині;
оптимізм пропаганди, що несе віру в краще майбутнє, у перемогу
над ворогом, подолання будь-яких негараздів; мажорна тональність,
поширення ідеї успіху і впевненості; єдність пропаганди з організа-
ційною роботою; пропаганда значно впливає образами, зображен-
нями, символами.

Отже, використовуючи нові ресурси і можливості, політична
пропаганда в Україні активно розвивається — це елементи пропа-
ганди, практично в усіх ЗМІ (газети, журнали, телебачення, радіо).
Найпопулярнішими є теми політики, економіки, екології. З’ясо ва -
но, що ефективність політичної пропаганди залежить від сутності
режиму, політичної свідомості і культури населення. Перспектива
поширення політичної пропаганди засобами масової комунікації
залежить від об’єктивних потреб соціально-політичної еволюції су -
спільства у напрямі розвитку моделей формування суспільної думки.
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Нещодавні події на Сході України призвели до активного ви -
світлення в пресі проблеми внутрішньо переміщених осіб. Спе -
цифіка висвітлення у засобах масової інформації про таку проблему
та питання «Гібридної війни» породило жанрове розмаїття в пе ріо -
диці. Зокрема, окремим питанням в процесі «Гібридної війни»
постає життя людей, які проживали чи проживають на території де
відбуваються воєнні дії.

Певна дискримінація внутрішньо переміщених осіб поставила
під загрозу критерії об’єктивності, призвела до стереотипізації су -
часного образу переселенця. Тому особливої уваги, делікатності та
неупередженості потребує висвітлення проблеми внутрішньо пе -
реміщених осіб у засобах масової інформації, які є не лише вираз -
ником громадської думки, а й насамперед її формувачем.

Засоби масової інформації є основним джерелом інформації про
переселенців, адже тільки кожен п’ятий серед мешканців України
спілкувався з вимушеними переселенцями безпосередньо. На осно ві
інформації зі ЗМІ формують своє ставлення до ВПО 65% рес пон -
дентів по всій Україні та 63% у місцях концентрації. Тож адекватне
висвітлення проблеми переселенців у ЗМІ є шляхом до подолання
негативного упередженого ставлення до тимчасово переміщених осіб
у суспільстві, формуванню сприятливого психологічного клімату
й полегшення моральної та фізичної адаптації людей, що постра -
ждали від ситуації на Сході України.

Проблемам з життя внутрішньо переміщених осіб присвячено
багато статтей в українських друкованих та електронних виданнях.
Розглянемо декілька таких матеріалів у засобах масової інформації
різної тематичної спрямованості, які вирізняться цільовим при зна -
ченням, місцем видання та характером інформації, зокрема «Ук ра -
їнська правда», «Сьогодні», «Вся влада», «IPress.ua», «Галиць кий Ко -
рес пондент». Відзначимо, що в аналізованих мас-медіа загальний
образ переселенця, тобто узагальнені властивості, які були набуті
під впливом часу та зумовлені соціальними й історичними фак то -
рами, є здебільшого позитивним.
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Досить цікавою та інформативною є стаття «Хто такі пересе -
ленці?» в Івано-Франківському обласному суспільно-аналітичному
тижневику «Галицький Кореспондент». Людмила Лінник поділяє
переселенців на невеличкі групи, описуючи кожну із них. Вона не
приховує того, що серед переселенців зустрічаються й зухвалі люди,
наводячи фрази на кшталт: «увесь світ їм винен».

Вона розповідає, що вони «скиглять, як усе навколо погано, як
їх ніхто не любить, не жаліє, не допомагає…», змальовує, як такі пер -
сонажі сидять на місці й чекають, коли за них все хтось зробить.

Однак журналіст творить об’єктивний, багатоплановий образ
переселенця й приділяє значну увагу тим, хто покращує своє життя
без сторонньої допомоги, тим, хто не скаржиться й не вимагає при -
ві леїв від держави. Людмила Лінник творить образ самодостатніх,
цілеспрямованих та упевнених у собі людей: «Вони нічого ні від
кого не очікують і не вимагають. Навпаки, вони самі готові багато
дати громаді, з якою тепер стали сусідами. Вони діляться знаннями
і досвідом, змінюють світ навколо себе. Роблять його іншим — кра -
щим, зручнішим, комфортнішим…», — до такого висновку про ВПО
зводяться її думки. «Часом мені здається, що вони дбають про нове
місце свого проживання більше, ніж аборигени», — підкреслює жур -
налістка їх вихованість, дбайливість, та, загальну життєву позицію.

Звісно, далеко не всі засоби масової інформації у своїх ма те ріа -
лах розкривають стійкість та мужність переміщених людей, пока зую -
чи їх сильні риси характеру. Як і будь-яка інша, тема внутрішньо
переміщених осіб має дві сторони: позитивну та негативну. Однак
більшість журналістів змальовують риси та образ переселенців пе -
реважно зі співчуттям та позитивними мотивами.

Отже, найтиповішим у висвітленні образу переселенця в до слі -
джуваних нами статтях була концентрація уваги читачів на актив -
ній життєвій позиції переселенців, намагання розкрити внутрішні
якості та емоційний стан, що притаманні героям, щоб зробити їх
більш зрозумілими та близькими аудиторії. Засоби масової інфор ма -
ції виконують важливу роль у формуванні певного уявлення громад -
ськості про образ та внутрішній стан переселенців, показують на -
оч ний приклад іншим людям, хто опинився в такій ситуації, та
привертають до їх проблем увагу влади, виступаючи своєрідним
майданчиком для спілкування.

Таким чином, журналісти вдало використовують сучасне жан -
рове розмаїття для висвітлення гібридної війни.
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ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ МАС-МЕДІА У ФОРМУВАННІ
ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Марчук Ю.А.
ІV курс, група ЖР-15/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

Oднoчaснo з прoцесaми стaнoвлення грoмaдянськoгo суспiльствa
реaлiзуються i ствoрюються oргaнiзaцiйнo-цiннiснi мoделi системи
ЗМI, щo виступaє iнструментoм фoрмувaння сaмoгo цьoгo грoмaдян-
ськoгo суспiльствa. Зa тaких умoв суспiльнa думкa рoзглядaється як
пoлiтичний мехaнiзм презентaцiї сoцiaльних iнтересiв i пiдтримaння
суспiльнoї рiвнoвaги. ЗМI як oснoвний зaсiб структуризaцiї сoцiaль-
нoгo середoвищa пoкликaнi нaдaвaти суспiльнiй думцi, мaсoвiй свiдo-
мoстi цiлiснoстi i зрiлoстi, трaнсфoрмуючи їх тaким чинoм в грoмa-
дянську суспiльну думку. Сaме тaкa грoмaдянськa суспiльнa думкa
стaє aвтентичним сoцiaльним iнститутoм, щo бере ефективну учaсть
у вiдпрaвленнi влaди, будучи oдним iз узaкoнених мехaнiзмiв прoцесу
прийняття рiшень нa всiх рiвнях життя суспiльствa.

Кoнструктивнo впливaти нa грoмaдянську свiдoмiсть мoжнa
лише зa дoпoмoгoю aдеквaтних прoфесiйних зaсoбiв мaсoвoї iнфoр-
мaцiї. При цьoму сaмi предстaвники ЗМI пoвиннi бути перекoнaнi
у прaвoтi iдеaлiв грoмaдянськoгo суспiльствa, мaти сoцiaльну i грo-
мaдянську вiдпoвiдaльнiсть, aктивну грoмaдянську пoзицiю тa
сoцiaльний oптимiзм.

Сьoгoднi зaснoвник i влaсник ЗМI визнaчaє цiлi впливу, зa дo -
пoмoгoю яких ЗМI мaють дoнести дo aудитoрiї певнi уявлення i сфoр -
мувaти грoмaдську думку з цiлoї низки прoблем. При цьoму вoни не
зaцiкaвленi у вивченнi вiднoсин кaнaлу iнфoрмaцiї з йoгo зaснoв-
никoм.

Пoсилюється кoнтрoль нaд дiяльнiстю ЗМI. Для приклaду,
aдмiнiстрaцiями oблaстей aктивнo прoвoдиться мoнiтoринг преси,
телебaчення, фiксуються щoденнi публiкaцiї, передaчi, в яких ви -
свiтлюється дiяльнiсть влaдних структур.

Зaсoби мaсoвoї iнфoрмaцiї є фундaтoрaми бaгaтьoх сoцiaльних
прoцесiв, щo вiдбувaються у суспiльствi, вoни впливaють нa стaвлення
людей дo певних явищ, i знaчнoю мiрoю фoрмують грoмaдську думку.

Зaсoби мaсoвoї кoмунiкaцiї — системa устaнoв тa зaклaдiв, ствo -
рених з метoю публiчнoгo, oперaтивнoгo рoзпoвсюдження iнфoрмa-
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цiї прo пoдiї тa явищa у свiті, крaїнi чи регioнi неoбмеженoгo кoлa oсiб,
суб’єктiв, тa зoрiєнтoвaних нa викoнaння певних суспiльних зaдaч.

Вплив мас-медіа на громадську думку набуває в сучасних умо-
вах особливого значення. Соціологічні дослідження показують, що
преса, кіно, радіо і телебачення несуть велику кількість відомостей,
спираючись на які, люди можуть формувати свої судження.

Мас-медіа є важливими джерелами відомостей про події в краї-
ні та за кордоном, про що свідчать дані про споживання інформації
преси, радіо і телебачення різними групами населення. Таким чи -
ном, мас-медіа виступають, перш за все, як джерело тих знань, уяв-
лень і почуттів, які служать ґрунтом для оцінки великого кола явищ,
для формування індивідуальної та громадської думок.

Аналізуючи взаємодії громадської думки з мас-медіа, можна від -
значити, що преса, кіно, радіо і телебачення впливають на основні
характеристики громадської думки. Візьмемо, наприклад, швид-
кість формування і розповсюдження громадської думки. Фактично
тільки мас- медіа під силу з максимально можливою оперативністю
поставити в центр уваги різних соціальних груп і прошарків окре-
мого регіону чи всієї країни в цілому проблему, яка викликає гро-
мадський інтерес. А така властивість мас-медіа як регулярність роз-
повсюдження повідомлень, повторюваність матеріалів, сприяє
виникненню стабільної громадської думки.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Мутіна А.О.
І курс, група МН-18-1, спеціальність «Менеджмент»

Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кравченко О.В., к.філ.н.

Українців захоплюють соціальні мережі. В Інтернеті вони зна-
ходять те, чого дедалі менше залишається в традиційних засобах
інформації і спілкуванні, — відсутність контролю влади, вільний
обмін думками. Можливість впливу на кожного окремого користу-
вача соціальної мережі породжує можливість більш глобальну —
впливу на громадську думку. Актуальність дослідження полягає
в то му, що активне залучення до віртуальної мережі багатомільйон-
ної аудиторії дозволяє маніпулювати громадською думкою і суттє-
во впливати на процеси протиборчих сторін.
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Соціальні мережі так міцно увійшли в наше життя, що людина,
яка не зареєстрована в жодній соціальній мережі, мимоволі сприй-
мається оточуючими як певний соціальний вигнанець, не включе-
ний в суспільне життя. Віртуальне спілкування, спільноти за інтер-
есами, можливість прослуховування будь-якої музики і перегляду
будь-якого кіно, книги, стрічки новин, анонсів заходів — здається,
у світі соціальних мереж є все, і, головне, вони надають користува-
чам абсолютну свободу як в одержанні, так і у обміні інформації.

Людина, яка зареєстрована в соціальній мережі більш відкрита
для маніпулятивного впливу, оскільки часто впевнена в її незалеж-
ності від зацікавлених структур. Із погляду соціальної науки, маніпу-
лювання — це система засобів ідеологічного й соціально-політич-
ного впливу з метою зміни мислення й поведінки людей всупереч
їхнім інтересам. При цьому люди часто не усвідомлюють, що їх сві-
тогляд, потреби та в цілому спосіб життя багато в чому залежать від
тих, хто ними маніпулює Також соціальні мережі представляють
родюче поле для «посіву» пропагандистських ідей, так як шанси
нав’язати потрібну інформацію великій кількості людей тут дуже
великі, оскільки завдяки перепостам нова інформація поширюєть-
ся з небувалою швидкістю.

Чим більше людей ділитися своїми думками в соціальній мере-
жі, тим більше вони впливають на формування думки всієї країни.

Якщо розглядати проблему взаємодії громадської думки та Інтер -
нету, то питання дії маніпулятивних механізмів завжди було актуаль-
ним. Основою для цього служить віра в об’єктивність інформації,
представленої в Інтернет. На основі цього виробляються різні усві-
домлені або неусвідомлені процеси, такі як підміна понять і т. п. Од -
нак Інтернет, створює менший вплив маніпуляцій, на відміну від тра-
диційних засобів масової інформації. Це пояснюється тим, що, крім
думки автора тексту або будь-якого іншого повідомлення, маються
коментарі інших людей, також цю інформацію можна перевірити.

Впливову специфіку соціальних мереж в значній мірі визнача-
тиме сутність Інтернет-комунікації і відносно молода аудиторія. Ці
умови створюють специфічне комунікаційне середовище, яке зна-
ходить своє відображення в різних Інтернет-спільнотах, таких як
соціальні мережі, блоги, мікроблоги і т.д. Тому варто розглядати
саме вплив особливостей комунікаційного середовища на процес
формування громадської думки.

Отже, як би не склалася подальша доля соціальних мереж — будь
то підйом їхнього впливу чи занепад — висновок один: громадську
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думку неможливо сформувати штучно повною мірою, можна змінити
позицію декількох окремих людей, але не думку більшості, вона зав -
жди знайде простір для свого розвитку та реалізації. Зараз цим просто-
ром в більшій мірі виявилася певна частина Інтернету, де кожен може
вільно висловитися, поширити будь-яку інформацію необмеженій
кількості людей, швидко вийти на потрібну йому інформацію.

ПРОБЛЕМАТИКА Й ПРАГМАТИКА ЛЮДЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ

Овдієнко В.В.
ІV курс, група ЖР-15/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Денисенко В.А., д.і.н., професор

Типовою особливістю сучасного суспільства є його підвищена
увага та інтерес до різних видів соціальних проблем, які виникають
у суспільстві. Обумовлено це багатьма чинниками, зокрема посту-
повою гуманізацією суспільства, збільшенням кількості соціальних
проблем, поширенням різних соціальних інститутів тощо.

Коло соціальних проблем у сучасній Україні включає в себе
над звичайно велике число різних видів соціальних проблем. Од нією
з таких проблем є проблема соціально-незахищених категорій насе-
лення, зокрема така її частина, як інваліди. То ж проаналізуємо сут-
ність поняття «інвалід» та основні проблеми, що характерні для цих
людей та які можуть представляти інтерес для висвітлення в пресі.

При визначенні «інвалідності» у нашій країні традиційно вико-
ристовується клінічний показник — стійке порушення функцій
організму в зв’язку з таким соціальним показником, як ступінь
участі в трудовій діяльності (порушення працездатності).

Міжнародний рух за права інвалідів вважає найбільш правиль-
ним наступне поняття інвалідності: «Інвалідність — перешкоди чи
обмеження діяльності людини з фізичними, розумовими, сенсор-
ними і психічними відхиленнями, викликані існуючими в суспіль-
стві умовами, при яких люди виключаються з активного життя».
Таким чином, інвалідність — це одна з форм соціальної нерівності.
Вона — соціальне, а не медичне поняття, тому при підготовці мате-
ріалів про проблеми і життя людей з інвалідністю журналіст пови-
нен використовувати відповідну термінологію.

відгук на виклики сьогодення Секція 5



Головний внесок, який можуть зробити ЗМІ у справу залучення
людей з інвалідністю в життя суспільства, — це уникати або руйну-
вати стереотипи.

Найпоширеніші стереотипи:
– люди з інвалідністю — нещасні, неприємні, хворі, неспро мож -

ні або злі;
– люди з інвалідністю не мають майбутнього і є тягарем для

сво їх сімей;
– людей з інвалідністю представляють героями (наприклад,

ко ли вони «долають свою інвалідність» або мужньо тримаються,
незважаючи на «тяжкі страждання»);

– людей з інвалідністю представляють диваками (об’єктами люд -
ської цікавості з огляду на їхнє рідкісне або незвичне порушення);

– люди з інвалідністю не цікавляться нічим, окрім своєї хвороби,
і вони не можуть бути експертами в жодній сфері, крім інвалідності;

– люди з інвалідністю — хороший інструмент для гри на почуттях.
Відповідно при підготовці матеріалів журналісти повинні праг-

нути уникати таких стереотипів або, що є ще більш кращим, праг-
нути до їх розвінчання.

І. Віртосу пропонує наступні рекомендації, які допоможуть жур -
налісту краще висвітлювати тему інвалідності.

Однією з актуальних тем журналістики є висвітлення окремих
аспектів функціонування соціальної сфери та різних соціальних
явищ та проблем. Означений напрямок прийнято називати соці-
альною журналістикою. Вона досліджує велику кількість різнорід-
них проблем, які не можна вважати чітко соціальними. Ці пробле-
ми можуть мати політичну, економічну, духовну чи інші генези,
однак в тій чи іншій мірі вони переростають у проблеми саме соці-
ального характеру.

1. Слід уникати штампів, які зводять описи людини до однієї
характеристики — її інвалідності, та заважають побачити людину-
особистість.

2. Нехай люди з інвалідністю кажуть самі за себе. Досвід пока-
зує, коли людина з інвалідністю впевнено й авторитетно розповідає
про якусь конкретну ситуацію, ймовірніше, що аудиторія людей,
які не мають інвалідності, повірить, що люди з інвалідністю обізна-
ні та кваліфіковані.

3. Доцільно заохочувати розуміння громадськістю проблем, із
якими стикаються люди з інвалідністю. Доцільно писати про бар’є -
ри (фізичні, інформаційні, ментальні, інституційні) і про те, як їх
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долати. Ці бар’єри, з якими стикаються люди з інвалідністю, ство-
рені самим суспільством. Парадоксально, але пізніше кожний член
суспільства сам наражається на ці бар’єри (наприклад, коли народ-
жує дитину, або ж коли хворіє, коли наближається старість тощо).

СЕКСИСТСЬКИЙ ДИСКУРС
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ

В КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ

Падуніна Б.О.
ІV курс, група ЖР-15/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Бобренко Р.В., к.п.н., доцент

Сьогодні питання гендерної рівності на перший погляд не є гост -
рим в Україні — жінки та чоловіки мають рівні права та обов’язки.
Однак, це лише на перший погляд. Існує безліч стереотипів, ген-
дерні ролі, створені суспільством, постійно змінюються. Проблема
участі жінок у процесах розвитку надзвичайно зросла в останні ро ки.
Особливо, це нині стосується українських та світових ЗМІ. Про -
блема сексизму досить поширена у журналістиці, тому саме ця тема
є на сьогодні актуальною.

Дослідження у сфері гендерної нерівності у засобах масової ін -
фор мації проводили такі українські науковці, як: А. Волобуєва, І. Кі -
янка, С. Кушнір, Н. Остапенко, Н. Сидоренко, Т. Старченко, Р. Фе -
досєева та інші.

На сьогоднішній день чітко помітно з першого погляду неодна -
кове зображення чоловіків та жінок. Чоловіки з’являються у сер йоз -
них новинах та є головними героями значної частини газетних та
журнальних повідомлень частіше за жінок. З одного боку, недостача
жінок на сторінках ЗМІ, що повідомляють про події політичного та
економічного життя країни, не потребує пояснення, оскільки пере-
важну більшість політичних та економічних діячів становлять чоло-
віки, і тому кількість повідомлень про жінок є лише пропорційною
їхній кількості в органах влади та на керуючих посадах.

Науковці пояснюють поняття «гендерних стереотипів», як
один із видів соціальних стереотипів, стандартизованих, стійких,
емоційно насичених та ціннісно визначених образів, що базуються
на прийнятих у суспільстві уявленнях про «маскулинне» та «фемін-
не» (чоловіче та жіноче). Вони формуються віками та закріплюють-
ся навіть на підсвідомому ментальному рівні всієї нації.
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Одним із головних чинників щодо визначення ролі та місця
жінки і чоловіка в сучасному соціумі є така опозиція, як «публічне-
приватне». У цьому плані призначення жінки і коло її інтересів
тяжіють до суто приватної сфери, чоловіку ж належить п’єдестал
публічної людини, для якого головним є робота, самореалізація та
суспільне визнання.

Отже, тема сексистького дискурсу та проблематика гендерних
ролей на сьогодні є актуальною, адже, підсумовуючи сказане, ми
бачимо, що у сфері української журналістики існують безліч ген-
дерних стереотипів і помітна дискримінація на користь чоловіків.
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ЕКОЛОГІЧНА ТЕМАТИКА 
НА СТОРІНКАХ СУЧАСНИХ ЗМІ

Поліщук І.
ІV курс, група ВСР-17/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Адамчук Н.В., к. філол. н., доцент

Жоден популярний засіб масової інформації в Україні не має
журналістів, які б спеціалізувалися суто на екологічній тематиці. Ті
ж, хто готує статті на екологічні теми, як правило, є журналістами
«широкого профілю» або ж новинарями. У результаті екологічна
тематика висвітлюється на шпальтах переважно в форматі сьогоден-
них новин. Без екологічної спеціалізації новинарі лише дотично тор -
каються питань довкілля і, відповідно, не мають часу і можливостей
ґрунтовно розібратись у проблемах. Тому значну частину новин, які
мають відношення до довкілля, знаходимо в ЗМІ у формі «халеп»,
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у яких зовсім не розкрито причини цих проблем. Екологічна інфор-
мація в такій формі не відіграє просвітницької ролі.

Популярних друкованих ЗМІ, цілком орієнтованих на еколо-
гічну тематику, практично немає, тож про проблеми довкілля укра-
їнці дізнаються переважно з новин-»халеп».

Результати соціологічних опитувань свідчать про те, що пере-
січним читачам цікава екологічна тематика. Багато журналістів
вважають, що екологічна тематика є рейтинговою і хвилює людей,
однак екологічні теми цікавлять насамперед з огляду на їхнє здо-
ров’я і матеріальні витрати. Частина журналістів переконані, що
екологічні проблеми як такі не викликають інтересу пересічних
українців і в форматі країни і планети цікаві доволі вузькому колу
людей, небайдужих до природи та майбутнього. Також простежу-
ється певна закономірність: цікавість до проблеми залежить від
масштабів екологічного лиха. Тема спалювання сміття може заціка-
вити міські ЗМІ, проте розлив нафти і вимирання всього живого
в радіусі багатьох кілометрів намагатимуться показати всі канали.

Дослідники цього питання з’ясували, що цікавими для людей
переважно стають такі теми (в порядку спадання):

– утворення стихійних сміттєзвалищ;
– чистота повітря;
– вирубування дерев у парках;
– якість питної води, яка може погіршитися;
– санітарний стан водойм і чистота пляжів;
– проблеми безпритульних тварин (когось хвилює їхня агресія,

інші переймаються тим, щоб з ними гуманно поводилися);
– вирубування лісів;
– екологічна безпека продуктів харчування;
– подорожі в дику природу.
Не виникає сумніву, що важіль виховання українців перебуває

значною мірою у руках ЗМІ, а тому екожурналіст повинен система-
тично і постійно пояснювати людям найголовніше:

1) потрібно рятувати природу заради природи, а не заради лю -
дини, оскільки людина — частина природи, неможливо бути здоро-
вим у нездоровому довкіллі;

2) екологічні проблеми не вирішуються технічними засобами,
оскільки вони народжені людським менталітетом та нездоровими
потребами, тому щоб врятувати природу, потрібно міняти не техно-
логії, а людину, і переорієнтовувати її потреби.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ І СОЦІОЛОГІЯ

Поліщук В.А.
ІV курс, група ЖР-15/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

Теорія соціальних мереж в соціології розглядає соціальні взає-
мовідносини в термінах вузлів та зв’язків. Форма соціальної мережі
допомагає визначити ступінь своєї корисності для її учасників.
У теорії соціальних мереж використовується погляд, коли атрибути
окремих акторів менш важливі, аніж стосунки та зв’язки з іншими
акторами в мережі.

Існує декілька методів аналізу соціальних мереж:
1) метод рефлексивного аналізу соціальних мереж — цей метод

дозволяє проаналізувати діяльність агентів соціальної мережі неліній-
но, де дія певного суб’єкту розглядається як система відображення
об’єктивної реальності та дій інших суб’єктів; 2) метод інформаційно-
психологічного впливу на користувачів — вивчення таких явищ як
«спіраль мовчання» (за Е. Ноель-Нойман); стадний інстинкт у соці-
альних мережах; довіра всьому опублікованому в мережі; присут-
ність лідерів думок; прагнення самореалізації чи заміни реальності;
3) метод мікротаргетингу — вивчення спілкування в мережі як
інформаційні війни, що ведуться за допомогою інтелектуального
інструментарію, а соціальні мережі є новим методом впливу на гро-
мадську думку і полягає у публікації персоналізованих повідомлень
на рівні окремої людини для привернення її уваги та завоювання
прихильності (за Г.Почепцовим).

До переліку основних функцій соціальних мереж, належать: ство -
рення індивідуальних профілів, взаємодія користувачів, можливість
досягнення спільної мети шляхом кооперації, обмін ресурсами, мож-
ливість задоволення потреб за рахунок накопичення ресурсів.
Основними особливостями соціальних мереж є: гнучкість, різнома-
нітність сервісів, як потрібних, так і непотрібних; необхідність вистав-
лення свого приватного життя напоказ, відсутність конфіденційності;
змістовність, велика кількість цікавих людей і матеріалів; різноманіт-
на тематика; широкі можливості для спілкування, знайомств, зустрічі
старих друзів і знайомих; суспільна значущість. Соціальна мережа
спрямована на побудову співтовариств в інтернеті з людей зі схожими
інтересами або діяльністю. Зв’язок здійс нюється за допомогою внутрі-
шньої пошти або миттєвого обміну повідомленнями.
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Беззаперечним є факт — що соціальні мережі в інтернет про-
сторі стали новим явищем у світовому розвитку, що отримало назву
«глобальна революція у спілкуванні». Соціокультурний феномен
соціальних мереж є засобом конструювання сучасного інформацій-
но-комунікативного простору і головним концептом інформацій-
ного суспільства, феноменом століття, в який втягнуті всі народи
й цивілізації, в якому сучасна людина існує як «громадянин інфор-
маційно-комунікативного суспільства».

Соціальні мережі також використовувались для дослідження
того, як взаємодіють компанії, характеризуючи багато неформаль-
них зв’язків, які поєднують між собою представників керівництв,
а також асоціації та зв’язки між окремими робітниками в різних
компаніях. Ці мережі дають можливості компаніям збирати інфор-
мацію, утримувати конкуренцію та навіть таємно змовлятись про
встановлення цін або політик.

ТЕЛЕВІЗІЙНА МОВА
В СИСТЕМІ ІМІДЖУ ТЕЛЕВЕДУЧОГО

Тернавець О.С.
ІV курс, група ЖР-15/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

Основу інформаційного посилу до глядачів через телеведучого,
перш за все, складає телевізійна мова. Вона має свої закони конст ру -
ювання, відмінні від загальноприйнятої мови. З погляду реципієнта
вона здається простою та доступною для розуміння, проте, насправ -
ді, становить дуже складну конструкцію, яка залежить перш за все,
від індивідуального підходу ведучого. Саме ведучий простому, плас-
кому тексту надає форми і семантичної довершеності.

Телевізійна мова ведучого характеризується наявністю корот-
ких речень, стандартних фраз, абревіатур і скорочень, відсутністю
вставних слів.

Стилістичні особливості телевізійної мови обумовлені, насам-
перед, тим, що це — мова, звернена до численної аудиторії. Цим по -
яснюється посил на доступність мови, тенденція до зближення книж -
кової мови з розмовною. Якщо мова — це система, то мова носить
яскраво виражений функціональний характер, вибудовує певну куль -
туру всередині себе. У зв’язку з тим, що телебачення давно переста-
ло виконувати лише інформаційну та просвітницьку функції, мова
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ведучих на телебаченні все більше наближається до розмовної.
Саме тому вплив її на загальнонаціональну мову величезний.

Глобалізація обумовлює використання на українському телеба-
ченні зарубіжних методів і форм роботи, активне впровадження
у мову, представленої в інформаційних програмах, іншомовних
запозичень. Визначено, що морфологічна, словотворча, синтаксич -
на структура мови, на відміну від лексичного наповнення, не на
стільки рухливі. Останні два десятиліття характеризуються стрім-
кими змінами на українському телебаченні, що викликало лексич-
ний вибух, пов’язаний з політичним та економічним життям краї-
ни. У телевізійній мові новин збільшується вживання абревіатур
і скорочень, запозичень та професійної лексики. Це пов’язано з ви -
могою оперативності, вливанням у світові наукові процеси та еко-
номічне співтовариство, зі спрощенням загальної подачі матеріалу
для більш вільного і швидкого сприйняття. З іншого боку, надмір-
не вживання нових слів, іншомовних запозичень, молодіжного
сленгу чи арго призводить до зниження загального рівня програми,
формує до неї відповідне ставлення, послаблює довіру аудиторії до
ведучого, програми та каналу в цілому.

Значна частина інформації передається через поєднання стро-
йових елементів мови, розташованих у лінійній послідовності: зву -
ки, слова, синтагми, висловлювання — це так звані сегментні еле-
менти. Але ті елементи мови, які нашаровуються на звуки, слова,
словосполучення, відіграють не меншу змістовну роль, ніж значущі
елементи мови у загальному сприйнятті мови та вимови ведучого.

До суперсегментних елементів мови відносяться всі інтонацій-
ні компоненти. Всі фонетичні особливості телевізійної мови, як
різновиду публічної, пов’язані з тісною взаємодією телемови з ус ним
розмовним стилем. Особливо це стосується норм вимови і наголо-
су. Інтонація, темп, ритм та інші суперсегментні засоби мови зале-
жать не стільки від ступеня наближення телемови ведучого до зви-
чайної розмовної, скільки від жанрової приналежності передачі.
Тут особливу роль грають артикуляційні здібності кожного кон-
кретного ведучого. Голос ведучого — це його візитна картка, тому
він має розвивати артикуляцію та дикцію.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТАХ

Ткаченко Д.С.
І курс, група МН-18-1, спеціальність «Менеджмент»

Кіровоградський інститут розвитку людини 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Кравченко О.В., к.ф.н.

Реклама в газетах дає рекламодавцеві і можливість локального
охоплення цільової аудиторії. Газети розповсюджуються на певній
географічній території і можуть містити інформацію, присвячену
саме місцевому ринку. Крім того, аудиторія періодичних інформа-
ційних газет характеризується досить високим освітнім рівнем
і соціальним становищем.

Незважаючи на негативне ставлення до реклами як такої, біль-
шість читачів газет демонструють готовність до споживання рекла-
ми. Це обумовлено звичністю газетної реклами, адже їй вже майже
чотириста років. Газетна реклама характеризується ненав’язливі-
стю, тобто її можна читати в зручний час, в будь-якому місці. Вона
не викликає роздратування у аудиторії.

Позитивною стороною газетної реклами є можливість повтор-
ного перегляду протягом будь-якої кількості часу. Газетну рекламу
можна обговорити, передати, вирізати і зберегти, що підсилює
ефективність рекламного впливу.

У газетах, як правило, рекламується широкий перелік товарів
і послуг, але читачі мають можливість вибрати оголошення певної
тематики і за конкретний проміжок часу. Газета — це засіб опера-
тивної, новинної інформації, отже, газетна реклама асоціює собою
новизну і сучасність. Рекламовані в газетах товари та послуги чита-
чі сприймають як нові, що не втратили актуальності.

Але у газетної реклами є істотні недоліки, перш за все, це низь-
кий творчий потенціал, погана якість друку, коротке життя газет і,
отже, газетної реклами. Крім того, можливість повторного контак-
ту практично дорівнює нулю — тобто газета читається тільки один
раз. Аудиторія «вторинних» читачів також незначна. Але тут є деякі
уточнення, число «вторинних» читачів безпосередньо залежить від
вартості газетного видання і його спеціалізації. Безкоштовні рек-
ламні газети мають найменшу кількість читачів одного примірника
видання, і навпаки, платні рекламні газети можуть мати до шести
осіб читачів на один примірник видання. Традиційно газетна рек-
лама не може повністю охопити таку перспективну цільову групу
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споживачів, як молодь. Це також є негативною стороною викори-
стання газетної реклами.

У газетах дуже висока конкуренція серед рекламодавців, тому
читачі через велику кількість рекламних оголошень часто ігнорують
їхню більшу частину. Можна було б посилити вплив газетної реклами,
помістивши її в «оптичний центр» газетного аркуша (або смуги),
але, на жаль, в газетах часто виникають невизначеності з місцем
публікації (або гарантія місця публікації вимагає додаткових витрат
від рекламодавця).

Отже, преса вважається класичним каналом поширення рек-
ламної інформації. Вона реалізує потреби різних рекламодавців
вже майже чотири століття. Друковані ЗМІ вважають універсаль-
ним і відносно дешевим каналом поширення рекламної інформа-
ції, у порівнянні з електронними ЗМІ.

Реклама в пресі припускає рекламні оголошення, статті та інші
публікації оглядово-рекламного характеру, які розміщуються в різ-
них газетах і журналах.
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ОСОБЛИВОСТІ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ РОБОТИ В ЕФІРІ

Трет’якова О.В.
ІV курс, група ЖР-15/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

Телебачення володіє значно більшою ефективністю впливу, ніж
преса і радіо. Важлива особливість телебачення — особистісний, довір -
ливо — інтимний характер телевізійного спілкування. Телебачення
виступає в якості потужного комунікаційного фактора, що впливає
на психологію людей різного віку, формуючого їхній світогляд.
У робочий матеріал тележурналіста входять усне і письмове слово,
зображення, шуми, музика. Все це зумовлює і особливості телеві-
зійних жанрів. Телебачення дозволяє аудиторії на власні очі спосте-
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рігати події, доповнити зображення звуками (музикою, шумами,
дикторським текстом тощо), прочитати текст (спеціально виведе-
ний на екран або демонстрований у вигляді документа), почути
живий голос героя і реальний звуковий супровід події. Це передба-
чає наявність у журналіста здібностей режисера і оператора, нави-
чок і умінь роботи з апаратурою.

Телеінформація має бути зрозумілою і, так би мовити, донесеною
до глядача. Інформація має «наживо» доходити до глядача та ще
й з міс ця події. Тут важливу роль відіграє професіоналізм та фахова
під готовка журналіста, на якого й покладена місія прямого включення.

Аналізуючи певну інформацію, журналіст бере на себе чималу
відповідальність перед суспільством, оскільки не має права транс-
формувати її і, розмірковуючи, повинен прагнути до об’єктивності.
Найголовніший обов’язок журналіста — забезпечувати права грома-
дян на інформацію, яка, у свою чергу, повинна бути правдивою. Це
означає: шляхом точної, вичерпної і перевіреної інформації відоб-
ражати дійсність, щоб громадськість на основі такого повідомлення
могла дістати чітке уявлення про ті процеси, які відбуваються у дер-
жаві, оскільки журналіст — спостерігач, а не учасник подій.

Прямий ефір — це подання картини такою, якою вона є, і того,
що насправді відбувається. Це певна звукова й зорова трансляція,
яка показує аудиторії ситуацію реального часу — тут і зараз. Робота
в прямому ефірі має безліч аспектів фахової підготовки.

Робота в прямому ефірі, що дозволяє використовувати всі мож-
ливості телебачення, повинна передбачати до певної міри рівність
між ведучим і аудиторією. Успіх передачі визначається не лише
обсягом і оперативністю інформації, її оцінкою глядачами, визнан-
ням правоти журналіста або принаймні спробою зрозуміти його
думку, прислухатися до неї, а й умінням ведучого знайти форму щи рої
розмови і бажання вислухати опонента. Це налаштування на спілку-
вання — вирішальна риса, яку напрацьовує в собі ведучий прямого
ефіру. Прямий ефір — це дохідливо й живо подана картина того, що
відбувається (звукова й зорова), донесення ситуації до аудиторії.
Глядач разом з ведучим ще не знає, що станеться в наступну хвили-
ну. Тому й особливо загострює увагу аудиторії, яка неначе «входить»
у атмосферу того, що відбувається в реальному часі, і стає його без-
посереднім свідком, учасником. Прямий ефір — зафіксована мить,
опис події репортером.

Особливі вимоги пред’являються до телеведучого, що виконує
складний комплекс функцій. Телевізійне спілкування з масовою
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аудиторією, потенційними телеглядачами і споживачами інформа-
ції, будується на основі іміджу телеведучого. На телеведучого
покладається велика відповідальність перед тією аудиторією, яка
його дивиться і слухає. Всі сказані ним слова мають великий вплив
на розум і свідомість телеглядачів. На сьогоднішній день велику
увагу на телебаченні приділяється образу телеведучого, його харизмі
та впізнаваності. При всіх складових успішної телевізійної програми
(жанрова різноманітність, можливість творчого втілення найней-
мовірніших проектів, наявність великої кількості виразних засобів,
нестандартний підхід до оформлення студії), основоположним
чинником, здатним викликати інтерес у аудиторії, є особистість те -
лежурналіста. Багато сучасних телеведучих при зйомках тієї чи
іншої програми виступають в кадрі не тільки як журналісти, але
і використовують свої артистичні дані, намагаються «грати» в кадрі,
зробити спілкування з гостем і з глядачем більш цікавим і захо-
плюючим. Звичайно, це вдається далеко не всім.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНА 
І ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА

УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ВИДАВНИЦТВ УКРАЇНИ

Ходаківська В.С.
ІV курс, група ЖР-15/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій
Наук. керівник: Лоза Г.І., к. наук із соц. комунікацій, доцент

Видавнича діяльність університетів — традиційний об’єкт на -
укових досліджень, оскільки вона є одним із результативних чин-
ників забезпечення їх соціокультурної ролі як інтелектуальних,
освітніх, соціоінженерних центрів суспільства. У фокусі предметно
зосередженої науки найчастіше перебувають гуманістичні, дослід-
ницькі, освітні аспекти діяльності університетських видавництв.

Видавнича діяльність університетів безпосередньо впливає на
формування й утвердження національних світоглядних цінностей,
збереження історичних традицій, підвищення культурного та освіт-
нього рівня українців, відтак аспекти, пов’язані з її трансформація-
ми і розбудовою, є науково значущими. В умовах активного вико-
ристання цифрових технологій видавництва вищих навчальних
закладів України, аби забезпечити конкурентоспроможність у сег-
менті наукової і навчальної книги і періодики, все більше викорис-
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товують можливості сервісу «друк на вимогу», вдаються до публіка-
ції електронних версій книг і журналів, популяризуючи досягнення
української науки.

Як правило, на видавничій діяльності зосереджуються вищі на -
вчальні заклади, укомплектовані передовими науковими кадрами,
які мають добротну матеріально-технічну базу, а головне — усві-
домлення їх керівництвом необхідності створювати довкола видав-
ничої структури наукові школи, формувати інтелектуальні традиції,
згуртовувати інтелектуальні та творчі сили.

Серед представників вищої школи і видавничого середовища по -
бутує думка, що наявність у структурі вищого навчального закладу
видавництва чи видавничого підрозділу є не тільки гарантом насичен-
ня навчального процесу добротною науковою, навчальною і довідко-
вою літературою, а й запорукою якості наукової діяльності та освіти.

Видавництво — значущий чинник і суспільної репутації ви -
щого навчального закладу.

Отже, якісна й ефективна навчальна і наукова діяльність уні-
верситетів неможлива без надійної видавничої підтримки. Актуаль -
ність вивчення специфіки університетських видавництв України
зумовлена тим, що вітчизняними і зарубіжними фахівцями здійсне-
но лише поодинокі спроби досліджень, які, як правило, стосують-
ся досвіду потужних зарубіжних видавництв та окремих універси-
тетських видавництв в Україні. На мою думку, на сьогодні існує
необхідність детального вивчення та систематизації відомостей щодо
діяльності університетських видавництв та видавничо-поліграфіч-
них центрів вищих навчальних закладів, створення каталогу універ-
ситетських видавництв. Результати будуть корисними для подальших
наукових досліджень історії видавничої діяльності університет-
ських видавництв, можуть бути використані для навчально-мето-
дичних посібників з історії видавничої справи для студентів вищих
навчальних закладів.

відгук на виклики сьогодення Секція 5



ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-МОВЛЕННЯ ЯК НОВОЇ
ФОРМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Шаповаленко М.І.
ІІІ курс, спеціальність «Журналістика»,

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С.В., 
викладач кафедри права та соціально-поведінкових наук

Розвиток радіомовлення і створення сучасного телебачення
стали найважливішими подіями XX і ХХІ століть. Складно уявити
собі сучасне життя без цих досягнень людини. Подальший розвиток
техніки призвів до виникнення комп’ютерних мереж, що пов’язують
між собою країни і континенти. Інтернет і інші комп’ютерні мережі
впевнено входять в наші оселі, так само, як колись наші вітальні
завойовували радіо і телебачення. Формально Інтернет — це само-
врядна громада, величезна і швидко зростаюча комп’ютерна мережа,
що складається з сотень дрібніших мереж. Понад два мільйони фай-
лів, а також інші дані і програми відкриті для користувачів.

Поява всесвітньої мережі Інтернет внесло якісно новий еле-
мент у всю світову екранну цивілізацію. Перш за все, ділові новини
з газет, радіо і телебачення перекочували в комп’ютерні мережі.

Поява нових засобів масових комунікацій неминуче висуває пе -
ред практичною журналістикою нові завдання, що вимагають уні-
версальної підготовки. При роботі з мультимедіа потрібні знання
і вміння, придбані як в друкованих, так і в аудіовізуальних ЗМІ. Жур -
наліст, який працює в мережі, повинен знати і вміти значно більше,
ніж співробітник газети, журналу, радіо чи телебачення. З од ного
боку, необхідно майстерно володіти письмовим словом, з іншого —
хороший комп’ютер не тільки не поступається телевізору, але в дея-
ких своїх якостях навіть значно перевершує його. Це означає, що
потрібно вміти все, що вміють на телебаченні плюс специфічні
знання комп’ютера. У зв’язку з цим виникають питання: яке май-
бутнє Інтернету? Чи не витіснить він телебачення, радіо, газети
і журнали, увібравши в себе їх функції та призначення?

Явними перевагами Інтернет-мовлення є:
1. Оперативність передачі інформації. Відмінність від інших не

менш оперативних ЗМІ полягає у відсутності «програми передач».
Якщо на телебаченні і радіо ефір послідовний і підпорядкований пев-
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ною схемою, то в Інтернеті інформація викладається «на одному
аркуші». Звідси випливає наступна властивість Інтернет-мовлення:

2. Можливість вибору. Користувач, бачачи усю інформацію на
вибір, може обрати ту, яка йому більш цікава.

3. Інтерактив. Ознайомившись із запропонованою інформаці-
єю, користувач може відразу (в гостьовій книзі або на форумі сайту)
обговорити її, або взяти участь в голосуванні й опитуванні, які сьо-
годні дуже популярні.

4. Архів інформації. Для Інтернет-ЗМІ характерно створення
архівів. Користувач може розглянути історію питання, повернув-
шись до минулого матеріалу.

5. Безліч джерел інформації. Можливість переглядати відразу
кілька сайтів, вибираючи і порівнюючи інформацію.

Але у Інтернет-мовлення є й свої недоліки. Наприклад — дорож -
неча високошвидкісного з’єднання. Сьогодні досить багато анало-
гових програм, які глядачі отримують без додаткових витрат. Тому
цифрового мовлення необхідні значні інвестиції.

Хоч Інтернет і є для нас універсальним засобом, що об’єднує
текст, звук і відео, йому ніколи не замінити газету, радіо і телеба-
чення. Адже кожне з цих ЗМІ має свою атмосферу й атрибутику
споживання.

Але все ж Інтернет дійсно перспективна і зручна для користу-
вачів технологія передачі і отримання інформації, а також універ-
сальний засіб спілкування.

відгук на виклики сьогодення Секція 5



СЕКЦІЯ VI

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧІ
ПРОЦЕСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ
ТОЛЕРАНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Адамчук Н.В.
кандидат філологічних наук, доцент

кафедра журналістики, видавничої справи, 
поліграфії та редагування

Кожна дитина, виходячи із сімейного середовища, потрапляє
в певні соціальні інститути, де стикається з іншими нормами, цін-
ностями, культурами, які вона повинна адекватно сприймати, ро зу -
міти інших людей, доброзичливо реагувати на ту чи іншу ситуацію,
на інші правила, на незвичні для неї події. Саме тому необхідно яко-
мога раніше виховувати у дітей толерантність, терпимість у ставлен-
ні до однолітків, старших та молодших за себе, а особливо до тих,
хто потребує опіки через обмежені фізичні чи психічні можливості.

Дослідники виділяють дві групи принципів толерантності, які
слід використовувати для виховання толерантної особистості:
1) принципи виховання у молодого покоління толерантного та терпи-
мого ставлення: дотримання загальноприйнятих моральних ціннос -
тей; поваги гідності кожної особистості; сприймання кожної люди-
ни як унікальної особистості; заперечення насильницьких методів
вирішення конфліктів; виховання відповідальності за свої дії, пове-
дінку, висловлювання; виховання толерантної свідомості у ставленні
до всього живого, до інших людей, до самого себе; 2) принципи гу -
ма нізації навчального простору за допомогою впровадження ідей толе-
рантності у навчально-виховний процес: гуманізації існуючих мето-
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дів та форм викладання, навчання, виховання; впровадження нових
методів та форм педагогічної діяльності, побудованих на толерант-
ній основі; взаєморозуміння, взаємодопомога у сосунках «учень-
учень» та «учень-учитель»; розвиток комунікативних здібностей;
створення умов успіху для кожного учня [1].

Одним із найефективніших засобів виховання толерантності вва -
жаємо використання багатства дитячої художньої літератури. Са ме
художні твори є чудовим матеріалом для формування уявлень про ри -
си толерантної особистості, адже в сюжетно-образній формі більш
яскраво розкриваються взаємини між людьми, подаються зразки
толерантної (чи протилежної) поведінки. Дитина, сприймаючи по -
зи цію автора твору, порівнює її з власною позицією, таким чином
оцінюючи власні норми поведінки і цінності. При цьому вона може
переживати почуття обурення, сорому, протесту. Як наслідок, руй-
нуються раніше прийняті норми, цінності поведінки. А через емо-
ції (які виникають під дією прочитаного) легко впливати на розви-
ток емпатійних можливостей дитини.

Останнім часом художня література все частіше досліджує мо -
рально-етичні і психологічні аспекти соціальної адаптації та реабілі-
тації людей з інвалідністю. Цих проблем торкається, зокрема, Оксана
Радушинська у книзі «Метелики у крижаних панцирах». Повість
щиро і відверто розповідає про дівчинку-підлітка, прикуту до візка
після автомобільної катастрофи, у якій загинули її батьки. Чи зможе
героїня знайти справжніх друзів і перше кохання? Чи зможе відкри-
тися світові, перебуваючи у панцирі зі страху перед людським нерозу-
мінням, перешіптуванням за спиною? Чи зможе довести усім довко-
ла і насамперед собі, що найважливіше — людська гідність? [3].

Декілька років тому у видавництві «Грані-Т» побачила світ по вість
Дороти Тераковської «Мишка» [4]. В ній ідеться про життя успішної
родини, де народжується дитина з синдромом Дауна, яка має неймо-
вірну потребу в любові — і неймовірну здатність пробуджувати любов.
Книга тонко і делікатно розкриває світ людей з особливими потреба-
ми: які вони, як із ними спілкуватися, як їх розуміти і любити, як
по долати фобії — батькам, родичам, друзям, чужим людям. Можемо
з упевненістю сказати, що це дуже вдала спроба говорити про склад-
ні речі в іншому форматі — за допомогою художньої літератури.

У цьому переліку можемо назвати також твори «Донька Бу ха -
ри» Людмили Улицької, «Крихка душа» Джоді Піколт, «Повторення
долі» Яна Вишневського, «БИТІ Є. Гоцик» Люко Дашвар, «Руй ну ван -
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ня ляльки» Степана Процюка, «Марта з вулиці Святого Мико лая»
Дзвінки Матіяш, «Гонихмарник» та «Зірка для тебе» Дари Корній та ін.
Цікавим явищем став літературно-мистецький проект «Сонце в озері
твоєму»: казки авторки Олени Осмоловської та художниці Ольги
Бутковської [13], у яких ідеться про людей з особливими потребами,
з синдромом Дауна (діти Сонця) і аутистів (діти Дощу). У «Видавницт -
ві Старого Лева» протягом останніх років ви йшло кілька видань
шрифтом Брайля: «Казки дідуся Гурама» Гурама Петріашвілі (2013),
«Маленькі тролі та велика повінь» і «Капелюх чарівника» (2014),
«Комета прилітає» (2016) Туве Янссон, а також твори про особливих
дітей «140 децибелів тиші» Андрія Бачин ського, «Невгамовна Кейті»
С’юзен Кулідж, «Любий Габріелю» Гальфдана В. Фрайгова.

Цей перелік можна продовжувати, а тенденція до збільшення
подібних книг, яка простежується в останні роки, свідчить про
позитивні зміни в суспільстві. Адже такі твори і такі непрості теми
є дієвим інструментом руйнування людської байдужості і руху сус-
пільства до стандартів толерантності та доброзичливості на всіх рів-
нях життя. Насамперед це стосується дитячої душі і дитячого сере-
довища, з якого виростає майбутнє.
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ТА ОН-ЛАЙН РЕКЛАМИ
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Наук. керівник: Лоза Г.І., к. наук із соц. комунікацій, доцент

Сучасний світ стрімко розвивається, на кожному кроці трапля-
ється друкована та он-лайн реклама. У свою чергу, людина є і реци-
пієнтом і замовником рекламних технологій, розуміння яких дає їй
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свідомий, а не маніпулятивний вибір товару чи послуги (як покуп-
цю), збільшує ефективність стратегії продажів (як продавцю).

Основне завдання друкованої та он-лайн реклами — продаж
товарів та послуг, просування різманітної інформації (навчальної,
наукової, науково-популярної чи розважальної та ін.). Замовни ка -
ми рекламної продукції є бізнесові структури (компанії, політичні
проекти, різні партії, громадські організації, навчальні заклади різ-
них типів). Тому рекламні процеси спрямовані на зацікавлену
потенційну цільову аудиторію, становляться залежною від неї.

Нині друкована реклама актуальна у вигляді рекламно-каталож -
них, рекламно-подарункових видань, (календарі, візитки, вітальні
листівки, подарункові пакети тощо), інформаційних листів, букле-
тів, проспектів, брошур, прес-релізів, газетної, журнальної, зовніш-
ньої реклами, наприклад, біг-бордів, сіті-лайтів та ін. Окремим різ-
новидом друкованої реклами є реклама в пресі, яка також має
різновиди: газетна, журнальна, реклама у довідниках та щорічниках.

У функціонуванні он-лайн реклами важливим показником, від
якого залежить собівартість, є обрана схема сплати за рекламу. Най -
частіше вартість підраховують за однією із трьох схем, наприклад,
за тисячу показів потенційним клієнтам, за клік (перехід на сторінку,
що рекламується), за дію (купівля, заявка). Основними методами
просування товарів послуг корисноїі нформації в он-лайн просторі
слугує контекстна реклама (сплачують за оголошення, розміщене
на сайті рекламодавця). Пошукове просування — це комплекс заходів,
яких вживають фахівці відповідного профілю з метою збільшення
видимості сайта в пошукових системах за ключовими словами для
забезпечення зростання трафіка (відвідуваності), медійної реклами
(банерна), тобто банери на сторінках сайтів, реклама в соціальних
мережах, мобільна реклама (оголошення на телефон реципієнта).
Он-лайн способи просування інформації та товарів значно дієвіші
у мегаполісах та великих містах, де активно користуються мережею
інтернет. Зрозуміло, що у невеличких містах і селах, он-лайн рекла-
ма поступається друкованій, оскільки мережею інтернет у сільській
місцевості користуються значно менше. У перспективі розвиток
інтернет-індустрії може вплинути на зменшення популярності дея-
ких видів друкованої реклами, наприклад, таких, як брошури, про-
спекти, реклама в журнальних виданнях.

Отже, дослідивши функціонування різних видів реклами, а саме
друкованої та он-лайн, можна зробити висновки, що вони є цінни-
ми та вагомими для суспільства, працюють в тандемі, дублюють
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одна одну, для кожної є окремі можливості потрапити в зону уваги
реципієнта, виступають однією маркетинговою стратегією — про-
сування інформації замовника.

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ВИДАВНИЦТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ
ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Бабинець Н.
ІV курс, група ВСР-17/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Козак П.М., ст. викладач

Традиція друкувати книги в навчальних закладах складалась іс -
торично, зі створення перших університетів. Навчальний заклад
для задоволення потреб студентів у навчальних матеріалах намагав-
ся відкрити власну друкарню. На сучасному етапі більшість універ-
ситетів зберегли давню традицію, яка згодом, як показав досвід,
трансформувалась у сучасні видавництва або видавничі підрозділи.
Університетські видавництва існують у кожній країні, мають харак-
терні особливості та свою спеціалізацію.

Основні завдання видавництва як структурного підрозділу уні-
верситету полягають у якісній підготовці й оперативному забезпечен-
ні студентів, викладачів і співробітників вищого навчального закладу
підручниками і навчальними посібниками, методичними матеріала-
ми, науковими виданнями; співпраці з постійними авторами і залу-
ченні нових; активному просуванні власної продукції і пошуку нових
споживачів, зацікавлених у виданнях сегмента навчальної і наукової
книги; розвитку власної поліграфічної бази та ін., оскільки традицій-
ний видавничий сектор не завжди задовольняє такі потреби.

Ці виклики зумовлені об’єктивними потребами наукової і на -
вчальної сфер, специфікою функціонування вищих навчальних за -
кладів і їх конкуренції на глобальному ринку освітніх послуг, а також
законодавчими, нормативними обмеженнями, які стримують фун -
кціонування університетських видавництв як повноцінної госпо-
дарсько-економічної, творчої і соціальної структури.

Організаційна структура університетського видавництва залежить
і від моделі організації його діяльності: якщо видавництво є структур-
ним підрозділом навчального закладу, директор видавництва визначає
склад, взаємозв’язки й підпорядкування підрозділів, а ректор затвер -
джує структуру. Видавництво, що є юридичною особою, самостійно
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визначає свою структуру і кількість штатних працівників. Діяльність
видавничо-поліграфічного комплексу при вищому навчальному
закладі, як правило, координує й контролює спеціальна рада.

Відокремлені університетські видавництва більш гнучкі й са -
мостійні у своїй діяльності, а видавництва — підрозділи вищого
навчального закладу не є самодостатніми, хоча їх діяльність менше
піддається різноманітним ризикам.

За організаційним масштабом більшість університетських ви -
дав ництв можна кваліфікувати як малі підприємства. Структура ма -
лих видавництв, до яких належить університетське, має враховува-
ти такі чинники, як обсяг виробництва, спеціалізацію (переважно
навчальні і наукові видання) і кваліфікацію співробітників. За не ве -
ликого обсягу випуску й однорідного характеру продукції прийнят-
ною для видавництв малого і середнього масштабу є функціональ-
на структура, яка передбачає поділ на окремі блоки — редакційний,
виробничий, маркетинговий, кадровий, фінансово-економічний.
Структуру очолює директор, а конкретні блоки — менеджери. Ос нов -
ними структурними частинами видавництва є редакційна, вироб-
нича та служба реалізації, поруч з якими у різних видавництвах
функціонують допоміжні відділи: бухгалтерія, комп’ютерні служ-
би, відділи художнього оформлення та ін.

Таким чином, університетське видавництво, орієнтоване на спо-
живача, швидко реагує на тенденції в зовнішньому середовищі,
сприяє мінімізації відставання видавництва від потреб часу, запитів ці -
льової аудиторії, а за сильного управління передбачає і роботу з ураху-
ванням майбутніх тенденцій і потреб. Специфіка організаційного ста-
тусу, середовища діяльності й продукції університетських видавництв
свідчить про доцільність застосування інноваційних проектів і створен-
ня нових видів продукції для задоволення потреб цільової аудиторії.

ЕСТЕТИЧНО-ЕКОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ
ХУДОЖНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ ЧАСОПИСУ

Бобренко Р.В., к. пед. н., доц.
кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Університет «Україна», м. Київ
rostyslavbobrenko@gmail.com

Заразом із задоволенням інформаційних потреб читача еконо-
мічно-естетичний чинник відіграє визначальну роль для покупця
у виборі та придбанні видань у цілому та періодичних зокрема.
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Проблематика пошуку ефективної методології створення
художнього оформлення видання для майбутніх фахівців з видав-
ничої справи, поліграфії та редагування є сутнісною та пермонен-
тною. Тому важливо оптимізувати педагогічні зусилля з аналізу,
систематизації та розширення, зокрема, естетичних і економічних
критеріїв успішності художнього оформлення періодичного видан-
ня, які розпорошені в науковій і навчальній літературі з питань
видавничої справи.

Естетичні й економічні складові видання зазвичай розгляда-
ються лише дотично чи нарізно у спеціалізованій літературі з питань
підготовки періодичних видань. Це вказує на міждисциплінарність
обраної теми в контексті педагогіки вищої школи, що поки не набу-
ла належної поширеності в науковій і навчальній літературі.

При підготовці періодичного одним із провідних процесів є ху -
дожнє оформлення. Воно матеріалізує не тільки уявлення про есте-
тику видання, зміст літературного тексту, образи видавця, потен-
ційного читача та рекламодавця, а й економічну його доцільність.

Тож системний підхід до розгляду взаємозв’язку естетичного
й економічного в контексті критеріїв успішності художнього офор-
млення періодичного видання не втрачає актуальності.

Художнє оформлення видання — це естетична категорія, що ви -
являється у цілісному художньому задумі й виражається через взає-
мопов’язані зовнішнє та внутрішнє оформлення видання. Так, у ка -
тегорії задуму вбачають художню концепцію як визначений художній
образ, що узгоджений зі змістом основного матеріалу видання (або
свідомо відхиляється від нього) та його художньо-технічними ха -
рактеристиками; зовнішнє та внутрішнє художнє оформлення роз-
глядають як процес і результат застосування сукупності естетичних
методів і засобів, що чуттєво конкретизують художній задум.

До основних засобів художнього оформлення видання зазвичай
відносять: шрифтові, нешрифтові, зображальні, декоративні плями
тощо. До них необхідно додати архітектонічні та композиційні,
колористичні, фактурні, художньо-стилістичні.

На підставі теоретично-понятійного аналізу узагальнюємо зміст
поняття естетичний критерій.

Естетичний критерій — це виправдана підстава чи істотна озна-
ка для подальшого розпізнавання, оцінювання, класифікації чогось
у процесі естетичного судження про досліджуваний об’єкт.

Серед естетичних критеріїв успішності художнього оформлен-
ня часопису нами досліджено та доповнено такі: належне втілення
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видавничої концепції; узгодженість із видавничими традиціями ху -
дожнього оформлення періодики; рекламність; культурна доціль-
ність; відповідність мистецьким традиціям; ергономічність тощо.

На підставі аналізу формулюємо зміст поняття економічний
критерій як виправдану підставу чи істотну ознаку для подальшого
розпізнавання, оцінювання, класифікації чогось у процесі еконо-
мічного судження про досліджуваний об’єкт. У цьому досліджен-
ні — художнє оформлення періодики.

Економічними критеріями вказаної успішності, услід за фахів-
цями видавничої галузі, ми можемо вважати діапазон ознак, які
економічно взаємопов’язані з художнім оформленням періодично-
го видання, серед яких такі: належне виконання бізнес-програми;
доцільне використання ресурсів (інтелектуальних, матеріальних),
фінансових; інформаційних; соціометричні критерії тощо.

ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

Бойко О.О.
ІV курс, група ВСР-15/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Наук. керівник: Лоза Г.І., к. наук із соц. комунікацій, доцент

В епоху швидкого розвитку інформаційних технологій усе біль-
ше інформації створюється, зберігається та розповсюджуються
у віртуальному просторі, що кардинально змінює характер профе-
сійної діяльності та спосіб життя мільйонів людей. Зі зростаючою
популярністю Інтернету, відбулися зміни й у редакційно-видавни-
чій діяльності. Звісно, що працюючи з текстом, редактор дедалі
частіше використовує не традиційні методики, а спеціальне про-
грамне забезпечення, наприклад, пакет «Microsoft Office», до якого
входить текстовий процесор «Microsoft Word».

Особливе місце у процесі редагування електронних видань зай-
має автоматизація перевірки тексту. Так, розроблено спеціальний
функціонал, серед них словники у «Microsoft Word», які миттєво зна-
ходять слова та речення з помилками, підкреслюючи їх, щоб зверну-
ти на них увагу користувача. Але все ж таки редактору ще потрібно
аналізувати логічні зв’язки у тексті, його фактаж і семантику слів.

В електронних виданнях існує унікальна, недоступна друкова-
ним, технологія «Гіперпосилання» — елементи, які перенаправляють

використання в системі масової комунікації Секція 6



читача до інших масивів інформації. До таких видів інформації
належить не лише текст, або статичне зображення, але й анімовані,
відео- та аудіоматеріали. Редактор перевіряє правильність гіперпо-
силань та матеріали, їх відповідність основній темі електронного
видання та достовірність. Не дивлячись на значущість гіперпоси-
лань, ними бажано не зловживати — велика кількість різноманітної
додаткової інформації виснажує читача.

В електронних виданнях редактор перевіряє верстку, відповід-
ність носіям і ресурсам Інтернету, тому що, в деяких випадках може
статися несумісність з цільовим носієм через невірний формат фай лу
або навіть його пошкодження, яке може статися у процесі переда-
вання чи збереження. Щоб запобігати помилок, редактор повинен
мати досвід роботи з сучасними носіями інформації, до яких вхо-
дять: сайти, створені на різних системах керування змістом «CMS»
з використанням протоколів передачі файлів «FTP»; дискові, флеш-
та зовнішні HDD-носії), видавничими програмами («Microsoft
Publisher», «Adobe InDesign») та форматами файлів (формати елект -
ронних документів, зображень, відео і аудіо) та ін.

Редагуючи різні види видань, редактор перевіряє помилки (сти -
лістичні, орфографічні, логічні, змістові, граматичні, лексичні), і за -
безпечує функціонування у віртуальному середовищі. До таких видів
видань належать: офіційні, суспільно-політичні, наукові, популяр-
ні, науково-популярні, виробничо-практичні, навчальні, літератур-
но-художні, релігійні, довідкові, рекламні, видання для дозвілля та
ін. Кожен з цих видів видань має свою специфіку, так у офіційних
виданнях використовують гіперпосилання на інші документи та
поміщують пов’язані з темою зображення і відеоматеріали, а у на -
вчальних виданнях — прикріпляють відео з поясненням конкретної
частини теми, додають перенаправлення на таблиці з термінами
або на тест для перевірки знань.

Отже, до особливостей редагування електронних видань нале-
жать: текстові процесори, автоматизація пошуку помилок, техно-
логія гіперпосилань та поміщень зображень та відеоматеріалів.
Редактор має вміти працювати з системами керування змістом сай-
тів, протоколами передачі файлів, форматами, програмним забез-
печенням і фізичними носіями даних.
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ТЕМАТИЧНІ ДОМІНАНТИ ЕСЕЇСТИЧНОГО ТЕКСТУ
О. ЗАБУЖКО

Волинець Т.
магістрантка групи ЖР-17/1 м
спеціальність «Журналістика»

кафедра журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування
Науковий керівник: Барна Н.В., д. філософ. н., професор

Українська есеїстика сьогодні — особлива сфера не лише науко-
вого зацікавлення, а й художньої практики, що обумовлено ви віль -
ненням творчого процесу, особистості митця із зашорених рамок
мислення, з-під пресу ідеологічних догм, кліше і трафаретів ра дян -
ської доби. Активність есеїзації літературного простору в Україні
спостерігається з 90-их років ХХ ст. — часу проголошення держав-
ної незалежності. Запит на особистісний вияв концептуального
бачення світу, звільнення есеїстики від цензури сприяли посилен-
ню читацької уваги до цього синкрезійного жанру.

Есе — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну
композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конк -
ретного приводу чи питання та не претендує на вичерпне і визначаль-
не трактування теми; це жанр, який лежить на перетині художньої
та публіцистичної творчості.

Сучасна есеїстка характеризується: невизначеністю; фрагмен-
тарністю тексту; деканонізацією, навмисною руйнацією шаблонів;
елементами комічного; мутацією жанрів.

Питання розмежування есеїстики на групи, піджанри є досить
склад ним процесом. Враховуючи основні тематичні та проблемні осо б -
ливості есеїстичних творів О. Забужко, ми пропонуємо класифікувати
есеї письменниці за такими проблемно-тематичними рівнями: мис -
тецько-критичний есей, політичний есей, художньо-рефлексивний.

Есеїстика О. Забужко як яскравий репрезентант постмодерної
естетики в письменницькій публіцистиці є явищем синтетичним:
у ній тісно переплітаються елітарний філософізм із чуттєвим (ху -
дожнім) переживанням порушених соціальних проблем, відкритість
авторської цілі — з активним інтелектуальним «штурмом» реципі-
єнта. Оскільки жанр есе демонструє не лише аналіз чи інтерпретацію
фактів, подій, явищ, а й сам процес міркування автора, його внут -
рішній діалог з власним «Я» та об’єктивною дійсністю, то основ-
ним засобом впливу на реципієнта в ньому виступають враження,
почуття й переживання публіциста.

використання в системі масової комунікації Секція 6



Мистецько-критична есеїстика за своєю тематикою наближена
до літературної і мистецької критики. Звідси — особлива увага до зна-
кових літературно-мистецьких явищ і постатей, рефлексії над приро-
дою та специфікою художньої творчості. Особливої ваги набувають
формо-змістові ознаки письма, стильова палітра. По-суті, це роздуми
письменників про письменників, ширше — про мистецтво загалом.

Завдання політичного письменницького есею — «оцінювати»
й «висвітлювати» соціально-політичні події. Власне, мета автора —
краще пояснити читачеві предмет обговорення та переконати його
пристати на бік його власних оцінок. Визначальними рисами такого
твору є широка демонстрація авторської оцінки подій. Функціо наль -
на поетика твору має критичний, викривальний, іронічно-сарка-
стичний характер. Есей містить чітко окреслену проблему, пов’яза-
ну з особливостями політичного режиму та політикою як такою,
водночас пояснює та розкриває, досліджує і визначає соціальний
дисгармонізм суспільства.

Художньо-рефлексивні есеї спрямовані саме на естетичний вплив.
Ця цільова група есеїстики містить тексти інтимної проблематики:
любов до близьких, родинні стосунки, аналіз дитячих років, розду-
ми над вічними темами.

Перефразовуючи письменницю, хочемо підкреслити, що зав -
дяки філософській, літературній, смисловій якості текстів есе, на -
сичених метафорами та їх модельним рядом, український цивіліза-
ційний сегмент не «пустився духа», не «взяв тайм-аут». Культурний
український (що сягає світового) інтелектуальний простір героїв
есе не зникає, а множиться далі, поширюється світом.

СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОГО КНИГОВИДАННЯ

Галкіна А.К.
ІV курс, група ВСР-12/15,

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Андрейчук Л.Й., к.філол.н., доцент

За останні декілька років кількість українськомовних книжко-
вих видань зменшилась. Такі висновки можна отримати, проаналі-
зувавши дані «Книжкової Палати України».

Приміром, у непростий 2014 рік вийшло 14 145 видань. У 2017
це число зменшилось більш, ніж на 2 тис. — до 11 980 одиниць. 2018 ро -
ку цей показник зріс лише на півтисячі — до 12,5 тис. Кількість
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видань російською мовою стрімко зменшується, починаючи з 2013 ро -
ку. Тоді показник був 7 198 видань на рік, а станом на 2018 — лише
2 591. Якщо ж говорити про загальний тираж, то ситуація аналогіч-
на для книжкових видань як російською, так і українською мовами.
За останні п’ять років загальний тираж українськомовних книжок
зменшився на майже 15 млн примірників — із 37,8 млн у 2013 до
22,9 млн у 2018 році. Тираж російською мовою показує ще гірші
показники. У 2013 році було видано 27,6 млн книжок. Це понад
6 разів більше, ніж в поточному році — 4,5 млн примірників.

Але чому український ринок із роками занепадає? Розглянемо
декілька прикладів.

1. Асортимент. 70% літератури, яка видається у світі, особливо
в країнах, що прогресують у своєму розвитку, розрахована на
навчання дорослого населення. А навчальна література для школи
займає не більше 20–25% від загального асортименту. В Україні
кількість шкільної літератури доходить до 60%: підручники, мето-
дичні вказівки, робочі зошити. Це характерно для нерозвинених
країн, де стоїть завдання просто навчити дітей читати, писати та
рахувати. Тобто, у нас асортимент літератури, яка працює на про-
гресивний розвиток кадрів, практично відсутній.

2. Купівельна спроможність. Українці не можуть дозволити собі
купувати багато книг. За європейськими та навіть російськими мірка-
ми, наша книга досить дешева. Але і заробітні плати у нас низькі,
особливо у так званої «інтелігентної публіки», яка звикла і готова
читати. Це призвело до того, що в 2018 році українські видавці впер-
ше почали масово демпінгувати — скидати ціни на книги (до 70%),
щоб повернути хоч якісь гроші. Тяга до читання у суспільстві не вихо-
вується — держава не популяризує читання, не приймає програм, які
б прищеплювали літературну культуру. Тому наші шкільні бібліотеки
порожні — вони перетворилися на склад резервних підручників.

3. Співпраця зі світовим ринком. У книжковому бізнесі є три
ключові суб’єкти: автор, агент та видавець. Після виходу книжки
в ори гіналі агенти продають права на переклад видання. Тра ди цій -
но ринок авторських прав розділений не за територіями, а за мовами.
Якщо один видавець купив право на переклад книжки, скажімо,
фран цузькою — саме він буде ексклюзивним розповсюджувачем
перекладу цією мовою. За рідкісним винятком це неписане правило
стосується усіх мов, у тому числі й російської. Так на українському
ринку довгий час з’являлася імпортована російська книга у надзви-
чайних для нашої країни обсягах. Треба сказати, що українським
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видавцям були відкриті всі можливості купувати право на переклад
українською, але вони чи то не вміли, чи то не хотіли цього робити.
У результаті на полицях книгарень припадала пилом часто неактуаль-
на або давно прочитана класика українською, а сучасні бестселери
стійко асоціюватися з російським перекладом. Як стверджує Антон
Мартинов, співвласник видавництва «Наш Формат», з 2013 року си -
туа ція почала змінюватися. Основним фактором, автор називає зміну
свідомості громадян і їх прагнення читати українською, а видавці від-
чули необхідність розвивати український книжковий бізнес.

Отже, розглянувши лише декілька пунктів аналізу українсько-
го ринку, можна побачити, що наразі українське книговидання
поки що тільки починає набирати обертів.

СПЕЦИФІКА ЖІНОЧИХ ВИДАНЬ В УКРАЇНІ
ТА ЄВРОПІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Гребенюк Д.А.
ІІкурс, група ВСР-17/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

«Завжди має бути компроміс і«золота середина», 
у якій і знаходиться правда».

Жінки весь час ведуть боротьбу за рівність прав. Нас зацікави-
ла ця тема тому, що будь-які видання, у мережі Інтернет чи друко-
вані глянцеві — частина повсякденного життя кожної жінки.

Фемінізм має як позитивні, так і негативні риси. Наприклад,
наявність видань для жінок — важливий внесок у суспільство, якщо
вони навчають любові, творення, гармонії із собою. Проте нена-
висть до чоловічої статі, відмова від засобів гігієни — це те, що від-
штовхує від видань для жінок. Не буває лише чорного, або лише
білого. Не можна дотримуватися однієї думки, не проаналізувавши
іншу. Кожна людина сама обирає свій життєвий шлях. Вона може
наслідувати будь-які моральні принципи. Може помилятися та змі-
нювати відношення до певних речей. Довгі міркування про фемі-
нізм наштовхнули нас на думку про те, що фізичної рівності статі
бути не може — дівчина слабша за природою, але морально сильні-
ша у житті. Сучасна жінка може зробити блискучу кар’єру в еконо-
міці, науці, політиці …
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Найважливішим кроком до культурного розвитку стало саме
появлення жіночого друкарства у XІX столітті — тоді й створили
окрему групу видань для жінок. А вже у 1639 році в Парижі з’явля -
ється «Ladies Mercury» — журнал для заможних дам, який вміщував
статті про аксесуари, косметику та модні тенденції [2]. Слід зазна -
чити, що Париж — не лише столиця світової моди, а й засновник
жіночих видань. Вже у XVІІІ ст. настає розквіт модних журналів
в інших країнах: Німеччині, Італії, Англії.

Тогочасні видання мали вигляд окремих гравюр, які розфарбо-
вували фарбою. Вишуканість супроводжувала кожну гравюру, але
навіть вона могла набридати.

В кінці XVІІІ ст. у Лондоні створили новий журнал «The Pha -
ros» — не тільки про моду, а й про культуру суспільства [3]. Згодом,
жінки вже мали право на освіту, в результаті чого кожна з них роби-
ла власний вибір: навчання, чоловік та діти — або баланс між двома
аспектами життя.

В XXІ ст. жіночі журнали вийшли на новий етап свого розвит-
ку. Вони можуть конкурувати із зарубіжними. Матеріали найпопу-
лярніших журналів, написані на підтримку жінок-підприємниць
України, а саме: «Cosmopolitan», «Elle» та «Vogue». Подана інформа-
ція на сторінках глянцевих журналів є глобальною і локальною.
Отже, її вважають цікавою жінки, які проживають в різних країн та
володіють різними мовами [4]. Як і в Україні так і в Європі вони
мають великий вплив на аудиторію.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ
ДИТЯЧОГО ІНТЕРАКТИВНОГО ВИДАННЯ

ДЛЯ МАЛЮКІВ

Григоренко О.
ІV курс, група ВП-17/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Козак П.М., ст. викладач

Гра має велике значення для розвитку і виховання дітей до 7 ро -
ків. Поєднання ігрових і книжкових принципів у книжці-іграшці,
включаючи книжку-панораму, дає їй великі можливості для інте-
лектуального, фізичного і духовного розвитку особистості дитини.
При цьому, обираючи таке видання, необхідно враховувати вікову
періодизацію, тому що від цього залежить ефективність взаємодії
дитини з книгою.

Специфічною особливістю дитячих інтерактивних книг є по єд -
нання в них ігрової та літературної частин. Саме гра робить оволо-
діння знаннями, уміннями і навичками цікавим, що багато в чому
й пояснює успіх інтерактивної книжки в навчанні дитини.

Педагогами і психологами світового рівня доведено, що до на -
вчання найбільш успішно адаптуються ті діти, ранньому розвитку
яких приділялася ретельна увага з боку дорослих. Дослідники під-
креслюють, що інтерактивна книжка може виступати важливим інст -
рументом в ході подібних занять, оскільки володіє широким ви  хов -
ним потенціалом.

Можна виділити такі можливості інтерактивної книжки в ди -
тячому розвитку:

– сенсорне виховання — це розвиток сприйняття і формування
уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму, колір, вели-
чину, розташування у просторі, а також запах, смак тощо (завдяки
ігровим елементам інтерактивної книжки та її яскравим кольорам
дитина може збагатити свій досвід);

– удосконалення тактильних відчуттів — у книжці-іграшці ви -
користовуються різні матеріали, які припускають тактильний кон-
такт дитини з ними, що сприяє розвитку її чутливості;

– розвиток моторики — дитина стане краще володіти своїми
ру ками, взаємодіючи з книжкою, сам процес читання допоможе
на вчити контролювати рухи очей; у багатьох книжках є спеціальні
елементи для їх тренування;
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– інтелектуальні якості — розвиваються увага, пам’ять, уява,
логічне мислення.

Крім цього, інтерактивна книжка відіграє важливу роль у на бут ті
комунікативних навичок — книжку-іграшку діти вивчають разом
з батьками, що зближує їх і дає змогу дитині проявити себе у спілку-
ванні, тобто у мовленнєвому розвитку. Однак необхідно чітко проду-
мати, як саме буде застосовуватися конкретна інтерактивна книжка
з набором властивостей, щоб принести найбільшу користь дитині.

Можна також відзначити, що спеціалісти рекомендують купу-
вати різні інтерактивної книжки залежно від статевої приналеж-
ності дитини, оскільки це також впливає на її розвиток, допомагає
усвідомити свою гендерну роль.

Вважається також, що крихкість таких видань також здатна по -
зитивно вплинути на дітей: якщо батьки пояснять дитині, що з по -
дібною книгою треба звертатися обережно, то з часом діти стають
більш дбайливими по відношенню до книг в цілому.

На підставі викладеного вище можна зробити висновок, що
завдяки своїм особливостям ігрової і літературної специфіки інтер-
активна книжка має величезний потенціал у навчанні дитини,
набутті нею знань, умінь і навичок, отже, сприяє всебічному роз-
витку особистості дитини.

Література

1. Білецька Н. Інтерактивні книги для дітей: крок вперед чи назад? [Елект -
ронний ресурс]. — Режим доступу: https://starylev.com.ua/club/blog/interak-
tyvni-knygy-dlya-ditey-krok-vpered-chy-nazad

2. Книги, які «оживають»: інтерактивні додатки, які роблять книгу
справ жнім дивом! [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nau-
rok.com.ua/post/knigi-yaki-ozhivayut-interaktivni-dodatki-yaki-roblyat-knigu-
spravzhnim-divom

3. Савчук И. Книги, які цікаво читати: дитяча література в Україні [Елект -
ронний ресурс]. — Режим доступу: https://uain.press/articles/knygy-yaki-
tsikavo-chytaty-dytyachi-vydannya-v-ukrayini-48505

4. Старикова Е. А., Марченко М. Н. Взаимосвязь эстетики, психологии
и дизайна в процессе создания детской развивающей книги-игрушки. —
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016.
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СЕРВІСІВ АНТИПЛАГІАТУ
В КОНТЕКСТІ НАПИСАННЯ АВТОРСЬКИХ РОБІТ

Депутат Д.
ІІ курс, група ВСР-17/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

Коли абітурієнт стає студентом вищого навчального закладу, ще
з першого курсу його починають заохочувати до участі у різнома -
нітних заходах, зокрема наукових: спочатку, це наукові конферен-
ції, потім — обов’язкові написання та захист курсових, бакалавр-
ських, магістерських дипломних робіт. Вони пишуться у науковому
стилі, мають великий об’єм та специфіку: у роботах повинні бути
аргументовані факти та твердження, істинність яких перевіряється
за допомогою посилань на джерела, між частинами тексту має про-
слідковуватися логічний зв’язок, мають бути структурованими. 

Аби не витрачати часу на їх написання, студенти використовують
поєднання клавіш CTRL + C, CTRL + V копіюючи та вставляючи
фрагменти тексту або завантажують роботи з ресурсів Інтернету,
видаючи їх за власні. Для виявлення плагіату існують спеціальні сер-
віси, які виявляють плагіат, але є випадки, коли програма може не
побачити плагіат у «чужій» роботі — натомість, знайти його у «своїй»,
або показати різні результати перевірки на один і той самий текст.

Причинами цьому можуть бути:
– різний алгоритм перевірки (сервіси «TEXT.RU» та «Content-

Watch» перевіряють саме текст, а «Advego/Advego Plagiatus» вико-
ристовує алгоритм шингла — аналізу тексту за порядком слів у ви -
ді лених фрагментах речення). Завдяки цьому виникає різниця
у результатах перевірки тексту на унікальність, адже ймовірність
ви явлення двох слів, розташованих в однаковому порядку з іншим
джерелом вища, ніж виявлення переписаних частин — рерайту;

– час перевірки для індексації джерел (у понеділок перевірка
текс ту показала 100% унікальності, а у вівторок — 65%: у вівторок про -
грама антиплагіату проіндексувала більше джерел, аніж у поне ділок);

– зловживання ключовими словами (зазвичай, сервіси не сприй -
мають це за плагіат, якщо текст перевіряється вперше — у подаль-
ших перевірках програма може зарахувати такий момент, як плагіат.

Наявність плагіату в авторських роботах може погіршити репу-
тацію як студенту, так і закладу освіти: по-перше, студенти можуть
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дізнатися через чутки, по-друге, викладачі й самі можуть повідоми-
ти про це студентів наводячи приклад «як не потрібно робити», по-
третє, про випадки плагіату можуть повідомити у новинах, зіпсу-
вавши студентові майбутню кар’єру.

Допустимий відсоток унікальності для прийняття роботи, її
захисту та публікації — 90%, якщо унікальність менша за 90%, але
на рівні 51% — робота відправляється на доопрацювання, якщо —
менше за 50%, робота відхиляється без подальшого розгляду.

Якщо автор перевірив свій текст перед поданням роботи до
комісії, слід зробити скріншот екрана за результатами перевірки,
або показати посилання на неї.

Отже, перевіряючи текст у програмах антиплагіату, потрібно
пам’ятати, що машина також може помилитися й мати докази на
свою користь у разі розбіжності результатів.

Література

1. Что такое шингл [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://
contentmonster.ru/chto-takeo-shingl

2. Рерайтинг [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://igroup.com.
ua/seo-articles/rerajtynh/

3. ПОЛОЖЕННЯ про перевірку наукових, навчально-методичних,
ква ліфікаційних та навчальних робіт на академічний плагіат [Електронний
ресурс] — Режим доступу: http://integrity.sumdu.edu.ua/data/Polozhen nya.pdf

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ОБРАЗ У ФЕДЬКА
У ТВОРІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

«ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК»

Іваненко Ж.В.
І курс, група ПЗ-19-1, спеціальність «Право»

Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кравченко О.В., к.ф.н.

Літературна спадщина Володимира Винниченка привертає увагу
гостротою морально-етичної проблематики, майстерним розкриттям
психології людини. Дитяче оповідання «Федько-халамидник» на -
зване за іменем головного героя твору — Федька — хлопчика з ро -
бітничого передмістя. За непосидючу вдачу, схильність до витівок
хлопчика прозвали на вулиці «халамидником», тобто бешкетником,
розбишакою. В основі твору лежить конфлікт, який трапився в ди -
тячому середовищі: через непорядну поведінку одного хлопчика
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помер інший, але подібна ситуація могла б статися й серед дорос-
лих. На «дитячому» матеріалі письменник порушує далеко не дитя-
чі проблеми вірності в дружбі й товаришуванні, порядності. Ці про-
блеми автор розкриває через два центральні образи оповідання —
Федька й Толі, через майстерний аналіз їхньої психології та вчин-
ків. Федько й Толя в оповіданні протиставлені. Федько, на перший
погляд, безтурботний, розбишакуватий хлопчина, який прагне бути
першим у дитячому колективі, часто здійснює ризиковані вчинки,
які шокують дорослих. Наприклад, перехід через річку по крижи-
нах навесні. Але у цього «халамидника» добре серце, він прекрас-
ний товариш, завжди подасть руку допомоги іншому.

Оповідання «Федько-халамидник» із багатьох поглядів є тво-
ром автобіографічним. Збереглися записані дружиною Винниченка
спогади його матері, в яких є деталі, які знаходимо і в оповіданні.
Наприклад, згадки про те, як Володимир тримав сусідських дітей
«трохи в терорі». Федьків батько — працівник друкарні — у родині
Винниченків друкарем був старший брат Володимира... Та й до в -
кілля, змальоване письменником, дуже нагадує Єлисаветград часів
його дитинства. Проте найголовніше, мабуть, те, що своєму героє-
ві В. Винниченко віддав чимало власних рис... За одне з видань
оповідання на початку 20-х років авторський гонорар було направ-
лено на користь дитячих притулків. Показ люблячого, ніжного, від-
критого серця дитини (Федько), яке протиставляється жорстокості
дорослих, потворному і злочинному суспільству, яке калічить ма -
ленькі життя і маленькі душі. Ідею є возвеличення чесності, незрад-
ливості, почуття власної гідності, винахідливості і водночас засуд-
ження бешкетливості, схильності до нерозважливих вчинків,
показної вихованості, манірності, лицемірства.

Деякі подробиці, що стосуються Федькових звичок, зустріча ють -
ся і в спогадах про Володимира Винниченка, — тим самим підтвер -
джується їхня достеменність. Федько сидить у себе на воротях, як
«Соловей-Розбійник на дереві, і дивиться. Він усе любить або по
кришах лазити, або на воротях сидіти. Ворота високі, і там ніби
скринька така зроблена. У тій скриньці й засада Федька.» Це —
з опо відання про «халамидника».

І разом з тим, цей «Соловей-Розбійник» — Федько — надзви-
чайно приваблює своєю гордою вдачею, великодушністю, готовні-
стю в скрутну хвилину махнути рукою на себе самого заради това-
ришів, яких він «не любить видавати». Або, згадаймо, з якою гідністю
приймає він тяжку батькову кару за свої більші й менші гріхи.
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Федько, пише автор, «не як всі діти поводиться». В його характері
й справді є щось неординарне. Відчайдушність, зухвалий виклик,
загальноприйнятим звичаям і звичкам (внаслідок чого оточення
сприймає його як «жахливу дитину»).

В оповіданні чітко змальовується характер автора, крізь речен-
ня відчувается що саме Винниченко — це той бешкетник яким був
Федько. Такий свого скачок з реальності у фантастику, це і стало
основою, фундаментом для оповідання.

ЖУРНАЛІСТ І ПОЛІТИКА

Іванова В.
ІІ курс, група ВСР-17/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

Професія журналіста за останні роки набула широкого поши-
рення. Вона наповнена ореолом романтики та вважається престиж-
ною спеціальністю у багатьох країнах світу.

Журналіст — це людина, яка володіє інформацією та виконує
просвітницьку роль у суспільстві. Саме тому кожен журналіст пови-
нен нести відповідальність за свої слова. І це насправді є неабиякою
проблемою в Україні. Брехливість слів, плагіат, корупція є невід-
дільною частиною вітчизняної журналістики. Особливо це сто-
сується політичного напрямку.

Не для кого не секрет, що наші політики, маючи владу, ведуть
свою чорну гру по відношенню до суспільства. І провідну роль в цьо -
му відіграють саме журналісти. Адже, працюючи на їх каналах, боя-
чись втрати роботи, люди цієї професії можуть приховувати правду,
прикрашати свої слова чи, навпаки, просто нахабно обманювати.

Задача політичних журналістів полягає у тому, щоб повною
мірою та максимально доступно доносити інформацію до народу,
пояснювати певні події та займатися передвиборчою кампанією.
Саме, читаючи політичні новини, ми формуємо загальну думку про
того чи іншого політика. У результаті наші рішення впливають на
кінцевий результат і долю країни в цілому.

Справжнього журналіста можна схарактеризувати так: чесний,
сміливий, працьовитий, розумний, людина, яка спочатку думає,
а потім діє, допитливий і людяний.

використання в системі масової комунікації Секція 6



В Україні існують багато проблем, які пов’язані з об’єктивним
судженням та навіть свободою слова. Так, наприклад, Ст. 171 пові-
домляє, що умисне перешкоджання законній професійній діяль-
ності журналістів та переслідування журналіста за виконання про-
фесійних обов’язків, за критику — карається штрафом, арештом
або обмеженням волі. Але реальна картина зовсім інша: журналіс-
там погрожують та завдають шкоди — майну та здоров’ю. Так, на
початку грудня 2017 року, люди в балаклавах заблокували входи та
виходи телеканалу NewsOne, що порушило нормальну роботу пра-
цівників і було явною загрозою свободі слова в Україні. Поліція ж
вважала, що це не більше ніж мирна акція. Прикро усвідомлювати,
що таке відбувається постійно.

Саме тому, політична та військова журналістика вважаються
небезпечними професіями. Адже часто, ризикуючи своїм життям, ці
люди борються з несправедливістю та добувають правдиву інфор-
мацію, яка так необхідна суспільству.

ВИДАННЯ ДЛЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ: 
НОВІ КРИТЕРІЇ ТА ОРІЄНТИРИ

Ілляшенко І.
ІІ курс, група ВСР-17/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

Тема розвитку молодіжних видань в Україні, критеріїв оціню-
вання, за якими молоді люди обирають для себе літературу, є акту-
альною і потребує детального аналізу, оскільки сьогодні, щоб втри-
мати конкуренцію на книжковому ринку, видавцеві необхідно
добре знати смаки й уподобання свого читача.

У наш час головним критерієм якості будь-якого видання є точ -
на інформація, вона високо цінується серед читачів, оскільки книга
ви ко ристовується не тільки для розваги та саморозвитку, а часто
й у на укових цілях, і задовольнятися неперевіреними фактами
буває небезпечно.

Ще одним важливим критерієм, який спонукає сучасну молодь
цікавитися певними виданнями, є актуальність теми. Читачам не буде
цікавою суха або ж застаріла інформація, більше того, враховуючи
вередливість сучасної юнацької аудиторії, актуальність є однією з го -
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ловних переваг, оскільки література, яка торкається по-справжньо-
му хвилюючих тем, завжди знаходитиме своїх читачів.

Сучасний підхід до підготовки видань теж є важливим критері-
єм, адже у час технологій та інтернету молоді люди не часто беруть
до рук книгу або газету, цей рівень залишається для старшого поко-
ління. Саме тому все більшої популярності набувають електронні
підручники та версії книжкових та газетних видань.

Окрім позитивних критеріїв, які відповідають вимогам та по -
требам споживача, існують і негативні, які, навпаки, відштовхують
аудиторію та складають невтішне враження про видання. Напри -
клад, занадто розтягнена в часі редакційно-видавнича підготовка
несе в собі певну небезпеку, оскільки у випадку занадто довгого очі-
кування виходу нового видання втрачається інтерес читачів (най-
частіше вони просто почнуть шукати для себе більш зручне за тер-
мінами випуску та іншими параметрами видання).

Окрім критеріїв оцінювання, за якими визначається якість ви -
дання, існують ще орієнтири, які теж приваблюють або ж, навпаки,
відштовхують потенційного читача. Орієнтиром може бути будь-
яка корисна або цікава інформація, затребувана широким колом
людей. Сучасні автори намагаються, так би мовити, бути в «тренді»,
тому обирають важливі для юнацтва теми. Зокрема, в журнально-
газетних виданнях великою популярністю користуються факти з жит -
тя зірок та науково-популярні матеріали, орієнтовані на підліткову
аудиторією. Літературно-художні видання для молоді часто торка-
ються складних життєвих ситуацій, читачів цікавить емоційне за барв -
лення твору, оскільки через персонажів певної історії вони почи -
нають краще розуміти і самих себе.

Видання, присвячені психології, також займають далеко не ос -
таннє місце в переліку орієнтирів для молодіжної читацької аудито-
рії, адже молоді люди часто шукають відповіді на життєво важливі
питання на зразок «Як будувати стосунки в суспільстві?», «Як до сяг -
ти успіху?», «Як стати впевненим у собі?» тощо. Такі теми завжди
будуть актуальними для юнаків і дівчат, які тільки шукають своє
місце у житті, а тому можна сміливо сказати, що цей жанр літерату-
ри зорієнтований передусім на молоде покоління.

Інформація, подана нами, не претендує на вичерпність, однак
може бути корисною для працівників видавничої галузі, журналіс-
тів і власне письменників.
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ЗАХИСТ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ
ПОЛІГРАФІЧНОГО МЕТОДУ

Каліш А.І.
ІV курс, група ВП-17/1

спеціальність «Видавництво і поліграфія»«
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Козак П.М., ст. викладач

Динаміка розвитку сучасного світового ринку харчових продук -
тів яскраво окреслює тенденцію до зростання реалізації фруктів,
овочів, м’ясних і рибних продуктів у свіжому вигляді. При цьому
багаторазово підвищується роль упаковки в подовженні термінів
зберігання і збереження харчової цінності продуктів. Так, під час
па кування м’ясних, рибних і кулінарних виробів в атмосфері з мо -
дифікованим газовим середовищем терміни їх зберігання можна
подовжити у півтора-чотири рази.

У сучасних пакованнях продуктів широко використовуються
два види герметичної упаковки — упаковка з модифікованим скла-
дом газового середовища і упаковка з регульованим складом газо-
вого середовища.

Модифіковане газове середовище (МГС) — суміш газів, які при -
сутні в звичайній атмосфері, але вміст одного чи двох газів, які спо-
вільнюють біохімічні процеси в харчових продуктах, збільшується
відносно звичайного складу атмосферного повітря. Викорис тову ють
чистий азот або вуглекислий газ, а також суміш газів: вуглекислий
газ/азот, вуглекислий газ/кисень/азот, вуглекислий газ/кисень. Га зо -
подібні суміші проникають у структуру харчового продукту, зв’язую -
чись з окремими видами харчових продуктів, і продукти з часом
набувають приблизно такого ж газового складу кисню, азоту, вугле-
кислого газу. Вуглекислий газ використовується проти багатьох
гнилісних бактерій, які можуть розвиватися навіть за низьких тем-
ператур. Азот є наповнювачем для зменшення концентрації інших
газів усередині упаковки. Кисень сповільнює ріст грибків, але
в більшості випадків не впливає на збільшення терміну зберігання.

Безпосередній вплив на термін зберігання харчового продукту
без погіршення його якості в упаковці МГС мають певні чинники.

Природа продукту. Продукти, які «дихають» (з біохімічною ме -
таболічною активністю) і продукти які «не дихають» (приготовлені
страви, пасти тощо). Чисте повітря біля поверхні Землі має такий
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хімічний склад: кисень 20.93%, азот 78.1%, вуглекислий газ
0,03–0,04%. Для продуктів, які не «дихають» — склад МГС 75% вуг-
лекислого газу, 15% азоту, 10% кисню.

Паковання. До важливих чинників, що впливають на термін
зберігання продукту в упаковці з МГС, належать об’єм вільного
простору всередині упаковки, водо- і газопроникність пакувально-
го матеріалу, форму і нейтральність упаковки. Упаковка, що виго-
товлена з високобар’єрних матеріалів і має великий об’єм вільного
простору, забезпечує більш тривалий термін зберігання продуктів.
Для продуктів, які «дихають», проникність паковального матеріалу
значною мірою визначає сталість газового складу усередині упаков-
ки. Паковальний матеріал повинен мати певну киснепроникність
для того, щоб продукт не мав можливостей псування, однак швид-
кість проходження молекул кисню всередину упаковки повинна
бути такою, щоб всередині упаковки концентрація кисню була
значно нижча за атмосферу.

Температура зберігання. Ефективність пакування продуктів
у се редовищі з МГС помітно зменшується з підвищенням темпера-
тури оточуючого середовища, оскільки розчинність газів у продук-
ті різко знижується. У продуктів, які «дихають», підвищення темпе-
ратури прискорює газообмін, в результаті чого зменшується термін
зберігання.

Способи паковання та матеріали. Процес паковання продуктів
у пакети з МГС здійснюється такими способами:

1) вакуумування з подальшим заповненням суміші газів;
2) застосування плівкових матеріалів із вибірковою проникністю;
3) використання інтерактивних неїстівних компонентів усере-

дині упаковки.
Для збільшення газонепроникності пакування застосовують

шар етилен вінілового спирту. Найбільш використовуваними полі-
мерними матеріалами для упаковки харчових продуктів є: поліоле-
фіни, полістирол, полівінілхлорид, регенерована целюлоза (цело-
фан), поліефіри, поліетилентерефталат, поліамід та ін., в які часто
вводять неполімерні складові, такі як: фольга, папір, тканина.
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СУСПІЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ 
НА СУСПІЛЬСТВО

Киричук С.
ІІ курс, група ВСР-17/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

Телебачення — особливий вид ЗМІ, і воно формувалося на
Заході в умовах завойованій усіма ЗМІ свободи інформації. Узагалі
кажучи, в самій соціальній філософії лібералізму прихована забо-
рона на свободу повідомлень для телебачення. Однак нерідко ідео-
логія вступає у протиріччя з філософією. В ідеології неолібералізму
закладено як постулат, що інформація — товар, а рух товарів пови-
нен бути вільним. Аргументація проста: принципом ринку є свобо-
да споживача (покупця товару) укладати чи не укладати угоду про
купівлю-продаж; свобода кожного споживача ТВ гарантується тим,
що він в будь-який момент може натиснути кнопку і перестати
«споживати» дане повідомлення.

Телепродукція — це «товар» на кшталт духовного наркотику.
Людина сучасного суспільства у величезній мірі залежна від телеба-
чення. Тобто її гіпнотизує вплив так, що людина частково втрачає
свободу волі і проводить перед екраном набагато більше часу, ніж
того вимагають її потреби в інформації і розвазі.

Як і у випадку наркотиків, людина, споживаючи сучасну, звіль-
нену від контролю етики і моралі телепрограму, не може раціональ-
но оцінити характер її впливу на його психіку і поведінку. Більш того,
вона стає «залежною» від телебачення і починає споживати його
продукцію навіть у тому випадку, якщо усвідомлює її згубний вплив.

Звідси в рамках постулатів ринкової економіки і ліберального
суспільства слідує, що продукція телебачення не може поставлятися
на ринок (в ефір) безконтрольно. Держава зобов’язана, захищаючи
свободу споживача, накладати на цей ринок обмеження етичного
характеру. (Яких сьогодні на телебаченні в Україні немає!) Якщо
вона цього не робить, то вона з якоїсь причини стає співучасником
одного боку, що за визначенням, є корупцією. Зазвичай суть цієї
корупції у тому, що ТБ «платить» державі своєю підтримкою за
допомогою доступної йому маніпуляції суспільною свідомістю.

Таким чином, ми знову звертаємося до тих образів, які людина
отримує через телебачення. Людина жадібно ковтає їх, щоб захи-
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ститися від туги, відчаю і розчарування. Але порятунок в запропо-
нованих телебаченням виходах людина не знаходить. Вона лише
все глибше грузне в безвиході, яка виникає від побаченого на екра-
ні. Її душевну тугу ТВ намагається втопити в розважальних теле-
шоу, як правило, позбавлених сенсу, аморальних по суті і вульгар-
них за формою. ТВ вже давно створило такий тип образів, які легко
споживаються, але з яких вихолощена суть, це величезний потік
штампів. Вони мають гіпнотичний дією і формують сурогат думки,
але пригнічують будь-яку творчу, духовну активність людини.

Якщо телебачення не відображає, а створює реальність, зна-
чить, його ніяк не можна порівняти з нешкідливим дзеркалом, на
яке нема чого нарікати. ТВ деформує нас самих. Преса повна пові-
домлень про прямий вплив ТБ на реальні події, на «створення»
людських трагедій. Особливо в цьому відзначилися передачі такого
жанру, як «Talk show» (задушевних відвертих розмов). В Україні такі
передачі транслюються по каналах «Інтер», «1 + 1», «REN ТВ», «НТВ»,
«ТНТ», «СТБ», «РТР», «НТН», «ISTV» і т.д. Такого роду «задушев-
ні» передачі відомі в усьому світі, а у нас вони виходять в ефір під
назвами: «Велике прання», «Вікна», «Моя сім’я», «Я сама», «Без
табу», «Жди меня», «Про це...», «Тимчасово доступний», «Русские
сказки з С. Доренко».

Але телебачення може виробляти (і вже це робить) з психікою
людини куди більш негативні трансформації. ТВ давно стало «генера-
тором» насильства, і постачальником різного роду екранного зла, яке
виривається із екрану в життя, отримуючи реальне втілення і кон-
кретних носіїв. Негативні художні персонажі моментально знаходять
по інший бік екрану своїх прихильників і «продовжувачів справи».

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ.
ЩО ЗМІНИЛОСЯ?

Коваленко П.
ІІ курс, група ВСР-17/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

З 1 вересня 2018 року почав діяти новий закон «Про освіту».
В усіх школах запрацювала програма «Нова українська школа»
(НУШ). Першокласники тепер навчаються за новою програмою,
яка розрахована на дванадцятирічну школу. Важливими моментами
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впровадження нової програми є те, що адаптаційний період значно
збільшується, аби дитина звикла до школи, діти працюють не тіль-
ки з учителем, а й один з одним у групах.

Ще одним нововведенням є те, що звичайних оцінок та щоден-
ників в учнів тепер немає, натомість вводиться свідоцтво досягнення
учня, у якому відображається більше категорій: не тільки скільки
слів він навчився читати за хвилину, а й як він, наприклад, змінив-
ся щодо готовності вирішувати конфлікти. Завдяки портфоліо
учня, яке він готує самотужки, можна подивитися всі роботи і про-
екти, над якими дитина працювала у школі. Згідно з новою реформою
першокласникам не повинні давати домашніх завдань на вихідні та
свята, у будні їх обсяг також значно обмежується.

Першокласники мають перебувати в новому освітньому сере-
довищі. Для забезпечення його матеріальної складової з Держ бю -
джету виділено мільярд гривень, зокрема на обладнання для класів.
Це — парти-трансформери, які можна легко пересунути для робо-
ти в групах, нова техніка і розвивальні ігри. Окрім того, на стіни
в класах пропонують вішати не звичні «класні куточки», а поробки,
зроблені спільно з дітьми, та матеріали, що спонукатимуть дитину
до роздумів — цікаві запитання, головоломки тощо. Разом з папе-
ровими підручниками учні поетапно мають отримати електронні,
і тоді їм не доведеться носити важкі портфелі.

У НУШ діти навчаються, граючись. Це означає, що вони опано-
вують той самий навчальний матеріал, але в інший спосіб. Вчителю
не потрібно більшість часу розповідати щось класу, стоячи біля
дошки. Через гру (тобто моделювання ситуацій із додаванням руху,
гумору й творчих завдань) учні можуть дізнатися набагато більше.
Людина з розвиненим емоційним інтелектом розуміє власні емоції,
керує ними й дослухається до відчуттів інших. Навчання цього
дітей — одне з важливих завдань Нової української школи. Тому дітям
пропонують висловлювати свої почуття і думки, слухати один одного
і не робити людині щось, що їй неприємно. Цього, зокрема, навчають
під час ранкового кола — щоденної зустрічі, на якій діти обговорюють
свій емоційний стан, власні думки, актуальні питання класного
і шкільного життя, або ж просто спілкуються на цікаві їм теми.

Серед «провальних» моментів навчання за новою програмою
вчителі називають насамперед несвоєчасне забезпечення навчаль-
ними та методичними матеріалами, а також наявність багатьох
нових звітних документів, що забирають у вчителя дорогоцінний
час, якого так потребують маленькі учні.
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Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що НУШ — це
довготермінова реформа, яка буде запроваджуватися поетапно. Тож
з упевненістю стверджувати, наскільки успішною чи провальною
вона є, можна буде аж тоді, коли сьогоднішні першокласники ста-
нуть випускниками. А поки що всім учасникам освітнього процесу
варто прийняти ці зміни і не боятися ставити запитання, які хви-
люють, і спільно шукати відповіді.
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Наук. керівник: Лоза Г.І., к. наук із соц. комунікацій, доцент

Упровадження комп’ютерних технологій, у всі сфери людської
діяльності (економічну, фінансову, виробничу, громадську та
навчальну діяльність), обумовило широке впровадження електрон-
них документів, що сприяє збільшенню інформації саме в елек-
тронному вигляді. На допомогу сучасному навчальному процесу
дедалі активніше використовують новий вид навчальної літерату-
ри — електронне навчальне видання (ЕНВ).

Це видання які пройшли редакційно-видавниче опрацювання,
мають вихідні відомості та призначені для розповсюджування в не -
змінному вигляді, містять систематизовані відомості наукового або
прикладного характеру, викладені у зручній для вивчення й ви кла дан -
ня формі. Їх поділяють на такі види: навчальна програма, підручник,
навчальне видання, навчальний посібник, навчально-методичний
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посібник, навчальний посібник, навчальний наочний посібник,
на вчальний посібник, хрестоматія, практикум, робочий зошит.

Електронні навчальні видання класифіковано за наявністю дру ко -
ваного еквівалента (копія, версія друкованого видання), як самос -
тійне електронне видання; за природою основної інформації — це
текстове (символьне); образотворче; звукове; програмний продукт;
мультимедійне; за цільовим призначенням: наукове; виробничо-прак -
тичне; навчальне; літературно-художнє; довідкове; за технологією
використовування: локальне; мережне; комбінованого використо-
вування; за характером взаємодії з користувачем: детерміноване; не -
детерміноване (інтерактивне); за структурою: одночастинне; багато-
частинне; серійне. Найбільшими перевагами електронних навчальних
видань над друкованими є їх функціональність, що обумовлена
гіпертекстовим та інтерактивним характером, спрощенням пошуку
інформації, динамічним вивченням матеріалу, сприйняттям й за па -
м’ятовуванням інформації, завдяки впливу тексту та ілюстративно-
го матеріалу, відео, звуку, віртуальної реальності, анімації. Стійкою
тенденцією до швидшого розповсюдження електронних видань
ніж друкованих є їх дешевизна (важливий економічний чинник),
співвідношення кількості, якості інформації (не зношуються і не
стираються), зберігання тексту, ілюстрацій, не впливає інтенсив-
ність використання, значно менша вага і фізичний об’єм, розвиток
програмної бази додрукарських процесів (текстових редакторів,
графічних пакетів та програм верстки) обумовлює виготовлення
електронних видань до кінцевого етапу підготовки форм або пере-
дачі зверстаних шпальт, не використовують ресурси (ліси), не за -
бруд нюють навколишнє середовище, широко впроваджуються
через відмову від технологічних ланок традиційного поліграфічно-
го виробництва (кольороподіл, друк, транспортування друкованої
продукції та ін.).

Отже, дослідивши електронні навчальні видання, дійшли вис-
новку, що тенденціями сьогодення є інтеграція навчальних елект -
ронних видань (комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, тех -
нічні оброблення зображень, новітні технології, медіа інформація),
завдяки цьому сучасні видавництва електронної навчальної літера-
тури відмовляються від традиційних технічних ланок виробництва,
мають можливість вийти за межі традиційної поліграфії. Викорис -
тання таких видань у навчальному процесі, зумовлює застосовува-
ти гіпермедійні засоби і телекомунікаційні технології, перетворю -
ється на принципово новий засіб пізнання.
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На сьогодні ринок електронного книговидання розвивається
активно та динамічно, кількість електронних видань (ЕВ) збільшу-
ється швидкими темпами, водночас поліпшується їхня якість, техно-
логічні можливості, що зумовлено загальним технологічним, інфор -
маційним прогресом. Переваги випуску та збереження видань
в електронній формі усвідомили й скептики, адже навіть рукописи
та стародруки нині активно переводять в електронну форму, щоб
зберегти для нащадків, пригальмувати процеси нищення часом.

Сегмент, який найбільш дотичний до нашого об’єкта досліджен-
ня — це електронне книговидання навчальних закладів та наукових
установ. Фактично кожен вищий навчальний заклад, піклуючись
про зручність та ефективність навчального процесу, намагається
перевести навчальні видання в електронну форму, де ЕВ представ-
лені, як електронний підручник (ЕП) серед яких є оцифровані ана-
логи друкованих видань і самостійні ЕВ із застосуванням мульти-
медійних технологій.

Уперше на державному рівні про електронну навчальну літера-
туру заговорили у 2010 р. Інститут інноваційних технологій і змісту
освіти МОН України, компанія «Мост Паблішинг» та видавництво
«Освіта» розробили й презентували альфа-версію Pocketbook 901, яку
згодом допрацювали до версії Pocketbook Education. Перевагою ЕП
називали її вагу (у 7–10 разів меншу за портфель із паперовими книж-
ками), не псує зір, зручний для користування, а контент відповідає
педагогічним вимогам. Щодо технічних характеристик пристрою:
вага 544 г, екран 9,7 дюймів (22,84 см), аналогічний розмірам паперо-
вого підручника, «електронні чорнила», Wi-Fi та Blue tooth. Пристрій
підтримував 12 електронних форматів книг і 4 формати зображень.

Другий етап становлення ЕП в Україні розпочався у вересні
2010 р., коли стартував проект «Відкритий світ», який складався з чо -
тирьох етапів: передання мультимедійного обладнання (комп’ю те ри,
цифрові лабораторії, мультимедійні комплекси) до 17 000 місь ких та
сільських шкіл України; виведення на ринок планшетів для школярів;
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запуску Освітнього порталу, де б усі охочі могли дізнаватися нови-
ни галузі, спілкуватися, знаходити інформацію для навчання, зок -
рема й ЕП; розроблення власної телекомунікаційної мережі на
основі технології 4G-інтернету.

Одночасно розпочали експеримент, який мав на меті втілити
державну програму «Електронний підручник». Проект реалізовува-
ли у 54 школах м. Києва та м. Севастополя через тестування облад-
нання (планшети Apple iPad2, ZnayPad, GoClever, нетбук Classmate
PC), комп’ютерів, цифрових лабораторій з біології, хімії та фізики,
комплектів мережевої інфраструктури та мультимедійних інтерак-
тивних комплексів. За місяць розпочали другий етап, результатом
якого мало б стати передання до 2 000 шкіл України комп’ютерів,
цифрових лабораторій і мультимедійних комплексів. 15 вересня на
сайті проекту запустили першу українську електронну бібліотеку
шкільних уроків. До 2015 р. планувалося поширити программу
«Відкритий світ» на середні школи (5–9 класи) України, а також
забезпечити усіх учнів електронними книжками. Але постановою
Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації державних
цільових програм і національних проектів, економії бюджетних
коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України» від 5 березня 2014 р. проект достроко-
во припинено. Його результати знаходились на сайті educom.ua,
але доступу до бібліотеки шкільних уроків уже немає (ресурс видає
серверну помилку — можливо, з часом він відновить свою роботу).

У 2014 р. з’явився електронний репозитарій підручників (ua.lo -
kando.com/start.php), де було 245 електронних версій. Із 2016 р. на
благодійницьких засадах створили єдину Всеукраїнську базу ЕП. За
даними Книжкової палати України в її архіві зберігається 746 ЕВ,
що надійшли починаючи з 2002 р. Значна кількість ЕВ не потрапи-
ла в цю установу, оскільки законодавчою базою України не перед-
бачено надсилання обов’язкового примірника ЕВ до Книжкової
палати, як це зроблено для друкованих видань.

Отже, ринок ЕВ на сьогодні в Україні мало досліджений, роз-
вивається хаотично, бракує статистики щодо кількості таких ви -
дань. Мусимо констатувати, що немає чіткої державної політики
щодо контролю якості ЕВ, бракує й нормативної регуляторної бази.
Виданням електронних продуктів займаються видавництва різної
форми власності, а також фірми, що розвивають комп’ютерні тех-
нології, навчальні заклади та наукові установи. Водночас не може-
мо говорити і про реальне зацікавлення вивченням ринку ЕВ: не
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проводиться жодних системних досліджень цієї проблематики,
бракує навіть реальної статистики, яка б віддзеркалювала його стан
на сьогодні, тому один із небагатьох способів дослідити електронне
книговидання в Україні — це вивчити репертуар видавництв, які
разом із друкованою випускають у світ ще й електронну книгу.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДВИРОРЧОЇ КАМПАНІЇ 2019 РОКУ

Корнієнко О.
ІІ курс, група ВСР-17/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

2019 рік в Україні ознаменовується тим, що цього року відбу-
дуться президентські вибори і вони будуть особливими, у порівнянні
з попередніми, завдяки встановленими рекордами. Цьогоріч пода но
93 заявки на реєстрацію у кандидати, з яких 44 затвердила Цент -
ральна виборча комісія. Для порівняння — у 2014 році зареєстрова-
них кандидатів було 53, а у 2010 і 2004 роках — 18 і 26 відповідно.
Таким чином, електоральне поле широке як ніколи. Основною при -
чиною рекордної кількості кандидатів політологи називають вико-
ристанням «технічних» кандидатів, мета яких «відтягнути» голоси
у лідерів передвиборчої гонки, а також і те, що президентська кам-
панія передує парламентським виборам, тим самим лідери політич-
них партій заздалегідь націлені мобілізувати свій електорат та кон-
вертувати свій особистий рейтинг.

В той же час, відмов у реєстрації, у порівнянні з минулими ви -
борами, також побільшало — 47. Більшість відмов пов’язані з тим,
що особи, бажаючі зареєструватися кандидатом на першу посаду
країни, не мають належного фінансування, тобто грошей для заста-
ви у 2.5 мільйони гривень. Наприклад, один пенсіонер із Донецької
області подав всі необхідні документи в ЦВК, але не вніс застави.

Ще однією особливістю майбутніх виборів стане той факт, що
вперше за всю історію існування закордонних виборчих дільниць,
розташованих у дипломатичних представництвах України, не бу -
дуть працювати дільниці на території Російської Федерації. За сло-
вами прес-служби МЗС України, це пов’язано з тим, що «держава-
агресор та її спецслужби спробують зірвати вибори на виборчих
дільницях, розташованих на території дипломатичних установ».

використання в системі масової комунікації Секція 6



У січні 2019 року рішенням Верховної Ради при МВС України
було створено спеціальну робочу групу для моніторингу законності
виборчого процесу і роботи зі зверненнями громадян та громадсь-
ких організацій, а також повідомленнями в ЗМІ і соцмережах. Такі
заходи застереження не є випадковими чи непотрібними.

Станом на 11 лютого, за інформацією МВС, до поліції надійш-
ло 1041 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Здебіль шо го
вони стосувалися незаконної агітації (таких 730), підкупом вибор-
ців (66), пошкодженням майна (13) та хуліганством (12). Всього за
вказаними фактами розпочато 38 кримінальних провадження, скла -
дено 266 протоколів про адміністративні порушення. Найбільшу
кількість фактів повідомлень про порушення зареєстровано у Ки -
єві, а також у Закарпатській та Дніпропетровській областях. Крім
того, чимало повідомлень про порушення у Полтавській, Одеській,
Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях. Слід зауважи-
ти, що українське законодавство недостатньо чітко регулює питан-
ня кваліфікації підкупу виборців, тож наразі актуальним є посилен-
ня відповідальності за порушення виборчого законодавства.
Остаточне ухвалення закону № 8270 надасть правоохоронним орга-
нам додаткові інструменти для порушення результативних провад-
жень, особливо зважаючи, що восени 2019 року Україну чекає ще
одна виборча кампанія.

Політологи на політичні експерти також зазначають, що ін -
формаційний вплив та протистояння буде як ніколи помітним. Так,
за словами відомого політичного аналітика Володимира Фесенка,
нинішні вибори будуть у стилі інформаційних воєн та викидів ком-
проматів. При цьому, на думку політолога, вони будуть жорсткіши-
ми, ніж були в 2014 році.

Таким чином, можна зробити висновок, що цьогорічні перед -
виборчі перегони увійдуть в історію України, в першу чергу як
єдина надія українців докорінно змінити той лад, який їх катего-
рично не влаштовує.
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ОЦІНКА РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЖУРНАЛОМ

В УКРАЇНІ

Костюк А.С.
ІV курс, група ВСР-15/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

Українська економіка перебуває у стадії реформування, процес
перетворень вимагає формування ринкових відношень на всіх рів-
нях. Найважливішу роль відіграють відношення на макрорівні: ад же
саме вони визначають характер внутрішнього ринку і національної
економіки в цілому.

О.Терещенко, обґрунтовуючи необхідність використання зару-
біжного досвіду в вітчизняній управлінській практиці, підкреслює,
що «сьогоднішній світ бізнесу працює за єдиними стандартами,
виробленим на основі більш ніж столітнього досвіду в різних точках
земної кулі» [1].

У той же час О.Терещенко, рекомендуючи використання своєї
методики побудови «системи стратегічного планування та контро-
лінгу» в українських організаціях, вказує на істотні відмінності
українського стилю управління від західноєвропейського і американ -
ського, що, в свою чергу, значно впливає на порядок і послідовність
впровадження управлінських нововведень. Він виділяє наступні
особливості українських організацій, і ми з ним у даному випадку
згодні, адже дані особливості присутні і у державної редакції щомі-
сячного інформаційно-популярного журналу «Міліція України» так
і в більшості журналів України: 1) в українських державних орга ні -
заціях, у порівнянні з західноєвропейськими і американськими,
управлінський апарат являє собою конгломерат кланів заступни-
ків, кумів та родичів, які вимагають на цій підставі більшого обсягу
повноважень, але не завжди відповідальності; 2) у країнах СНД ме -
неджери, на відміну від західноєвропейських і американських, більш
орієнтовані на готові рецепти; 3) український самоменеджмент —
невміння організувати самих себе, розподілити повноваження і не
займатися не значними справами; 4) у порівнянні із західними ком-
паніями в українських організаціях приділяється менше уваги ана-
лізу корпоративної культури і її систематичної пропаганди серед
персоналу і клієнтів, декларації цінностей компанії і норм ведення
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бізнесу; 5) в Україні широко поширений старий принцип плану-
вання «від досягнутого». При адаптації зарубіжних методів управ-
ління необхідно враховувати ці особливості в іншому випадку різко
знижується продуктивність управлінських процедур [1].

Основою успішно функціонуючої системи антикризового
управління є прозора законодавча база щодо проведення процедур
неплатоспроможності. На даний момент вітчизняне законодавство
в цілому відповідає міжнародним стандартам.

Сформулюємо принципи використання зарубіжного досвіду
в віт чизняній практиці управління державної редакції щомісячного
інформаційно — популярного журналу «Міліція України»: 1) нау-
ковість — розробка заходів по впровадженню методів управління
організацією повинна ґрунтуватися на досягненнях науки в галузі
менеджменту та враховувати зміни законів суспільного виробництва
в ринкових умовах; 2) вивчення, а не копіювання; 3) врахування спе -
цифіки виникнення впроваджуваного досвіду; збереження інди ві -
дуальності організації; 4) відповідність соціально-культурним фак -
торам; 5) адаптивність — пристосованість запозичених прийомів до
змінює цілям об’єкта управління та умовам його роботи.

У той же час, відмітимо, у стратегії управління державної редак -
ції щомісячного інформаційно-популярного журналу «Міліція
України» практично не використовується світовий досвід, адже
журнал розповсюджується тільки за підпискою, у роздрібній прода-
жі він практично відсутній, і розповсюджується лише серед праців-
ників правоохоронних органів. При цьому, оскільки обсяг коштів,
отриманих від передплати, протягом останніх чотирьох років
невпинно зменшувався, керівництву редакції, щоб вижити у склад-
них економічних умовах, довелось активізувати роботу з рекламо-
давцями та благодійними організаціями і фондами. За підсумками
проведеної роботи до співпраці з редакцією були залучені юридич-
ні особи, які мали свій інтерес до видання та аудиторії його читачів.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що українські
журнали знаходяться на початковому рівні використання світового
досвіду управління. Тільки зараз редакції звертаються до антикри-
зового управління та залучають інвестиції з реклами.

Література

1. Інноваційний розвиток корпоративних фінансів. Тенденції та
перспективи: монографія / [Терещенко О. О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон.
наук, проф. О. Терещенка. — Київ : КНЕУ, 2017. — 495 с.
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ТЕХНІЧНІ ЖУРНАЛИ
У СТРУКТУРІ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

«КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Лоза Г.І.
канд. наук із соц. комунікацій, доцент

Вагомим сегментом видавничої діяльності КПІ ім. І. Сікор сько -
го є науково-технічні журнали, тематична спрямованість яких від-
повідає основним напрямам роботи його структурних підрозділів.
Науково-практичний журнал, який містить статті, матеріали, рефе-
рати з технічних наук, називається науково-технічним журналом.
Вони слугують джерелом наукової інформації, сприяють розвиткові
наукової молоді, де публікують матеріали як із класичних, так і з най -
сучасніших новітніх напрямів різних галузей.

Цільовою аудиторією таких журналів є викладачі, аспіранти,
студенти та аудиторія, яка цікавиться дослідженнями певної галузі.
Це наукові форуми для обговорення результатів теоретичних і при-
кладних досліджень учених та практиків, які представляють різні
галузі наук: природничі, технічні, гуманітарні тощо. Незмінною
є головна мета періодичних видань — забезпечити доступність
і оперативність публікації науково-технічних досягнень.

На сайтах журналів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які інформатив-
но наповнені (українською, англійською, російською мовами),
надано поради, вимоги до статей, схеми основних процесів видав-
ничого опрацювання матеріалів, звернуто увагу авторів на корект -
ність цитування з прикладами оформлень посилань українською та
англійською мовами, рецензування, наведено «Положення про автор -
ські права», «Про конфіденційність», політику відкритого доступу,
розроблено інструкції щодо редакційної підготовки. До складу ре дак -
ційних колегій входять науковці з інших провідних вищих навчаль -
них закладів України та з-за кордону, що свідчить про зв’язки науков -
ців із різними вченими світу та високий рейтинг видань КПІ
ім. Ігоря Сікорського. Доказом слугує реферування журналів у різ-
них вітчизняних та зарубіжних системах цитування — Scopus, Inspec,
Google Scholar, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC,
SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ, Directory
of Open Access Journais (DOAJ), UlrichsWeb Global Serials Directory
[3–6], Google Schcolar Directory of open access journals (DOAJ), The
world’s largest bibliographic database OCLC WorldCat, Онлайновая
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научная инфраструктура «Соционет», Система пошуку у відкритих
архівах України, The latest journal Tables of Content Science Gate,
«Джерело» ІПРІ НАНУ та ін.

Спільною характеристикою для всіх журналів КПІ ім. Ігоря Сі -
корського є орієнтація на публікації новітніх, креативних, практич-
но значущих результатів. Усі журнали мають свідоцтво про державну
реєстрацію та відповідають вимогам МОН України, ВАК України
«Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку
ВАК України», державних та міжнародних стандартів.

Політика журналів дає змогу і заохочує авторів для розміщення
статей в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах університету або на
особистих веб-сайтах) як до подання рукопису до редакції, так і під
час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє продуктив-
ній науковій дискусії, оперативності та динаміці цитування роботи.

Журнали КПІ ім. Ігоря Сікорського підтримують політику від-
критого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative), Так, рубрика
«Рекомендації науковим виданням» поповнюється новими матеріа -
лами щодо системи просування матеріалів у базах даних. Для ре дакцій
наукових видань організовано семінари, підготовлено методичні мате-
ріали («DOAJ: нові критерії відбору видань», «Рекомен дації до офор-
млення списків літератури латиницею»), надано консультації редакці-
ям наукових видань щодо підготовки повних текстів статей для
передавання до ELAKPI й наукової періодики України, На ціональної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, просування в DOAJ; фун-
кціональних можливостей Open Journal Systems (OJS). Міжнародне
визнання досягнень університету є важливим мірилом наукової та
публікаційної активності вчених (індексу наукових публікацій). У рей-
тингах вітчизняних університетів КПІ ім. Ігоря Сі корського щороку
утримує лідерські позиції, увійшовши до одного зі світових рейтингів
вищих навчальних закладів, що проводить британська компанія QS.

З ясовано, що науково-технічні журнали КПІ ім. Ігоря Сі кор -
ського розраховані на фахівців різних галузей, оскільки, аудиторія
науковців апріорі чіткіше зорієнтована на конкретне виробництво —
це полегшує формування контенту. У процесі редакційно-видавничої
підготовки укладачі й рецензенти оцінюють журнальні матеріали за
ступенем опрацювання, мовною ознакою, змістовим наповненням.
Основними рисами їх є цільове спрямування, забезпечення, доступ-
ність і оперативність. Визначальний і необхідний чинник — це дотри-
мання інструктивно-нормативних вимог редакційного оформлення
технічних журналів як для друкованих, так і електронних видань.
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Науково-технічні журнали формують позитивні тенденції роз-
витку наукової та навчальної літератури КПІ ім. І. Сікорського, опе -
ра тивно реагують на ринкову кон’юнктуру в інформаційному просто-
рі, відповідають запитам сучасного студентства і наукового резерву
(магістрів, аспірантів). Періодичні технічні журнали КПІ ім. І. Сі -
корського продовжують традиції видавничої справи, закладеної
багатьма поколіннями науковців і викладачів вишу, відповідають
своєму функціональному призначенню, розвивають нові форми ді -
яльності й подання інформації, що забезпечує високий рівень серед
наукових світових періодичних видань.

ПРОБЛЕМА ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ В УКРАЇНІ

Марченко К.
ІІ курс, група ВСР-17/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Адамчук Н,В., к.філол. н., доцент

Відомо, що книга відіграє величезну роль у моральному, інте-
лектуальному та естетичному розвитку дитини. Та з кожним роком,
в Україні все більш помітна тенденція зниження рівня дитячого чи -
тання. Чисельні соціологічні дослідження в Україні фіксують перемі-
щення читання у структурі дозвілля дітей на 4–6 місце. Це підтвер -
джують проведені соціологічні опитування, здійснені Інститутом
соціології НАН України.

З-поміж причин виникнення такої ситуації, що призвела до втра-
ти інтересу до книги, фахівці називають насамперед відсутність на -
лежної культури читання в сім’ях. У батьків, зазвичай, бракує віль-
ного часу (або бажання) займатися читанням дитини. Натомість
малюки звикають дізнаватися про світ лише через телеекрани та
інтернет. Виростає так зване мультимедійне покоління. Читання ж
починає сприйматися лише як навчальна діяльність, що не викли-
кає задоволення.

До того ж, на рівень дитячого читання негативно впливають та -
кі фактори:

1) недоступність видавничої продукції для великої частини на -
селення через високу вартість;

2) низька матеріально-технічна база бібліотек, нестабільне комп -
лектування їхніх фондів;
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3) порівняно невелика кількість літератури для підлітків, обме-
женість тем;

4) відсутність якісної і вчасної реклами сучасних письменни-
ків, що пишуть твори для дітей.

Покращувати ситуацію необхідно на державному рівні. В цьо -
му допоможе:

– проведення соціологічних досліджень щодо стану та пріори-
тетів читання дітей і різноманітних заходів з його підтримки, вивчен-
ня тенденцій розвитку української та зарубіжної дитячої літератури
в усіх аспектах;

– розроблення та реалізація довготривалої національної про-
грами підтримки читання, до якої мають бути залучені автори, ви -
давці, бібліотекарі, педагоги, дослідники;

– надання цільового фінансування програм видання якісної
дитячої літератури, комплектування дитячих і шкільних бібліотек;

– введення системних змін в дошкільному вихованні, освіті та
функціонуванні системи публічних і шкільних бібліотек.

Дуже важливо змінити ставлення до книги, повернути читанню
престижність в очах дітей. Цього можна домогтися різними шляха-
ми: створення телевізійних дитячих передач, художніх та докумен-
тальних фільмів, мультфільмів на підтримку читання; участі у про-
паганді читання авторитетних для дітей героїв, акторів, співаків;
формування позитивного образу дитини, що любить читати, у кни-
гах, реклама дозвілля з книгою; проведення в дитячих та шкільних
бібліотеках ігор, вікторин, конкурсів на підтримку читання тощо.

Якщо прищепити дитині любов до книги, вона буде читати та
розвиватися завжди, отримуючи від цього задоволення. Вирішення
проблеми кризи дитячого читання — це перш за все турбота про
майбутнє нашої нації. Тому так важливо приділити увагу цьому
непростому завданню, і починати потрібно з себе, щоб бути гарним
прикладом для дітей.
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CУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ
ПРОДУКЦІЇ

Матвієнко С.
ІV курс, група ВСР-15/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Неділько Т.П., ст. викладач

Сучасний світ вимагає від нас швидкого темпу. Кожна сфера
нашого життя почала працювати швидше, кожен проект має реалізо-
вуватися прискорено, інформація — подаватися чітко, вчасно, зрозу-
міло. Темп життя став іншим. У людей стало менше часу — тепер всі
хочуть швидше закінчити одне, аби перейти до наступного завдання.

Чи стосується це видавничої справи? Так, і знову так. Оскільки
ця сфера є невід’ємною частиною життя сучасної людини — їй
(видавничій справі) необхідно змінювати свій темп життя також.

Сучасне видавництво має бути відкритим до суспільства, макси-
мально використовувати поширені на сьогодні види комунікацій зі
споживачами, щоб ефективно просувати свої видання на ринку.
Надзвичайно важливе значення має присутність і активність видав-
ництва в інтернеті, як основи для іміджу підприємства. Власний сайт
та сторінки у соціальних мережах стали запорукою надійності компа-
нії і відіграють немалу роль під час прийняття рішення про купівлю.

Романенко О.О. обґрунтовує як чинник застосування інтерне-
ту у маркетингових інформаційних системах його комунікаційні
властивості, а саме: інтерактивність, гіпермедіа, гіпертекст, мульти-
медіа, мережева навігація, ефект присутності. Цей перелік доціль-
но доповнити чинником економічної ефективності, що забезпечу-
ється масовістю аудиторії, низьким рівнем питомих витрат,
можливістю безпосередньої адресації інформаційних повідомлень
цільовій аудиторії. Незалежно від обраного засобу, виду комуніка-
цій, головне — це розуміння необхідності не лише надання інфор-
мації потенційним клієнтам у вигляді реклами, а й обов’язкового
збору даних про зворотну реакцію споживачів на товар.
Різноманітні опитування про ступінь задоволення клієнтів робо-
тою видавництва, відгуки, питання та пропозиції, коментарі — усе
це має прийматися, аналізуватися і коригуватися відносно запитів.

Спираючись на обґрунтовані вище зауваги до ефективного
комплексу маркетингових комунікацій, нами запропоновано трак-
тування маркетингової комунікаційної політики видавництва.
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Сьогодні кожному видавництву слід цілеспрямовано створити та
втілити процес побудови і розвитку розгалуженої системи інтерак-
тивних інформаційних зв’язків між видавцем, автором, читачем та
іншими суб’єктами внутрішнього і зовнішнього маркетингового
середовищ, який забезпечить єдність ланцюга з моменту задуму
видання до отримання зворотної реакції споживачів або цільових
аудиторій, створить інформаційні приводи, сформує імідж видав-
ництва та сприятиме ефективності його функціонування.

Сучасний, актуальний підхід та інструменти реалізації допомо-
жуть видавничій справі втриматися на рівні, а в майбутньому — вийти
на серйозний та стабільний рівень реалізації продажу своєї продукції.

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Муравєй Д.Р.
ІV курс, група ВСР-15/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Адамчук Н.В., к.філол. н., доцент

Головна мета інклюзивної освіти — надати всім дітям можливість
навчатися разом, незважаючи на деякі особливості та труднощі, які
переживають в процесі навчання діти з особливими освітніми
потребами. Інклюзивна школа повинна реагувати на відмінності
учнів, пропонуючи різні стилі, методи та форми навчання, адап-
туючи фізичне середовище для того, щоб діти мали можливість
отримувати якісну освіту.

Досвід країн Європи та Північної Америки демонструє, що інк -
люзивна освіта може мати різні рівні та мету, базуватися на різно-
манітних класифікаціях особливих освітніх потреб і надавати від-
повідні послуги.

Багато українських науковців досліджували міжнародний
досвід запровадження інклюзивної освіти. А. А. Вербенець проана-
лізовано моделі освітніх систем на прикладі таких країн як Бельгія,
Нідерланди, Фінляндія, США, Республіки Кіпр та Мальта [1].
Питання реалізації інклюзивної освіти в Італії, Німеччині, Великій
Британії, Франції, Австрії, Португалії розглянуто Г. П. Кайдаловою
[3]. А. В. Лапін у статті «Огляд зарубіжного досвіду інклюзивної
освіти» [2] звернув увагу на етапи розвитку системи освіти дітей
з особливостями. Серед наукових робіт можна виділити моногра-
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фію «Інклюзивна освіта: реалії та перспективи» А. А. Колупаєвої [4]
У ній дослідницею наведено приклади освітніх моделей, а також
проаналізовано проблеми впровадження інклюзивної освіти в краї-
нах Західної Європи та Північної Америки.

Шлях до інклюзивного навчання почався зі створення спеці-
альних шкіл для дітей з вадами зору та слуху. Після появи таких
шкіл у XVIII столітті в Європі почався активний процес їх поши-
рення протягом XIX століття. У Північній Америці створення ана-
логічних шкіл почалося з деяким відставанням від Європи. Однак
на той час діти з інтелектуальними порушеннями у переважній
більшості залишалися поза межами шкільної освіти й визнавалися
такими, яких неможливо навчити.

На ранніх етапах впровадження інклюзивного навчання необ -
хідну допомогу надавали благодійні й релігійні організації. Тому
освіта дітей і молоді з інвалідністю розглядалася не з точки зору права
на її отримання, а як засіб благодійності. Після Другої світової, ко -
ли збільшилось число людей з інвалідністю, батьки та правозахис-
ники почали об’єднуватися в громадські організації для вирішення
проблем нерівноправності в освіті. У країнах Західної Європи, почи -
наючи з 70-х років XX століття, відбувається реформування освіти,
зокрема спеціальної. Інтегроване та інклюзивне навчання дітей
з особливостями розвитку отримало статус основної форми здобут-
тя освіти такими учнями. У 1975 році Конгресом США прийнято
Закон № 94–142, що передбачав забезпечення доступу до освіти
всім учням з інвалідністю. А важливі закони 1990 року про захист
прав інвалідів у Канаді, Великобританії, Італії й США поклали
край освітній дискримінації.

Таким чином, останнє десятиліття XX століття стало початком
розвитку нового ставлення суспільства до особливих освітніх по -
треб дітей і молоді в розвинутих країнах світу. Проте, у 2003 році на
4-й Міжнародній науково-практичній конференції, що проходила
в Університеті «Україна», досить повну характеристику європей-
ській освітній ситуації дав норвезький професор Stangvik S.: «Про -
цес інклюзії має кілька стадій: від явного чи скритого спротиву
через пасивне сприйняття — до активного. Сьогодні ми наближає-
мося до завершальної стадії. Втім, для цього потрібно було близько
20 років» [4, c. 67]. І це говорить про те, що інклюзивне навчання
проходитиме ще довгий шлях розвитку.

Підсумовуючи викладене вище, можемо зазначити, що станов-
лення інклюзивного навчання відбувалося протягом декількох століть
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у країнах з сильною економікою, бо таке навчання потребує багато
фінансових вкладень. Поштовхом для цього процесу стало зростан-
ня чисельності людей з інвалідністю, що призвело до виникнення
проблем, пов’язаних із їхньою соціалізацією в суспільстві та, зокре-
ма, забезпеченням доступу до закладів освіти. У розвинутих країнах
Західної Європи та Північної Америки було прийнято низку законів
про права людей з інвалідністю, що надало можливість таким людям
отримати доступ до освіти. Проте в цих країнах і сьогодні продовжу-
ється робота над удосконаленням моделей інклюзивного навчання.
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І ПАКОВАННЯ

Опанасенко І.
ІV курс, група ВП-17/1

спеціальність «Видавництво і поліграфія»«
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Козак П.М., ст. викладач

Сьогодні в багатьох економічно розвинених державах матеріалі-
зуються науково технічні програми, що націлені на впровадження пе -
редових енерго- та ресурсоощадних технологій промислового й сіль-
ськогосподарського виробництва. Учені стверджують, що так звані
нанотехнології спроможні здійснити революцію в сільському госпо-
дарстві й промисловості, оскільки дають змогу не тільки вирішити
фактично всі існуючі на сьогоднішній день матеріальні проблеми
людства, а й фантастично розширити його технічні можливості.

Основні напрями нових технологій: нанесення бар’єрних
покриттів, плазмове оброблення, біополімери і біотехнології. Їхнє
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призначення — забезпечити спеціальні функції кінцевому упакова-
ному продукту, зокрема збереження свіжості і форми. Останнім
часом такі поняття, як нанотехнології, наноматеріали дедалі часті-
ше стали з’являтися в публікаціях та телепрограмах, присвячених
науково-технічному прогресу.

Нанотехнології — сукупність методів, прийомів, маніпулюван-
ня речовиною на атомному й молекулярному рівнях з метою вироб-
ництва кінцевих продуктів із заздалегідь заданою атомною структу-
рою, забезпечують можливість контрольованим чином створювати
й модифікувати об’єкти, що включають компоненти в розмірах
менше 100 нм, принципово нові властивості, що дають змогу здійс-
нювати їх інтеграцію в повноцінні системи більшого масштабу.

Наноматеріали — матеріали, що містять структурні елементи,
геометричні розміри яких хоч би в одному вимірі не перевищують
100 нм і володіють якісно новими властивостями, функціонуваль-
ними й експлуатаційними характеристиками.

Наносистемна техніка — повністю або частково створені на
основі наноматеріалів й нанотехнологій функціонально закінчені
системи і пристрої, характеристики яких кардинальним чином від-
різняються від показників систем і пристроїв аналогічного призна-
чення, створених за традиційними технологіями.

Один із напрямів використання нанотехнологій в пакуванні —
це застосування тонко плівкових датчиків, що інформують про стан
м’ясо-молочної продукції, овочів, фруктів, інших продуктів. Це
мо же бути тонка полімерна плівка з рисунком, який змінює свою
форму або колір залежно віх хімічного або біологічного складу про-
дукту. Датчики, побудовані на основі таких голограм, можуть суттє-
во спростити діагностику стану продукту. Полімери, розроблені
вченими в рамках цієї технології, «програмуються» на відгук щодо
чітко визначених речовин.

За рахунок змінювання структури й армування на мікроскопіч-
ному рівні очікується підвищити міцність, довговічність пакування
з паперу та картону, покращити якість крейдованого покриття й дру -
карські властивості. Планують створити з волокнистих матеріалів
тонку, що біологічно розкладається, плівку яка зможе замінити по -
лімерні пакувальні плівки.
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СИСТЕМНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ У СУЧАСНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

Павлище К.Ю.
І курс, група ІС-18-1, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Кравченко О.В., к.філ.н.

Одною із найгостріших проблем у видавничій справі — це питан-
ня оформлення і декору. Декоративними елементами називаються
такі елементи, призначення яких полягає у виділенні або відокрем-
ленні інших елементів, групуванні окремих матеріалів. Декоративні
елементи надають специфічних рис оформленню того або іншого
типу видання. Їхня відсутність погіршує орієнтацію читача, розмиває
межі між публікаціями, послабляє деякі акценти, але не змінює зміст.

Усі види друкованої продукції будуються на однакових законо-
мірних зв’язках між змістом і формою, складаються з подібних еле-
ментів, які зв’язуються за єдиними ознаками певними засобами.
Графічні параметри відображені у розмірах, накресленні, просторо-
вих ознаках, універсальності призначення. Наприклад, шрифтові
елементи мають світле, жирне або курсивне накреслення, розмір
визначається кеглем, малюнок — гарнітурою. Розмірні характерис-
тики (довжина, висота і ширина) притаманні всім без винятку еле-
ментам газети, а їх співвідношення є основною рисою тієї чи іншої
газети. Однак розмірні характеристики елементів оформлення
визначаються основними параметрами газети: її форматом, площею
набору, кількістю та шириною колонок. Всі елементи оформлення
газети вступають у певні зв’язки між собою, що впорядковує різно-
рідні матеріали і надає цілісності газетній сторінці й виданню в ціло-
му. Більшість елементів оформлення універсальні за своїми фун-
кціями, але існують ознаки, які відрізняють їх від інших і від яких
залежить застосування цих елементів у тих чи інших випадках.

Майже в усіх газетах такі декоративні елементи, як лінійки, за -
стосовуються в будь-яких випадках: для виділення добірки, відок-
ремлення текстових колонок, підкреслення прізвища автора, роз-
межування окремих матеріалів. Роль елементів оформлення у газеті
надзвичайно різноманітна. Вона визначається тими значеннєвими,
функціональними, архітектонічними, композиційними, конструк-
тивними й іншими зв’язками, завдяки яким одна газета відрізня-
ється від інших.
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Титульний шрифт, наприклад, використовується для набору
заголовків (функція), виділяє їх (призначення), характеризується
кеглем, накресленням і малюнком. Лінійки використовуються для
виділення, відокремлення або об’єднання інших елементів і харак-
теризуються малюнком та товщиною. Складові газети відрізняють-
ся від елементів інших видів друкованих видань через характерні
риси газетного видання: формат, розміщення на одній сторінці
великої кількості різнорідних матеріалів, групування їх у добірки,
поділ на колонки (іноді різної ширини), наявність самостійних
зображальних матеріалів тощо. В усіх періодичних виданнях знахо-
димо такі види пробілів, як міжлітерні, міжслівні, міжрядкові, між-
колонкові, навколо заголовків, резюме, колонтитулів, зображаль-
них елементів і підписів, поля.

Зображальні елементи присутні в будь-якій газеті й значною мі -
рою відрізняються від книжних ілюстрацій. Це пов’язано з тим, що
вони одночасно є елементом оформлення та підсистемою, тобто ок -
ремою публікацією, самостійним інформаційним повідомленням.
Зображальні елементи є не лише складовою зовнішнього образу
(змісту) газети, але й її змістовим наповненням. Ці два аспекти слід
розглядати одночасно, оскільки й оформлювальні функції, і зміст
взаємопов’язані і мають загальне призначення: характер відобра-
ження зображальних елементів впливає на їх сприйняття читачем,
привертає увагу до публікації, змістове наповнення — задовольняє
потребу в інформації.

КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ В УКРАЇНІ

Поночовна К.С.
ІІ курс, група ВСР-17/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

Книжкові виставки проводяться у незалежній Україні з 1994 ро -
ку. Це подія всеукраїнського масштабу, що об’єднує видавців, кни-
горозповсюджувачів, авторів та книголюбів з усієї країни.

Відкриває низку виставок в Україні «Книжковий форум», який
проводиться з 1994 року у Львові. Відомий далеко за межами дер-
жави, він щороку збирає все більшу кількість учасників із всього
світу. Так, цього року організатори запросили близько п’ятдесяти
країн, серед яких Бразилія, Болгарія, Ізраїль, Іспанія, Мексика,
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ПАР, Перу, США, Японія та багато інших. Також прибудуть почес-
ні гості зі світовими іменами, як Пауло Коельо, Януш Леон Виш -
невський, Юстейн Гордер, Зигмунт Бауман, Паоло Джордано.

Великою популярністю серед шанувальників книг користується
«Київська міжнародна книжкова виставка». Вже кілька років поспіль
відвідувачі знайомляться із кращими зразками видавничої продукції
вітчизняних та зарубіжних видавництв різних форм власності,
а також поліграфічними та книготорговельними підприємствами,
бібліотеками та книжковими клубами, дитячими літературними
журналами та газетами, електронними виданнями та спеціалізова-
ними Інтернет-порталами, компаніями, які надають супутні послуги
з рецензування та публікації друкованої продукції. На виставці
широко представлено художню, наукову, навчальну, історичну, крає-
знавчу, музичну, дитячу літературу на будь-які смаки та уподобання.

В рамках виставкового заходу проводяться тематичні «круглі
столи», брифінги з актуальних питань книговидання та книгорозпов-
сюдження за участю представників відповідних міністерств, відомств,
галузевих громадських організацій, а також прес-конференції, семі-
нари, майстер-класи, автограф-сесії, учасниками яких будуть головні
редактори провідних видавництв і видавничих організацій, письмен-
ники, ілюстратори, літературні критики, мистецтвознавці.

Велику роль у культурному житті країни відіграє «Книжковий
арсенал» — міжнародний фестиваль, що поєднує літературу і мис -
тецтво. У центрі уваги заходу — культурна модернізація, самоосвіта
і популяризація читання. «Книжковий Арсенал» розглядає книгу
не тільки як інтелектуальний продукт і атрибут сучасного стилю
життя, але й як сферу для інновацій, що активно взаємодіє з інши-
ми креативними індустріями.

На виставці представляються різноманітні тематичні блоки:
дитяча програма, кураторські програми від літературознавців і літе-
ратурна критика, лекторій, поетична сцена, філософська платфор-
ма, українська візуальна книга, музична програма, секція малих
видавців, секція ілюстраторів, секція букіністів, платформа неза-
лежних малих магазинів, майданчик шрифтів і каліграфії, терито-
рія графічної прози та інші.

Ще однією з масштабних подій у літературних колах вважаєть-
ся міжнародний книжковий ярмарок «МЕДВІН: Книжковий світ».
Традиційна виставка пройде восени у Києві вже вісімнадцятого
разу. Гостей запрошують провести час у компанії письменників,
поетів, художників, та, найголовніше, книжок на будь-який смак.
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Щоденно під час заходу проходять цікаві презентації нових видань,
літературні зустрічі, автограф-сесії улюблених письменників.

Проведення книжкових виставок має на меті утвердження
в суспільстві престижу української книги, піднесення вітчизняної
видавничої справи, налагодження співпраці між вітчизняними та
зарубіжними видавцями та книгорозповсюджувачами, сприяння
розвитку виставкової діяльності, посилення її впливу на науково-
технічне та технологічне оновлення вітчизняного виробництва
видавничої продукції як єдиного в Україні виставкового заходу
загальнодержавного рівня.

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Проніна О.
ІV курс, група ВСР-15/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

Науковий стиль відрізняється від інших наявністю великої
кількості термінів. У сучасних наукових джерелах поняття «термін»
інтерпретується як «слово або словосполучення, що виражає чітко
окреслене поняття певної галузі науки, культури, техніки, мистец-
тва, суспільно-політичного життя» чи «слово або словосполучення,
що позначає поняття певної галузі науки, техніки тощо».

Основними ознаками терміна є: а) належність до певної термі-
нологічної системи; б) наявність дефініції (визначення); в) одноз-
начність в межах однієї терміносистеми; г) точність; д) стилістична
нейтральність; е) відсутність синонімів та омонімів у межах однієї
терміносистеми; є) відсутність експресивності, образності, суб’єк-
тивно-оцінних відтінків.

При обміні науковою інформацією дуже важливо передати один,
і тільки один сенс. У навчальній літературі, зокрема, в підручниках,
тер міни найчастіше отримують пряме пояснення. Термін прагне до од -
нозначності, не виражає експресії і є стилістично нейтральним. У кіль -
кісному відношенні в текстах наукового стилю терміни переважають
над іншими видами спеціальної лексики в середньому термінологічна
лексика зазвичай становить 15–20% загальної лексики даного стилю.

У науковому стилі емоційна завантаженість слова недоречна та
сприймається як недолік, який заважає. Тому в даному стилі пере-
важає кількість нейтральних слів.
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Провідною формою наукового мислення є поняття, то й майже
кожна лексична одиниця в науковому стилі позначає поняття або
абстрактний предмет.

У науковому стилі це слово матиме лише одне або два значен-
ня — перше й друге.

Слово в науковому стилі називає не конкретний неповторний
предмет, а клас однорідних предметів або явищ, тобто виражає за -
гальне наукове поняття.

Другий значний шар наукової мови складає загальнонаукова (тер -
мінологія) лексика. Безпосередня частина метамови науки і мо ви опи -
су наукових явищ, об’єктів, процесів різних галузей науки й техніки.

Загальнонаукові терміни виражають категорії й поняття, які
застосовуються в усіх галузях наукового знання й називають логіко-
філософські категорії, пов’язані з процесом пізнання.

Третій шар лексики наукового стилю складає термінологія.
Термінологія — це основа наукового стилю, провідна, най-

більш суттєва ознака мови науки. Можна сказати, що термін втілює
в собі провідні особливості наукового стилю й гранично точно від-
повідає завданням наукового спілкування

Термін — це слово або словосполучення, яке точно й одно-
значно називає предмет, явище чи поняття науки й розкриває його
зміст.

Термінологічна лексика також поділяється на загальнонаукову
термінологію й вузькоспеціальну або галузеву.

Вузькоспеціальні (галузеві) терміни на відміну від загальнонау-
кових називають специфічні для кожної галузі знань предмети та
явища, поняття й категорії. Кожна галузь науки має свої терміни:
медичні, юридичні, філологічні, технічні, математичні, фізичні,
економічні тощо.

Сукупність термінів певної галузі науки, виробництва стано-
вить термінологією галузі. Наприклад, до економічної термінології
належать кошторис, позичка, видатки, до технічної: потужність,
пружність, міцність, тиск, швидкість тощо.

Наявність дефініції, тобто лаконічного логічного визначення,
є важливою частиною наукового стилю, завдяки їй конкретний
зміст терміну стає зрозумілим. Наприклад: демократія — народо-
правство, політичний режим, за якого єдиним легітимним джере-
лом влади в державі визнається її народ.

Терміни повинні забезпечувати чітку й точну вказівку на реаль-
ні об’єкти і явища, установлювати однозначне розуміння фахівця-
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ми переданої інформації. Тому до цього типу слів ставляться особ-
ливі вимоги. Значення термінів зафіксовано в спеціальних словни-
ках, довідниках відповідної галузі знань.

Отже, можна зазначити, що на трьох рівнях науковий стиль має
низку обмежень і нюансів. Особливо це стосується мовних засобів
на які слід звертати прискіпливу увагу під час написання наукових
текстів.

ТИПОЛОГІЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ЖІНОК
В УКРАЇНІ

Сова В.О.
ІV курс, група ВСР-17/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Неділько Т.П., ст. викладач

Потреба у дослідженні часописів для жінок зумовлена тим, що
редакційні колективи видань останнім часом забувають про мету
своєї діяльності, прислуговуються інтересам видавничих корпорацій,
рекламодавців, маніпулюючи думками читацької аудиторії та фор-
муючи хибні уявленні про роль і місце жінки в суспільстві. Саме ці
аспекти сприяли визначенню об’єкта дослідження, яким стала преса
для жінок, соціальні й економічні передумови її виникнення, типо-
логічні особливості і місце на вітчизняному інформаційному ринку.

Періодика для жінок — один із сегментів вітчизняного ринку
засобів масової інформації, що відрізняється численністю і розмаї-
тістю видань. Типологічне осмислення періодики відбувалося
в журналістикознавстві з моменту її зародження. Саме ці аспекти
функціонування преси перебувають за межами дослідницького
інтересу сучасних науковців. Дослідниця Л. Шарончикова зазна-
чає: «З огляду на величезну розмаїтість типів і велику кількість
видань світ журнальної періодики описати і класифікувати склад-
ніше, ніж щоденні газети. Класифікація журналів — складна, делі-
катна і невдячна справа, бо модифікація їхніх типів, причому як за
змістом, так і за формою, не припиняється і часто виводить те чи
інше видання за межі тієї чи іншої категорії» [2, с. 89].

Спираючись на вітчизняні та закордонні методи, О. Сушкова
виробила власну концепцію поділу преси за такими типологічними
ознаками:

1) тип видання (газета, журнал, бюлетень, дайджест, вісник);
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2) періодичність;
3) аудиторія;
4) обсяг;
5) цільове призначення;
6) характер інформації. [1, с. 56].
За періодичністю журнали поділяють на:
1) тижневики («Лиза», «Лиза.GIRL», «Oops»);
2) місячники («Pink», «Elle»)
3) квартальники («Світ жінки»).
За аудиторним призначенням на ринку вітчизняної періодики

є такі видання для жіноцтва:
1) для підлітків («Лиза.GIRL», «Oops», «Мадемуазель»);
2) для «сучасних» жінок («Натали», «Єва», «Pink», «Elle»);
3) для жінок літнього віку («Бабушка»);
4) для бізнес-леді («Леди и бизнес», «БізнесWoman»);
5) для жінок-матерів («Мой ребёнок», «Мама и я»).
У зв’язку з потребами і характеристиками жіночої аудиторії, її

соціальними ролями в суспільстві важливою системотвірною озна-
кою преси для жінок є цільове призначення. Жінки повинні мати свою
трибуну, що дає змогу акумулювати ті елементи їх буття, які ви ни -
кають і розповсюджуються в повсякденному житті, стають більш-
менш помітними на загальному фоні.

Цільове призначення видань розглянутого сегмента визнача-
ється сукупністю цілей і завдань, які воно вирішує. Базою для фор-
мування цих цілей є характер аудиторії і відповідно характер потреб
цієї аудиторії. Глянцеві видання для жінок можна побачити на
полицях супермаркетів та газетних кіосків, це свідчить про їх вели-
кі наклади, а отже, й про популярність серед шанувальниць.

Література
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АДЕКВАТНІСТЬ ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДІВ
ХУДОЖНІХ ТВОРІВ: РЕДАКТОРСЬКА ОЦІНКА

Шаповал М.Г.
ІV курс, група ВСР-15/1

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к.філос. н., доцент

Адекватність та еквівалентність — це категорії, які перевіря -
ються не лише перекладачем, а й редактором при редакційній оцінці
твору. Головною метою будь-якої редакційної оцінки — є досягнен-
ня адекватності. Адекватність — це вичерпна передача смислового
змісту оригіналу і повна функціонально-стилістична відповідність
йому. Текст перекладу ніколи не може бути повним та абсолютним
еквівалентом тексту оригіналу. Спроби досягти еквівалентності
можуть призвести до значного відходу від оригіналу. Терміни «адек-
ватність» і «еквівалентність» дещо відрізняються один від одного
при редагуванні будь-якого перекладного тексту і мають норматив-
но оціночний характер, але є у них і відмінна риса.

Текст має адекватність, якщо хоча б одна з двох умов зберіга-
ється: правильно відредаговані усі терміни та їхні сполучення; текст
зрозумілий для спеціаліста і в нього немає до редактора ніяких
питань і зауважень.

Адекватність — єдність змісту і форми оригіналу досягнута за -
собами іншої мови. Адекватність враховує і змістову, і прагматичну
еквівалентність, не порушуючи при цьому ніяких норм, є точним
і без усіляких неприпустимих перекручень. Варто розглянути таке
поняття як повноцінність редакторської оцінки. Повноцінність ре -
дакторської оцінки полягає в передачі для вихідного тексту співвід-
ношення змісту і форми шляхом відтворення особливостей ос тан ньої
(якщо це можливо за мовними умовами) або створення функ ціо -
нальних відповідників цих особливостей. Повноцінна редакторсь-
ка оцінка передбачає рівновагу між цілим та окремим і визначає
специфіку твору (змісту і форми). Дослівна передача окремо взятих
елементів не означає ще повноцінної передачі цілого, оскільки
останнє не є звичайною сумою цих елементів, а являє собою певну
систему. Таке визначення адекватності можна вважати справедли-
вим і на нашому етапі розвитку теорії редагування.

Редактор має слідкувати за тим, щоб семантична основа образу
оригіналу передавалася точно, тоді результатом є адекватний мовний

використання в системі масової комунікації Секція 6



образ на мові перекладу та його адекватний смисловий зміст, який
здійснює номінативну функцію образа. Розглядаючи проблему пере-
дачі експресивної інформації, треба зауважити, що якась доля пере-
носного вживання слів в англійській і українській мовах співпадає за
силою експресії, що не залежить від типу лексичної трансформації,
яка була вжита для збереження семантичної основи образного засобу.

Проблема оцінки якості перекладу не може обійтися без пев-
ного мірила. Оскільки переклад, як і будь-яка інша діяльність, має
багатосторонній характер, його часом й оцінюють з різних точок
зору. «Розрізняють формальну і динамічну еквівалентність пере-
кладу. Формальна еквівалентність — коли перекладач прагне від-
творити повідомлення якомога ближче до форми й змісту оригіна-
лу, передаючи максимально точно його загальну структуру й окремі
її складові елементи», — зазначає Ю. Найда.

Щодо динамічної еквівалентності, то у цьому випадку редактор
ставить за мету створення між перекладеним текстом та його чита-
чем такого самого зв’язку, який існував між оригінальним текстом
і його читачем — носієм мови. Такий тип перекладу особливо цінує
повну природність засобів вираження, які часом відбираються так,
щоб, сприймаючи текст, читач взагалі не виходив за межі власного
культурного контексту, що, в свою чергу надає другорядного зна-
чення відтворенню структурно-формального аспекту оригіналу.

Отже, еквівалентний взаємозв’язок між вихідним та кінцевим
текстами, що виконують аналогічні комунікативні функції в різних
мовах. Наводять загальноприйняту класифікацію типів еквівалент-
ності: синтаксичну, семантичну (компонентна і денотативна) та праг-
матичну еквівалентність [43].

Еквівалентність виступає в якості основи комунікативної рів-
ноцінності, наявність якої і робить текст перекладом.
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ОЦІНКА РЕДАКТОРОМ ЖАНРОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Шинкоренко Д.О.
ІV курс, група ВСР-15/2

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Неділько Т.П., ст.викладач

Редакторський аналіз — це синтез спеціально-предметного, ло -
гічного та мовно-стилістичного аналізу. Допоміжним методом слу-
жить контент-аналіз (якісно-кількісний аналіз). Виділяються п’ять
аспектів аналізу: ідейно-тематичний, змістовний, композиційний,
мовно-стилістичний, редакційно-технічний. Методика передбачає
послідовне вивчення розробки теми, ідейної значущості, змісту,
композиції, мови і стилю твору, що пов’язано з усіма елементами
майбутнього видання. Редакторський аналіз спрямований на вив-
чення, оцінку, вдосконалення твору і підготовку видання. Під час
послідовного аналізу та оцінки розробки теми, її ідейної значущості,
змісту, композиції, мови і стилю твору використовується розгалу-
жена система критеріїв оцінки. Критерії оцінки теми — актуальність,
оригінальність, відповідність вигляду і типу видання, необ хідність
і доцільність публікації; критерії оцінки фактичного матеріалу — від -
повідність темі, достовірність, точність, новизна, науковість, дореч -
 ність, яскравість, виразність, наочність, доступність; критерії оцінки
композиції — гармонійна цілісність і системність; критерії оцінки
мови і стилю — точність слововживання, яскравість, виразність.

Редакторська оцінка — це процес прикладання до оцінюваного
об’єкту суспільно вироблених вимог. У редакторського аналізу два
головні завдання. «По-перше, прогнозувати на основі глибокого
вивчення тексту і визначення найважливіших ознак читача (рівня
його знань, цілей, що спонукають його обрати певне видання,
діяльності, в якій будуть використані отримані їм з твору знання,
і т.д.) яким буде можливий результат твору в тому вигляді, в якому
його створив автор. Механізм такого прогнозу — зіставлення свідо-
мості, почуттів, діяльності потенційного читача до і після читання
твору. По-друге, вивчивши текст, читача і встановивши суспільне
значення видання, з’ясувати, якого результату читання бажано досяг-
ти. Після цього, спираючись на вироблені загальні вимоги, сфор-
мулювати такі конкретні вимоги до тексту в цілому і до всіх його
частин, під час дотримання яких він найбільш повно задовольнить
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потреби читача, то, чого цей читач чекає від видання і що бажано
йому дати. Якщо редакторська оцінка знижена, то процес аналізу три -
ває для того, щоб, по-перше, перевірити правильність редакторської
оцінки твору, і, по-друге, допомогти автору знайти шляхи покра-
щення тексту». Цілі наступних розумових операцій: Передбачити
можливі заперечення автора проти початкової редакторської оцін-
ки і зуміти обґрунтовано їх відвести або, погодившись з ними, змі-
нити оцінку. Якщо редакторська оцінка і під час цього залишилася
зниженою, з’ясувати, чому результат читання виявився не тим, що
бажаний, чому виконання розійшлося з задумом; Відшукати раціо-
нальні засоби, що дозволяють усунути причини недосконалості
тексту, і запропонувати автору змінити текст за допомогою цих за -
собів або тих, що він знайде сам; Перевірити, чи справді мул ре -
зультат читання зміненого тексту досягає поставленої мети, і, якщо
мета не досягнута, знову повторити весь ланцюг дій.

Однією з умов успішної роботи редактора є цільова установка,
завдання, яке ставить перед собою редактор: наприклад, звернути
увагу на відповідність композиції твору, ліричних відступів, описів
історичних подій і головних героїв темі і задуму твору, обраному
жанру. Для того, щоб нічого не пропустити і не забути, слід пам’ята-
ти, що є кілька основних характеристик на які редактору слід звер-
нути увагу. Це сюжет і композиція твору, їхня реалізація у розвитку
дії, зміст, логічність та послідовність дій героїв. Майбутнє видання
може містити додаткові елементи серед яких ілюстрації, довідковий
апарат. Уважне відношення до аналізу взаємозв’язків всіх перерахо-
ваних частин і складових майбутнього видання і є головне завдан-
ня редактора.

162

Секція 6      Редакційно-видавничі процеси: теорія та практика     
використання в системі масової комунікації



163

СЕКЦІЯ IХ

ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ
СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Васюта Д.Ю.
1 курс, група ФСНСТ-8 СГ, спеціальність «Соціологія», 
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За останні роки туризм в Україні набув неабиякого поширення
і став масовим соціально-економічним явищем, тому що він є од -
ним з найбільш прибуткових і динамічних серед усіх галузей світо-
вої економіки, соціальних и культурних зв’язків.

Про глобальність та пріоритетність туристичної галузі у світо-
вій економіці свідчать те, що на його частку припадає 5% світового
ВВП, 6% від загального обсягу експорту, і він забезпечує роботою
кожну дванадцяту людину в країнах з розвиненою економікою.

Відповідно до закону України «Про туризм» в нашій країні ту -
ризм є одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки та куль -
тури. Сьогоднішній турист віддає перевагу активному відпочинку
в місцях з екологічно чистим довкіллям і ставить за мету культурне
збагачення, самоосвіту. Для виконання таких завдань Україна має
великі туристично-рекреаційні можливості. Майже 15% території
країни — це курорти, зони відпочинку, гірські та приморські ланд -
шафти, придніпровські зелені зони, де збережені національні тради-
ції, фольклор, музеї, церкви та інші архітектурні пам’ятки. Є біль-
ше 500 населених пунктів, які мають унікальну історико-культурну
спадщину. Охороняється державою близько 30 національних
і регіональних парків та садиб відомих діячів української культури.
Видатними є лікувальні ресурси — понад 400 джерел мінеральних



вод та понад 100 родовищ цілющих грязей, що є унікальним як для
України, так і для Європи.[2]

Однак є і деякі фактори які мають негативний вплив на розви-
ток туристичної галузі серед яких: відсутність достатньої кількості
екскурсійних маршрутів, за даними Державного агентства України
з туризму та курортів, розроблених краєзнавчих програм залишилось
не більше 1,5 тис., при цьому більшість з них існує лише на папері.

Іншою проблемою розвитку туризму в Україні є неефективне та
нераціональне використання природних ресурсів, а також відсутність
чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та її регулювання, недос-
татньо розвинена інфраструктура, погана система транспортного
обслуговування туристів та населення стають на заваді швидкому
піднесенню та поширенню туристичного іміджу країни. Внаслідок
цього багато наших співвітчизників надає перевагу іноземним ку -
рортам, тому що фактично розуміють їх якісну перевагу, тим самим
інвестують в економіку іноземних держав.

Таким чином для розвитку туристичної галузі в Україні необхід-
но: розробити законодавчу базу для регулювання процесів надан ня
послуг туризму; провести маркетингові дослідження з метою по даль -
шої розробки збутової політики з надання послуг; провести роботи
з поширення національного бренда у світі; впровадити можливість
віртуальних екскурсій з рекламною метою; створити на рівні краї-
ни та областей комп’ютеризованої системи бронювання і резерву-
вання місць та квитків.

Отже, сучасна індустрія туризму — одна з найприбутковіших
і найдинамічніших галузей світового господарства. Україна має
значний туристичний потенціал і всі передумови для розвитку
внутрішнього, в’їзного та виїзного туризму. Вирішення проблем,
пов’язаних з туризмом, дозволить повноцінно виконати основну
функцію держави — підвищення якості життя населення, віднов-
лення розумової та фізичної працездатності.
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Метою дослідження є показати складність психологічних меха-
нізмів, що становлять основи сучасних методів впливу з інформацією
в рекламі.

Сьогодні творці реклами вдаються до все більш нових методів
маніпулювання людським розумом. Реклама не є явищем, типовим
для нашого часу. Вона з’явилася задовго до того, як вона була ви -
значена у формах сьогодення.

Термін реклами, що означає привернення уваги до певного
продукту, здається, семантично більш доречним для обговорювано-
го явища. Важко визначити рекламу, оскільки вона постійно розви-
вається, є динамічним явищем, що визначається технологічними
факторами. Вона поширюється навіть на наступні сфери людської
діяльності і, таким чином, входить до сфери інтересів економіки,
маркетингу, психології, культурології, соціології, а також права або
лінгвістики. Пропорції між інформацією та переконанням у кожно-
му повідомленні, а також відносини між ними та іншими аспектами
реклами залежать головним чином від таких факторів, як: предмет
реклами, її одержувач або засоби його доставки. Взагалі, еволюція
сучасної реклами спрямовується на скорочення суто інформативно-
го змісту, що відноситься до сфери розумного сприйняття в обмін
на естетичний та емоційний прийом [1].

Реклама «нападає» на наші почуття щодня, вона перериває
цікавий фільм, серйозну програму, бігборди псують красивий крає-
вид, оголошення в газетах відволікають нашу увагу від статей зав-
дяки еротико-привабливості. Фахівці з маркетингу реагують на такі
«комерційні шуми». Перш за все, коли вони створюють рекламне
повідомлення, вони сподіваються, що він досягне цільових одержу-
вачів. По-друге, саме завдяки рекламі ми платимо менше за радіо,
телебачення, на газети та журнали тощо [3].

Поведінка споживача при прагненні задовольнити свої потре-
би, самостійно, не регулюючись ззовні. Як індивід і частина певної
групи він прагне досягти цієї мети і шукає засоби для задоволення
цих потреб. Передбачається, що індивідуум, який прагне досягти
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своїх цілей, поводиться раціональним чином, таким чином, він веде
себе за своєю природною когерентністю, що дозволяє йому макси-
мально задовольняти свої потреби. Деякі висновки можна вивести
з припущення, що поведінка людей є раціональною. Їх можна звес-
ти до наступних тверджень: індивід приймає рішення, вибираючи
з багатьох різних рішень, кожен раз, коли він робить вибір, він пови-
нен відмовитися від одного або декількох інших доступних рішень,
коли прагне до максимального задоволення — набуття, особа при-
ймає дії, що дають більше переваг, ніж втрати. Купівельна поведінка
споживачів на ринку визначається передусім економікою. Однак
економіка не може базуватися тільки на фінансових даних, вона
також повинна враховувати психологічний аспект поведінки спо-
живачів, який визначається різними факторами. Важливими є не
тільки економічні та психологічні фактори. Культурні, соціальні та
особисті фактори також відіграють важливу роль.

Отже, шлях до успіху на ринку — це серія безперервних заходів,
спрямованих на задоволення потреб клієнтів. У сучасному світі
реклама є дуже важливим елементом міжособистісних відносин. Це
також важливий спосіб передачі інформації, емоцій і нашого
бачення світу. Правила впливу на людей — цікава соціально-психо-
логічна проблема. Знання щодо належної поведінки в різних ситуа-
ціях також дуже важливі.
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Ефективне використання туристичних ресурсів регіону можна
забезпечити через створення дієвої системи комплексного управ-
ління. Туризм є важливою складовою регіонального розвитку, яка
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потребує державної підтримки, удосконалення національної тури-
стичної інформаційної інфраструктури та її інтеграції із світовим
інформаційним простором. Процес формування високоякісного
туристичного продукту, його просування на ринку ускладнюється
відсутністю повної і актуальної інформації стосовно наявних ресур-
сів, конкурентних переваг національного туристичного потенціалу
та цільових туристичних ринків. Територіальний маркетинг дає
змогу забезпечувати розвиток і стійке економічне зростання тури-
стичної сфери будь-якої області країни.

За визначенням А.Лаврова і В.Сурніна «регіональний марке-
тинг — це система економічних відносин узгодження економічних
інтересів та цілей мезорівня з макро- і мікрорівнями, адаптація
регіональної структури відтворення до зовнішнього та внутрішньо-
го ринків на основі постійного моніторингу процесів, що відбу-
ваються на них» [1].

Ф.Котлер ці види маркетингу об’єднує поняттям «маркетинг
місць», тобто наприклад, туристичний маркетинг інтегруються ним
в поняття «маркетинг місць відпочинку». За його словами, маркетинг
місць — це діяльність, що здійснюється з метою створення, під -
тримки чи зміни відносин і/чи поведінки щодо конкретних місць,
тобто діяльність, що здійснюється з метою привернення інвестицій,
підприємств, жителів чи туристів в міста, регіони тощо [2].

Територіальний маркетинг — це маркетинг в інтересах терито-
рії, її внутрішніх суб’єктів, а також тих зовнішніх суб’єктів, в увазі
яких зацікавлена   територія. У зв’язку з цим можна виділити: марке-
тинг території, об’єктом уваги якого виступає територія в цілому, —
здійснюється як всередині, так і за її межами; маркетинг на (всере-
дині) території, об’єктом уваги якого є відносини з приводу кон-
кретних товарів, послуг тощо, — здійснюється в межах території.

Маркетинг привабливості — це стратегія маркетингу території,
спрямована на підвищення привабливості цієї території для туристів,
шляхом розвитку особливих рис, що гарантують конкурентні її пере-
ваги. Таким чином, механізм цієї стратегії маркетингу території
досить простий: розвиток і популяризація особливих рис, що гаран-
тують переваги в суперництві територій. Особливістю маркетингу
привабливості є орієнтація на людину, з урахуванням стилів життя,
поведінки і потреб окремих категорій. Треба зауважити, що на відмі-
ну від маркетингу іміджу, маркетинг привабливості служить основою
для створення і розвитку конкурентних переваг території. Мар кетинг
іміджу ж пропагує вже створені переваги території. Маркетинг при-
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вабливості складається з безлічі компонентів, що створюють приваб-
ливий образ території в очах її жителів та іноземців. Різновиди мар-
кетингу привабливості виділяються залежно від акценту на: економі-
ку; географію; клімат; історію; архітектуру; конкретні пам’ятки;
можливості медицини; індустрію туризму, відпочинку та розваг.

На сьогодні інформація розглядається як стратегічний ресурс
будь-якої країни, а її спеціалізація є важливою для визначення ста ну
кожної зі сфер соціально-економічного життя суспільства, зокрема
туристичної. Відтак, туристичну інформацію доцільно визначити
як сукупність даних та відомостей про процеси, події та явища, що
відбуваються у сфері туристичних відносин. А тому важливим
є поширення інформації про туристичні ресурси нашого регіону за
межі не лише області, але й держави.

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ В СОЦІАЛЬНО-ТУРИСТИЧНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Григоренко М., Луконіна Ю.
ІІІ курс, 116-п гр., спеціальність 014.07 Середня освіта. Географія

Мелітопольський державний педагогічний університет 
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Важливим моментом розвитку туризму для людей з інвалідністю
є вивчення нормативної бази, що формує правове поле туристичної
діяльності. Досвід розвинених країн світу свідчить, що успіх розвит-
ку туризму прямо залежить від того, як він сприймається на держав-
ному рівні, наскільки він користується державною підтримкою. За
останнє десятиріччя соціальна політика багатьох європейських країн
стосовно осіб з інвалідністю зазнала суттєвих змін. Ставлення до цієї
соціальної групи людей, як до пацієнтів, якими необхідно лише опі-
куватися, і які не можуть долучатися до активного суспільного
життя, змінилося на ставлення до них, як до повноправних членів
суспільства, що мають рівні права з іншими громадянами країни.

Говорячи про закордонний досвід нормативно-правового регу-
лювання в соціально-туристичній діяльності для людей з інвалід-
ністю треба наголосити на потужну систему державної підтримки
осіб, що мають інвалідність. Піклування про інтеграцію інвалідів
в суспільство, у всьому світі ініціюється, як правило, главами дер-
жав, і включає не тільки будівництво пандусів та з’їздів, але й цілий

168

Секція 9 Туризм як багатогранне     



169

ряд заходів по усуненню усіх можливих барєрів, а також створення
окремих державних інститутів, що координують и контролюють про -
ведення державної політики по відношенню до інвалідів.

Уряд багатьох країн високо оцінюють перспективу розвитку
туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями та ак -
тивно працюють в даному напрямку.

Для України проблема нормативно-правового регулювання у сфе -
 рі туризму для інвалідів є особливо значущою у зв’язку зі стійкою тен-
денцією до зростання частки інвалідів у загальній структурі населення.
Рівень державного соціального захисту осіб з інвалідністю є відобра-
женням рівня розвитку суспільства в цілому. Правові засади соціаль-
ного захисту інвалідів в Україні, їхньої участі в економічній, політич-
ній, соціальній і культурній сферах життя суспільст ва визначає Закон
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Формування та реалізація державної політики щодо осіб з інва-
лідністю здійснюється на основі норм КУ, Конвенції, законів
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів Україні»,
«Про реабілітацію інвалідів в Україні» та «Про соціальні послуги»,
Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації
Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706,
та інших нормативно-правових актів.

Чинне законодавство України, відповідає положенням «Стан -
дартних правил забезпечення рівних можливостей для інвалідів», які
базуються на основних міжнародних правових актах і констатують
необхідність реалізації заходів щодо забезпечення інвалідам рівних
можливостями з іншими мешканцями, в тому числі і доступності від-
починку щодо людей з інвалідністю. Хоча правове поле хоча й містить
багато позитивних кроків на шляху вирішення численних проблем
інвалідів, але є переважно декларативним, не забезпеченим матеріаль-
ними ресурсами та механізмами управлінського впровадження.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТИКИ АРИСТОТЕЛЯ 
ТА Ф. НІЦШЕ

Демиденко Я.С.
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Кандидат філософських наук, 
доцент кафедри документних та міжкультурних комунікацій

Для давньогрецьких мислителів загальною метою всієї люд-
ської діяльності є блаженство; тільки воно одне є те, до чого прагнуть
не заради чого-небудь, а заради нього самого. Але мірило, яким
визначаються умови блаженства, Аристотель запозичує не з суб’єк-
тивного відчуття, а з об’єктивного характеру життєвої діяльності:
«евдемонія» полягає в красі і досконалості буття як такого, і насо-
лода, якої окрема людина отримує від цієї досконалості, не є ні
остання мета досконалості, ні її підстава та мірило цінності.

Моральність — набута якість душі. Думка про те, що людина
робить себе саму, Аристотель розвиває в своєму вченні про мораль-
ність як набутій якості душі. «Чеснота не дається нам від природи»,
від природи нам дана лише можливість набути її. Аристотель визна-
чає доброчесність як «похвальні надбані властивості душі». Роз -
поділяє людську душу на три частини. Цей поділ філософ повторює
і розвиває і в своїй роботі «Етика». Людська душа ділиться на неро-
зумну і розумну частини. Остання частина душі, в свою чергу, роз-
падається на розум і власне разу.

Етичні чесноти визначаються філософом як «середина двох вад».
Приміром, недолік мужності — це боягузтво, надлишок мужнос-
ті — теж вада, бо це божевільна відважність. Але так як вона зустрі-
чається не часто, то люди звикли протиставляти мужності лише
боягузтво. Отже, етичні чесноти — це мудра середина між крайно-
щами. Так, щедрість — середина між скупістю та марнотратством.

Аристотель наголошує, як для кожної живої істоти благо полягає
в звершенні його діяльності, так і для людини благо може складати-
ся лише з своєрідною діяльності, характерній людині. Діяльність
розуму відповідно своєму завданню і є чеснота. Тому блаженство
людини, як таке, полягає в чесноті. Два роди розумної діяльності
і два ряди чеснот — теоретичні і практичні, — то наукова або чисто
інтелектуальна діяльність утворює найбільш цінну складову части-
ни блаженства, практична ж діяльність або етична доброчесність —
другу за важливістю частину блаженства. Для блаженства необхідні
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зрілість і завершеність життя, дитина не може бути блаженною,
тому що вона ще не здатна до досконалої діяльності. Бідність, хво-
роба і нещастя порушують блаженство.

Ф. Ніцше критикував евдемонізм Аристотеля за «фізіологічни-
ми» підставами як форми декадансу, хотів повернути «Щастю» по -
зитивне значення. Розуміння щастя як відмови від інстинкту і опо -
ри на розум веде до декадансу.

Навіть сама постановка питання про чесноти в контексті прак-
тичного розуму є, на думку Ф. Ніцше хибною.

Доброчесність займає проміжне положення між розумом, спо -
глядаючим божественне, і щастям, якого людина хоче досягти в жит -
ті. Звичайно, чеснота стає чимось на зразок епістемічної здатності
і перетворюється в морально опосередковану функцію досягнення
щастя. Як діаноетична чеснота воно ототожнюється з розумним
спогляданням життя.

Тільки Аристотель і Ф. Ніцше, розділені багатьма століттями, за -
перечували наявність антропоморфного самосвідомості Бога, не від -
кидаючи божественне, але не трактуючи його як суто людську якість.

CASE-ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Донцова А.В.
ІV курс, група ДІ-15-1

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Волинець О.О., доцент кафедри туризму, 
документальних та міжкультурних комунікацій

Тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій при-
зводять до постійного зростання складності інформаційних систем
(ІС), створюваних у різних галузях. Для успішної реалізації проекту
об’єкт проектування повинен бути насамперед адекватно описа-
ний, повинні бути побудовані повні і несуперечливі функціональні
й інформаційні моделі ІС.

Перераховані фактори сприяли появі програмно-технологічних
засобів спеціального класу — CASE-засобів, що реалізують CASE-
тех нологію створення і супроводу ІС. Термін CASE (Computer Aided
Software Engineering) використовується в даний час у дуже широко-
му сенсі. Первісне значення терміна CASE, обмежене питаннями
автоматизації розробки тільки лише програмного забезпечення (ПЗ),
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у даний час набуло нового сенсу, що охоплює процес розробки
складних ІС у цілому. Тепер під терміном CASE-засобу розуміються
програмні засоби, що підтримують процеси створення і супроводу
ІС, включаючи аналіз і формулювання вимог, проектування при-
кладного ПЗ і баз даних, генерацію коду, тестування, документуван-
ня, забезпечення якості, конфігураційне управління і управління
проектом, а також інші процеси. CASE-засоби разом із системним
ПЗ і технічними засобами утворять повне середовище розробки ІС.

CASE-технологія являє собою методологію проектування ІС,
а також набір інструментальних засобів, що дозволяють у наочній
формі моделювати предметну область, аналізувати цю модель на
всіх етапах розробки і супроводу ІС і розробляти додатка відповідно
до інформаційних потреб користувачів. Більшість існуючих CASE-
засобів засновано на методологіях структурного чи об’єктно-орієн-
тованого аналізу і проектування, що використовують специфікації
у виді чи діаграм текстів для опису зовнішніх вимог, зв’язків між
моделями системи, динаміки поводження системи й архітектури
програмних засобів. Основа CASE-технології це використання бази
даних проекту (репозиторію) для збереження всієї інформації про
проект, що може розділятися між розроблювачами відповідно до
їхніх прав доступу. На основі репозиторію здійснюється інтеграція
CASE-засобів і поділ системної інформації між розроблювачами.

Отже, CASE-технології забезпечують всіх учасників проекту,
включаючи замовників, єдиною строгою, наочною і інтуїтивно зро-
зумілою графічною мовою, що дозволяє одержувати доступні для
огляду компоненти з простій і ясну структуру. При цьому програми
представляються двовимірними схемами, що дозволяють замовни-
ку брати участь у процесі розробки, а розроблювачам — спілкува-
тися з експертами предметної області, розділяти діяльність системних
аналітиків, проектувальників і програмістів, полегшуючи їм захист
проекту перед керівництвом, а також забезпечуючи легкість супро-
воду і внесення змін у систему.
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Науковий керівник: Майстер А.А., к. г. н., доцент

Гастрономічний туризм на сьогодні вважається одним із най-
перспективніших у світі. За словами експерта з туризму ЮНВТО Ма -
рії Ісабель Рамос Абаскаль, сьогодні відбуваються глобальні змі ни
в бажаннях туристів, і саме гастрономічний туризм виходить у ліде-
ри. Найбільшою популярністю у прихильників гастрономічних
турів користуються переважно країни Європи — Франція, Італія,
Іспанія, Австрія та ін., а також екзотичні гастрономічні традиції
Японії, Китаю, Індії, Мексики та країн арабського світу.

В Україні гастрономічний туризм порівняно новий вид туризму
у національній туристичній індустрії, проте з кожним роком інте-
рес до нього зростає як і в українських, так і в іноземних туристів.
Тому туристичними підприємства уже організовано гастрономічні
тури, що здатні задовільними пізнавальні потреби туристів. Ос но -
вою гастрономічних турів у країні є історико-культурні, виробничі
та подієві ресурси.

В Україні елементи гастротурів туроператори рідко включають
в основні програми, а власне гастрономічна концепція поїздки —
велика рідкість. Немає на сьогодні й чіткої системи гастрономічних
турів. Експерти вважають, що вже в найближчому майбутньому
в країні з’являться свої унікальні гастрономічні маршрути, і пріо-
ритетним буде «зелений» гастротуризм [1].

На сьогодні туроператори володіють досить невеликою кількі-
стю інформації про можливості організації і проведення гастроно-
мічних турів та про рівень попиту на такі тури у споживачів. Тому
кількість операторів, що займаються організацією гастрономічних
турів невелика. Діяльність туристичних підприємств підтверджує,
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що вітчизняні туристичні оператори дедалі частіше сприймають
кулінарний туризм як перспективний туристичний продукт.

На території Закарпаття представлені близько десятка турів
з гастрономічною тематикою. Проте на особливу увагу заслуговує
«Гастрономічний туристичний шлях» [2]. В інших регіонах України
гастрономічний туризм перебуває на стадії зародження, проте час -
то гастрономічні пункти включаються у пізнавальні та історико-
культурні маршрути. Так наприклад, на Одещині пропонують тури
«Гастрономічна Бессарабія», «Фрумушіка-Нова», що дають змогу
ознайомитися з гастрономічними особливостями болгарського,
гагаузького та молдавського народів та наблизитися до їх культури.
Популярністю користуються міські тури Одесою.

Наступний за кількістю відвідувань Київський регіон, який
відвідують туристи, які використовують гастрономічні тури в пізна-
вальних цілях, та з метою отримання і використання професійних
навичок і туристи — гурмани. Незначним попитом серед гастроно-
мічних турів користується Слобожанський, Придніпровський та
Подільський регіони.

Отже, в Україні гастрономічний туризм поки немає значного
розвитку й характеризується «точковістю» розвитку: немає проду-
маних гастрономічних маршрутів, кількість українців, готових пла-
тити гроші за подібну подорож, досить невелика. Проте з кожним
роком усе більше підприємств у туристичній та готельно-ресторан-
ній сфері усвідомлюють перспективність цього напряму турбізнесу.
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спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Ткаченко Н.О., 
ст. викладач кафедра туризму, 

документних та міжкультурних комунікацій

У сучасній соціальній структурі виростає потреба в інституціа-
лізації комунікативної діяльності, яка може спонукати, з одного бо -
ку, до особистісного самовизначення (індивідуального відношення
до державних і гуманістичних освітянських проблем), з іншого —
до формування громадської думки, культурної політики, спрямова-
ної на виявлення справжніх інтересів і потреб людини. Як вважає
Т.М. Прокошева, сучасне суспільство потребує вироблення та вико -
ристання способів нетехнічної реалізації творчих здібностей людей,
їх духовного потенціалу, здійснення «колективних інтересів»
і «колективних уявлень» про неминущі людські цінності: свободу,
демократію, громадянські і політичні права, суспільний договір,
справедливість суспільного устрою і т. д. [1].

Важко уявити собі яку-небудь структуру суспільства, яка могла б
функціонувати, не спираючись на бібліотеку. Цим пояснюється
виключно велика різноманітність видів бібліотек, які обслуговують
усі без винятку соціально-демографічні прошарки суспільства — від
дошкільнят до пенсіонерів, представників усіх професій і роду занять.

Соціальні функції, що є реакцією бібліотеки на потреби сус-
пільства, способом взаємодії із зовнішнім середовищем, розгляда-
ються як засіб адаптації елемента до системи вищого порядку. «Во -
ни сприяють вирішенню протиріч з середовищем, служать засобом
пристосування до неї. У ході цього дозволу будь-яка соціальна сис-
тема не тільки відтворює себе в якості цілого, а й постійно розвива-
ється, а саме в цьому — суть функціонування бібліотеки як соціаль-
ного інституту» — як зазначає А. В. Соколов [2, с. 24].

У фондах багатьох сучасних бібліотек крім книг зберігаються тво -
ри мистецтва: картини і гравюри, плакати та листівки, грамплатівки,
касети та диски з записами творів літератури, музичного та кіно-
мистецтва. Рідкісні та цінні рукописні і друковані книги, станов-
лять гордість бібліотечних фондів, — книжкові пам’ятки відносяться
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до об’єктів культурної спадщини. Унікальні фонди регіональних та
національних бібліотек різних країн світу також відносяться до
числа об’єктів культурного надбання [3, с. 124].

Бібліотека дозволяє суспільству зберегти необхідний запас міц-
ності під час техногенних аварій і соціальних потрясінь, щоб через
певний час відновити виробництво, соціальні відносини і вийти на
новий рівень суспільного розвитку. Тим самим бібліотека забезпечує
стійкість суспільного життя. При цьому бібліотека не перетворюєть-
ся в архів або склад розрізнених відомостей. Здійснюючи система-
тизацію, зберігання і розповсюдження культурної спадщини, вона
організовує навігацію в світі культури, у світі інформації та знань.

Таким чином можемо говорити про те, що збираючи і збері-
гаючи документальні джерела, що зафіксували духовні досягнення
людської цивілізації, зразки громадських практик, бібліотека є вті-
ленням «пам’яті людства». Забезпечуючи безперервне кількісне
накопичення інформації, бібліотека служить гарантом появи нових
якостей соціальної пам’яті.
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СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ
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Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Доценко А.І., д.геогр.н, професор

Сільський туризм — один із найперспективніших видів відпо-
чинку в сучасному світі. Для сільських мешканців України цей вид
туризму є найкращим стимулом для започаткування і розвитку під-
приємницької діяльності, що дає додаткові прибутки та підвищує
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рівень зайнятості членів сільських родин. Крім цього, діяльність сіль-
ських громад із організації агрорекреаційного сервісу стимулює об -
лаштування сільських осель та благоустрій сільської місцевості, ство-
рює додаткові шляхи наповнення місцевих бюджетів, перетворюється
на вагомий чинник перспективного розвитку сільських територій.

Сьогодні як у світі, так і в Україні спостерігається тенденція до
зростання зацікавленості сільським відпочинком у формі проживан-
ня в українському селі та проведення вільного часу. Актуальними
в Україні є розвиток сільських територій, збереження культурної
спадщини села, пошук додаткових джерел доходу, створення нових
робочих місць. Функціонування сільського туризму в Україні над-
звичайно важливе також із точки зору стимулювання соціально-еко-
номічного розвитку сільської місцевості, покращення комунікацій-
ної структури, а й можливості розвитку людської індивідуальності.

Розвиток сільського туризму є потенційно важливим чинни-
ком пожвавлення економічного та культурного життя в сільській
місцевості України. Водночас використання цього виду діяльності
як ресурсу економічного і соціально-культурного розвитку держави
ще є недостатнім, але в сучасних умовах сільський туризм в Україні
набуває все більшої важливості для багатьох регіонів та груп насе-
лення. Для сільського населення він стає однією з основних можли-
востей працевлаштування та отримання прибутку, а також розвит-
ку свого регіону. Для жителів міст сільський туризм є можливістю
дешево та повноцінно відпочити. Оскільки сільський туризм є від-
носно новим явищем в Україні і ще остаточно не встановився як
самостійна економічна діяльність, то освіта та набуття певних на -
вичок у цій галузі відіграють важливу роль.

Особливо важливим для держави є економічне значення туриз-
му, в першу чергу воно проявляється через попит і споживання.
Саме через споживання туризм стимулює господарську діяльність
країни або регіону — збільшуються доходи підприємств туристської
сфери, стимулюється розвиток сфери сервісу, підвищується попит
на товари й послуги певного регіону, зростає товарообіг. Туризм
розвиває місцеву інфраструктуру, створює додаткові робочі місця,
впливає на обслуговуючі галузі.

Соціальне значення туризму для життя суспільства полягає
у відновленні психофізіологічних ресурсів суспільства й працездат-
ності людини; раціональному використанні вільного часу; створенні
робочих місць і забезпеченні зайнятості населення; впливі на куль-
туру місцевих жителів; забезпеченні доходів працівників, зайнятих

суспільне явище Секція 9



на підприємствах, і доходів власників; екологічної безпеки туризму
й спрямованості його на підтримку й відновлення навколишнього
середовища.

Культурне значення туризму складається у збагаченні особистої
культури шляхом знайомства з новими містами, людьми, їхніми зви -
чаями й досягненнями в мистецтві, архітектурі, театральному житті,
літературі, музиці, з історичними пам’ятниками, а також в удоско-
налюванні своїх знань іноземних мов.

Екологічний вплив туризму. Сучасний туризм має двоякий вплив
на екологічну обстановку. З одного боку, навколишньому середовищу
певною мірою наноситься шкода. Відбувається зміна природних жит-
тєвих умов людей, тваринного й рослинного світу. Серед факторів
шкідливого впливу туризму на перше місце місцеві жителі ставлять
забруднення повітря транспортом і неэкологічне використання землі
(задоволення своїх потреб у відпочинку туристи ставлять вище, ніж
турботу про використання й схоронність природного середовища).

З іншого боку, туризм зацікавлений у підтримці екології й рек-
реації, тому що це є важливою умовою його діяльності. Експлуа тую -
чи природні, культурні й історичні об’єкти, туризм зацікавлений
у їхній підтримці. Наявність доглянутих парків, скверів, пам’ятників
сприяє гарному відпочинку туристів і підвищує рейтинг туристсько-
го підприємства. Проте, туризм звичайно порушує природна рівно-
вага. Показ культурних і природних об’єктів вимагає їхньої підтрим-
ки й відновлення. Необхідно цільове продумане використання сум,
що стягуються з турфирм у вигляді місцевого оподатковування.
Доцільно використовувати їх на підтримку природних багатств дано-
го регіону, пам’ятників історії, паркового господарства. Крім того,
що процвітають турфірми здатні робити благодійні внески, звіль-
няючись при цьому від ряду податків.

Отже, позитивні аспекти впливу туризму на місцеве населення
проявляються на різних рівнях — міжнародному, національному,
регіональному й локальному. Але зауважимо, задоволення турист -
сь ких потреб не повинне завдавати шкоди інтересам населення
регіонів і країн відвідування, культурним й історичним цінностям,
навколишньому середовищу, природним ресурсам.
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Науковий керівник: Степанова О.В., д.культорології, професор

Україна для формування ринку туристичної діяльності має всі
об’єктивні передумови: особливості географічного положення та
рельє фу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-куль -
турного та туристично-рекреаційного потенціалів. Лижний туризм
в Україні має вже більш ніж сторічну історію. Саме в ті часи сягають
перші лижні подорожі по Карпатах. Організаційно він зміг сформува-
тися у 50-ті роки ХХ століття — коли з’явилися перші осередки (сек-
ції) лижного туризму в містах України. Найбільшого свого розвитку
і масовості в Україні лижний туризм досягнув на початку 90-х років
ХХ століття, коли у спортивні лижні походи щорічно ходило кілька
тисяч чоловік, а комісії з лижного туризму існували практично при
всіх обласних федераціях туризму.

В України, на сьогодні, функціонують чотири основні гірсько-
лижні курорти, це — Буковель, Яблуниця, Славсько та Драгобарт.
Гори розташовані на території 4 областей України: Львівської,
Закарпатської, Івано-Франківської і Чернівецький. Регіон також
умовно поділяється на 2 частині — Прикарпаття і Закарпаття. При -
кар  паття — це Івано-Франківська і Чернівецька області, Закарпат -
тя — Закарпатська область. Частина Львівської області також роз-
ташована на території гір (південна частина).

До пріоритетних напрямів розвитку в галузі туризму і рекреації
належать наступні: удосконалення правових засад регулювання
відносин у галузі туризму; забезпечення становлення туризму як
високорентабельної галузі економіки України, заохочення націо-
нальних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму, ство-
рення нових робочих місць; розвиток в’їзного та внутрішнього
туризму, сільського (зеленого), екологічного туризму; розширення
міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому
туристському ринку; створення сприятливих для розвитку туризму
умов шляхом спрощення та гармонізації податкового, валютного,
митного, прикордонного та інших видів регулювання; забезпечення
доступності туризму та екскурсійних відвідувань для дітей, молоді,
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людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян шля-
хом запровадження пільг стосовно цих категорій осіб.

На сьогодні, каталізатором розвитку гірськолижного туризму
в Ук раїні, враховуючи міжнародний досвід, можуть стати такі кро ки:
удосконалення правових засад регулювання відносин у галузі туриз-
му; забезпечення становлення гірськолижного туризму як високо
рентабельної галузі України, шляхом зниження податкового тиску
на підприємства галузі; заохочення національних та іноземних інвес-
тицій у розвиток індустрії гірськолижного туризму; створення нових
робочих місць; розвиток в’їзного та внутрішнього туризму за рахунок
посилення рекламування українських гірськолижних курортів з ура-
хування потреб споживачів; розширення міжнародного співробіт-
ництва та утвердження України на світовому туристському ринку;
створення сприятливих для розвитку гірськолижного туризму умов,
шляхом спрощення та гармонізації податкового, валютного, митно-
го, та інших видів регулювання; забезпечення доступності туризму та
екскурсійних відвідувань для дітей, молоді, людей похилого віку,
шляхом запровадження пільг для цих категорій осіб.

Для збереження, відновлення та раціонального використання
рекреаційно-туристських ресурсів України, в тому числі гірсько-
лижного туризму необхідно розробляти регіональні та інші програ-
ми розвитку туризму та рекреації на території України, забезпечити
залучення іноземних інвесторів, звільнити підприємців залучених
в туризмі від податків на певний термін, заохочувати та підтриму-
вати інноваційні рішення у галузі. Гірськолижний туризм у світі
продовжує активно розвиватися. Будуються нові курорти, модерні-
зуються траси, удосконалюється інфраструктура, з’являються нові
центри катання. Інвестиції в цьому напрямку вимірюються
в багатьох мільярдах, тому доцільно зазначити, що активний розви-
ток цього виду туризму буде сприяти підвищенню міжнародного
авторитету української держави.

Розвиток гірськолижних курортів України перш за все пов’яза-
ні з удосконаленням туристичної інфраструктури, якісним марке-
тингом і керуванням розвитком даного виду туризму.

Експерти відзначають: вихід України на світовий ринок з кон-
курентоспроможними «гірськолижним» продуктом значною мірою
визначатиметься перспективністю політики соціально-економіч-
ної реконструкції регіону. Практична реалізація такої грамотної по -
літики забезпечила б необхідні соціально та екологічно орієнтовані
зміни у всіх галузях господарства Карпатського регіону.
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ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Капустян Ю.О.
І курс, група 1, 

спеціальність «Філологія (українська мова та література)»
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Науковий керівник: Максименко В.В.

Останнім часом туризм став невід’ємною частиною життя кож-
ної людини. Він здається нам максимально доступним, адже щодня
газети, телебачення, інтернет-ресурси демонструють його з усіх
сторін. Проте, що ж представляє собою поняття «туризм»?

Дослідники точної відповіді не мають. Це питання не може бу ти
вивченим однією науковою дисципліною, тому воно й досі залиша-
ється дискусійним. Його досліджують у таких науках, як географія,
економіка, культурологія, рекреалогія, історія, психологія, юрис п -
руденція, статистика, соціологія, політологія, філософія, тощо. Са ме
слово «туризм» пішло від виразу «великий тур», що означав першо-
чергову пізнавальну подорож.

Туризм активно поширився лише в другій половині ХХ століт-
тя з початком переміщень значної кількості людей із метою зміс-
товного проведення дозвілля. Проте насправді це явище набагато
ширше і представляє собою сукупність відношень та зв’язків, що
супроводжують людину протягом подорожей. Поширенню туризму
сприяла урбанізація, науково-технічний прогрес. Люди почали від-
кривати нові горизонти та вивчати іншими культури

Станом на сьогоднішній день, туризм — це одна з найбільш
сталих складових світової економіки. За останні десятиріччя вона
має стабільні (в середньому 5% на рік) темпи зростання і не зазнає
коливань попиту-пропозиції. Саме тому вважається одним із най-
перспективніших напрямків соціально-економічного розвитку.

У наш час туризм став частиною стилю життя більш, ніж тре-
тини людства. Відповідно, туристичний процес можна розглядати
як складову якості життя. Кожен турист подорожує з певною метою.
Відповідно до цього, туризм має наступні функції:

– рекреаційна, що сприяє відновленню життєдіяльності люди-
ни, покращення працездатності, впливає на психофізіологічні ре -
сурси суспільства;

– психологічна — форма повного та всебічного оновлення лю -
ди ни, стан внутрішньої гармонії;
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– культурна, що дозволяє поєднувати відпочинок із пізнанням
життя, побуту, традицій, звичаїв інших народів, розвиваючи інте-
лект людини та сприяє пізнанню реальної картини світу;

– соціальна, адже туризм сприяє зайнятості населення та під-
вищенню життєвого рівня місцевого населення;

– економічна: туризм є джерелом доходів для місцевого насе-
лення туристичних центрів та сприяє розвитку галузей, що пов’яза-
ні з туризмом.

Безсумнівно, кожна із вищезазначених функцій є важливою для
характеристика туризму. Проте останнім часом найбільшого успіху
він зазнав саме в галузі економіки. Європейські країни почали
активно розвивати цю сферу, адже туризм — вигідна справа, що при -
носить гарний прибуток.

Проте варто зазначити, що туризм має і негативні наслідки. Перш
за все, необхідно звернути увагу на вирубування дерев на дрова,
порушення умов життя тварин, браконьєрство. Що ж до екологіч-
ної ситуації, то відбувається забруднення повітря викидами транс-
портних засобів, води — побутовим сміттям, шумове забруднення.
Та найважливішим є виснаження природних ресурсів у процесі
створення та функціонування туристсько-рекреаційних об’єктів.

Що ж, ми можемо впевнено сказати, що туризм — це багато -
гранне суспільне явище, що впливає на життя не лише однієї люди-
ни, а й соціуму загалом.
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УНІФІКАЦІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ УСТАНОВИ

Кішка С.С.
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Коледж «Освіта» Університету «Україна»

Науковий керівник: Ткаченко Н.О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій

Уніфікація управлінських документів нерозривно пов’язана з їх
по дальшою стандартизацією, тобто перетворенням уніфікованих
форм чи уніфікованих систем документації на документи загально-
го користування в межах держави. Такі роботи, від проведення до -
сліджень до розробки власне стандартів та їх методичного супроводу,
мають здійснюватись на основі відповідної державної програми [1].

Дослідники С. Г. Кулешов, В. Ф. Бойко зазначають, що нині в Ук -
раїні через рекомендаційний характер державних стандартів стан-
дартизацію як засіб уніфікації для більшості міжгалузевих (управ-
лінських) та галузевих систем документації (їх підкласів, окремих
груп) не застосовують [2, с. 125].

Автоматизація системи діловодства є обов’язковою умовою
раціональної організації процесу документозабезпечення і системи
управління в цілому, а програмно-технічні засоби автоматизації
діловодних процесів передбачають об’єднання в єдину корпоратив-
но-обчислювальну систему інформаційних ресурсів і документообі-
гу [3, с. 106]. Організаційно-розпорядча документація складається
з багатьох видів і різновидів документів, що функціонують у тради-
ційному діловодстві всіх установ, підприємств і організацій і є об’єк -
том постійного вдосконалення й раціоналізації. Стрімке зрос тання
обсягу управлінських документів обумовлене, з одного боку, ієрар-
хічною субординацією, а з іншого — необхідністю документування
нових напрямків діяльності нормативних і методичних документів
по документаційному забезпеченню менеджменту. В комп’ю те -
ризованому менеджменті документ сам по собі все ж не є інструмен-
том управління: набагато більшого значення набуває інформація,
яку містить сам носій, її достовірність і правове забезпечення. Ви -
ко ристання в управлінських цілях будь-яких інформаційних дже-
рел не дає підстав для юридичного посилання на ці джерела, якщо
вони не мають законодавчого підтвердження [4, с. 68–69].
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Характерною особливістю організаційно-розпорядчих докумен-
тів є їх багатофункціональність, що виявляється як при документу-
ванні основних функцій управління, так і в межах певного рівня
управління. Тому для забезпечення їх більшої однаковості необхід-
но встановити єдині вимоги до оформлення документів, незалежно
від ієрархічного управління і відомчої специфіки. Основні правила
і вимоги до створення, обробки і використання організаційно-роз-
порядчих документів встановлені Державним стандартом України
4163–2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфіко -
вана система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до
оформлювання документів».
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ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ — СУЧАСНИЙ
НАПРЯМОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ковальчук А., Сагдієва І.
Студент І курсу, 118–п гр., 

спеціальності 014.07 Середня освіта. Географія; 
студентка магістратури, 

спеціальності 014.07 Середня освіта. Географія. 
Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького
Науковий керівник: Хрущ Ю.М., асистент

Фестивальний туризм в останні десятиліття охоплює все більший
прошарок туристичного руху. Розвиток фестивального туризму спри-
яє розвитку окремих регіонів, великих, середніх та малих міст і має
потенційний вплив на економічний стан цих географічних об’єктів.

Для більшості регіонів України перспективними є історико-куль-
турні та фестивальні маршрути, які знайомлять туристів з культурною
спадщиною, місцевим колоритом та традиціями регіонів та міст.

Серед найбільш відомих українських фестивалів нами виділені
наступні: «Країна мрій» — міжнародний фестиваль етнічної музики,
що проходить на Співочому полі; Таврійські Ігри — міжнародний
фестиваль; «Червона рута» — найбільший і найпрестижніший в Ук -
раї ні україномовний фестиваль сучасної молодіжної музики; фести-
валь історичних реконструкцій «Стародавній Меджибіж»; фес тиваль
«Гуцульська бринза», фестиваль «Сливовий», міжнародний фести-
валь дерунів «Дерунам Слава!», якими славиться Закарпаття; етногра-
фічний фестиваль «Жнива. Весілля»; фестиваль органної музики
«Діапазон»; гончарний фестиваль «Здвиг»; фестиваль вина, що про-
ходить в місті Берегове Закарпатської області; міжнародний козаць-
кий фестиваль «Покрова на Хортиці»; тематичний фестиваль коваль-
ської майстерності «Парк кованих фігур»; міжнародний фестиваль
«АртПоле» — наймасштабніший фестиваль Поділля; свято Меланки
у буковинському селі Вашківці; національний Сорочинсь кий ярма-
рок — один з найвідоміших ярмарків в Україні на Полтав щи ні; Гумо -
рина — щорічний Фестиваль гумору та сатири в Одессі та ін. [1, 2].

На нашу думку, географію фестивалів слід поширювати, оскіль -
ки це буде сприяти розвитку туристичної інфраструктури окремих
регіонів, підвищення їх конкурентоспроможності. В малих та се редніх
містах забезпечуватиметься розвиток соціальної сфери, роль якої у та -
ких населених пунктах є провідною, а також розвиток пов’язаних
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з нею галузей та видів діяльності. Так, поряд з лікуванням, відпо-
чинком і туризмом розвиватимуться також фестивальна, театрально-
концертна, спортивно-видовищна діяльність, будівельна індустрія,
харчова, легка, сувенірна промисловість, виробництво будівельних
матеріалів, транспорт, роздрібна торгівля, громадське харчування
та інші галузі. Увага приділятиметься підготовці кадрів (для охорони
здоров’я, екскурсійної справи, перекладачів, фестивальної діяль-
ності, культури тощо).

Отже, оскільки фестивальний туризм охоплює все більшу час-
тку ринку туристичних послуг, то для нашої країни розвиток даної
галузі є дуже перспективним. Для цього необхідно дослідити сучас-
ний рівень розвитку фестивального туризму в Україні, порівняти
його зі світовим, а також розробити програму виходу національно-
го продукту на міжнародний ринок

Таким чином, фестивальний туризм є ресурсом підвищення сві -
тового іміджу України та джерелом підйому економічного добробу-
ту окремих регіонів і міст нашої країни.
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СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

Кожухова Б.
ІІІ курс, група ІС-21, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Коледж «Освіта» Університету «Україна»

Науковий керівник: Ткаченко Н.О., ст. викладач кафедра туризму, 
документних та міжкультурних комунікацій

Організаційно-розпорядча діяльність (ОРД) відіграє провідну
роль в управлінській діяльності. Ця система призначена для
оформлення процесів організації управління, правового закріплен-
ня розпорядчо-виконавчих дій як в організаціях, так і структурних
підрозділах на основі єдиноначальності або колегіальності [1, с. 71].

С. П. Шапошник наголошує на тому, що документи мають ве ли -
ке значення в управлінському процесі, є інструментами управління
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[2, с. 127]. В основу управлінської діяльності організації покладені
процеси отримання інформації, її обробки, прийняття рішення, дове-
дення його до відома виконавців, здійснення контролю, виконання та
підбиття підсумків. Будь-яка організація у своїй діяльності використо-
вує організаційні, розпорядчі та довідково-інформаційні документи,
які являються інструментами для виконання управлінських дій.

Загальна й найбільш характерна властивість усіх документів по -
лягає в тому, що вони є джерелом або носієм інформації, широко
використовуються в повсякденній діяльності, сприяють поліпшен-
ню внутрішньої організації будь-якої установи, слугують підставою
для прийняття рішень, узагальнень, довідкової роботи [3, с. 77].

Усі організації і підприємства у своїй діяльності поряд з актами
органів державної влади керуються положеннями, статутами, пра-
вилами та інструкціями. В них закріплюються функції, обов’язки
і права органів на тривалі строки. Організаційні документи у порів-
нянні з розпорядчими і довідвово-інформаційними є більш загаль-
ними, ґрунтовними [1, с. 73].

Розпорядчі документи створюють з метою фіксування рішень
з адміністративних і організаційних питань діяльності установи. Ці
документи регулюють і координують її діяльність, забезпечують реа-
лізацію поставлених перед нею завдань. Л. П. Піддубна констатує, що
незалежно від організаційно-правової форми організації, характеру
і змісту діяльності, її структури та інших факторів керівництво органі-
зації наділяється правом здійснювати виконавсько-розпорядницьку
діяльність і, відповідно, видавати розпорядчі документи [4, с. 154].

Розпорядчі документи містять рішення, що надсилаються зго ри
вниз, від керуючого органа до керованого, від керівника установи до
структурних підрозділів і працівників.. До розпорядчих документів
належать: накази, вказівки, розпорядження, рішення. Процес при-
йняття управлінських рішень базується на зборі та обробці об’єк-
тивної і достовірної інформації. Тому переважна більшість докумен -
тів, що відправляються з підприємства та спрямовуються до нього,
є довідково-інформаційними. У них міститься інформація про фак -
тичний стан справ в установі, організації, на підприємстві, який
є підставою для прийняття розпорядчих документів.
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РОЗВИТОК ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Кононова В.В.
IV курсу, група ЗТУ-41, спеціальність «Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Замковий туризм — один з перспективніших видів туризму на
території України. Туризм впливає на економічний розвиток не
лише на національному рівні, а й зумовлює зміни в розвитку певного
регіону країни. Сьогодні в туристичній галузі відбувається станов-
лення та розвиток замкового туризму. При цьому змістове наповнен-
ня потоку цієї туристичної діяльності збільшується з метою пі знання
пам’яток оборонної архітектури — замків, фортець, оборонних спо -
руд, міських укріплень.

Напрямок туристичної діяльності — це один із аспектів на -
прямку бізнесу, який в умовах змін підприємницького середовища
відкриває нові можливості вирішення проблем тайм-менеджменту
у всіх його проявах, а саме — дає змогу паралельно та одночасно ефек -
тивно реалізувати дві функції: соціального характеру та професійно-
ділову (укладання угод, проведення нарад, вирішення стратегічних
завдань тощо). Україна вкотре повертається до проблеми збереження
своєї історико-фортифікаційної спадщини. Серйозність цієї про-
блеми визначається тим фактом, що замкова спадщина перебуває
у вкрай занедбаному стані. Багато аспектів розвитку замкового туриз-
му залишилися недослідженими. Одним з пріоритетних напрямів
розвитку туристичної індустрії в Україні неодмінно повинен бути
замковий туризм, в основі якого використання об’єктів фортифіка-
ційного зодчества. Тому питання розвитку замкового туризму та
підвищення його привабливості на національному та міжнародно-
му рівнях є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку і ста-
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новлення туристичної галузі країни. Метою є аналіз сучасного стану
та визначення перспектив розвитку замкового туризму в Україні.

Результати проведеного аналізу фортифікаційної замкової спад -
щини України, дає змогу впевнено зробити висновок про забез-
печеність туризму замковим потенціалом, який відкриває багато
нових можливостей для організації і успішної реалізації різних
видів туризму історико-культурного, пізнавального, відпочинкового,
релігійного, етнічного, виставково- експозиційного, тематичного
тощо. Однак, треба зазначити, що вище згадані види туризму мають,
з іншого боку, занедбаність, зруйнованість замкових споруд та бай-
дужість суспільства до нагальної потреби відродження замків.

Замкові споруди України вже сьогодні можна використовувати як
заклади відпочинку і туризму шляхом їх пристосування безпосередньо
під готелі, через відкриття у них закладів харчування відвідувачів
(надання послуг обслуговування та супроводу урочистих подій
у середньовічному стилі, шляхом відкриття музейних експозицій
у приміщеннях, розміщення на територіях замків і фортець експози-
ції. Чітке визначення правового статусу замкового туризму в Україні
миттєво приверне увагу приватного інвестиційного капіталу і приско-
рить відродження замкової культури в Україні, що забезпечить форму-
вання стійкого внутрішнього і зовнішнього туристичного попиту.

Отже, щоб розвинути замковий бізнес, потрібно вирішити низ -
ку проблем. Головним чином, це інвестування туристичної галузі,
формування підприємницьких структур, які б працювали в цій сфері
та розвиток реклами. Також необхідно розробити розрахунки еко-
номічної окупності інвестиційних проектів. Важливе значення роз-
витку замкового туризму в Україні обумовлює об’єктивну необхідність
подальшого дослідження теоретико-методичних питань розробки
організаційно-економічних основ розвитку замкового комп лексу.
Створення дієвої системи місцевого, регіонального та державного
управління сферою збереження історико-культурної спадщини та
налагодження взаємодії центральних органів влади та органами
місцевого управління в цій сфері забезпечить збереження зазначе-
них пам’яток у належному стані, що, у свою чергу, сприятиме роз-
витку замкового туризму та підвищенню іміджу України у світово-
му співтоваристві.
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ДОКУМЕНТАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ 
ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Конош Т.В.
ІІІ курс, група ІС-16-1, спеціальність

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»,

Науковий керівник: Ткаченко О.О., ст. викладач кафедра туризму, 
документних та міжкультурних комунікацій

Найважливішою підсистемою соціальних комунікацій є доку-
ментальна комунікація (ДК), яка являє собою процеси та засоби
об міну інформацією в суспільстві за допомогою документів.
Документ є засобом передавання інформації, якщо його розгляда-
ти як елемент комунікаційного процесу в цілому, або джерелом
інформації (комунікантом). Документально-комунікаційна систе-
ма обслуговує всі без винятку сфери людської діяльності, зокрема
й освітню галузь, й увібрала цілий ряд спеціально створених сус-
пільних інститутів: редакційно-видавнича справа, науково інфор-
маційна, освітня та бібліографічна діяльність тощо [1].

Щодо трактування ДК, то існує декілька наукових підходів.
Ю. Столяров сформулював закон документаційного супроводу со -
ціальних комунікацій, суть якого полягає в тому, що кожна соціаль-
на комунікація обов’язково опосередковується документом, і всі
соціальні інститути за своєю сутністю є документальними, оскіль-
ки кожен із них зайнятий або виробництвом, або транспортуван-
ням, або одержанням, опрацюванням та зберіганням документа,
наданням його користувачам тощо [2, с. 36].

Наприклад, органи державної влади — це соціальний інститут
із вироблення законодавчих документів, банки — також суто доку-
ментаційна інституція, оскільки вся їхня фінансова діяльність суп-
роводжується документально. Функціонування ДК передбачає
постійний рух документів комунікаційними каналами від комуні-
канта (створювача документованої інформації) до реципієнта (спо-
живача цієї документованої інформації).

А. Соляник вивчає основні складові документальної комуніка-
ції — документальні потоки та масиви. З документознавчих позицій
узагальнено теоретичні знання про особливості документальних пото-
ків та масивів як штучно створеної підсистеми документальних кому-
нікацій суспільства, розглянуто сутність, ознаки, властивості та струк-
туру ДК, закономірності їх розвитку, методи аналізу та оцінки [2, с. 37].
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За А. Соколовим, документальна комунікація відповідає еле-
ментарній схемі комунікаційної діяльності тільки у випадку безпо-
середнього листування між комунікантом та реципієнтом. На
думку науковця, поява пошти означає підключення до комунікації
посередницької ланки. Якщо комунікант використовує видавничі
служби для публікації свого твору, а реципієнт звертається до кни-
гарні або бібліотеки, щоб отримати цей твір, у цьому випадку необ-
хідні спеціальні посередницькі служби — соціально-комунікаційні
інститути (СКІ), які мають професійні кадри та матеріально-тех-
нічні засоби. До складу документаційно-комунікаційної системи
(ДОКС) науковець відносить інститути документальної комуніка-
ції та документальні канали.

Таким чином можна говорити про те, що всі функції докумен-
тальної комунікації можуть так само або і краще втілюватися елек-
тронною комунікацією, що ми і спостерігаємо нині, у час прогре-
сивних інформаційних технологій, але електронна комунікація
сьогодні не може повністю відмінити документальну, вони взаємо-
доповнюють одна одну.

Література

1. Документальна комунікація як об’єкт загальної теорії документології /
Г. М. Швецова -Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Ін фор мо -
логія. — 2010. — № 2. — С. 49–54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/bdi_2010_2_9

2. Електронно-документальна комунікація сучасного університету:
тенденції розвитку / А. Шелестова // Вісник Книжкової палати. — 2010. —
№ 9. — С. 27–33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_9_10

3. Складові системи документальних комунікацій / Г. Швецова-Водка //
Бібліотечний вісник. — 2011. — № 1. — С. 37–42. — Режим доступу: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_1_4б

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛАНДШАФТІВ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Корпан Н.О.
ІІІ курс, група Ж-32, спеціальність «Журналістика»

Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кибалюк Н.М.

Високий ландшафтно-рекреаційний потенціал Тернопільської
області зумовлений оригінальним поєднанням особливого комфорт-
ного мікроклімату, своєрідних мальовничих ландшафтів з розміщени-
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ми у їх межах численними унікальними пам’ятками природи, історії
і культури. Згідно ландшафтно-рекреаційного районування у межах
даної території виділено унікальну ландшафтну структуру з майже су -
цільною придатністю до рекреаційного використання — Придніс -
терську рекреаційну область. Різноманітність, широке розповсюджен-
ня та особливості ландшафтної структури Тернопільської області дає
можливість виділити тут підкласи рекреаційних комплексів: лікуваль-
ний, оздоровчо-відпочинковий та спортивно-пізнавальний.

Спортивно-пізнавальна рекреація як найпоширеніша і найма-
совіша у Тернопільській області має для свого розвитку багаті рек-
реаційні ресурси. Об’єктами для пізнавального туризму служать
унікальні геологічні, геоморфологічні, палеонтологічні, спелеоло-
гічні, гідрологічні, ботанічні пам’ятки природи, своєрідні історико-
географічні центри міст і містечок з їх історико-культурними та
архітектурними пам’ятками, культові, фортифікаційні і замкові
споруди, музеї-садиби, оборонні вали, укріплені городища, карсто-
ві печери природного і штучного походження тощо.

Середнє Придністер’я володіє унікальними рекреаційними те -
риторіями сприятливими для розвитку і функціонування відпочин-
кового та спортивного туризму. Розроблена значна кількість прогу-
лянкових пішохідних, велосипедних, кінних та водних маршрутів.

Наявність мальовничих водних об’єктів у Тернопільській обла-
сті сприяє організації водних видів спорту, відпочинку та оздоров-
лення. Розширені ділянки заплав Дністра та його приток, береги
ставків і водосховищ облаштовані під пляжі, що є зручними для
рибальства і купання. Часто організовуються прогулянки на кате-
рах, перегони на байдарках, катамаранах, плотах, сплав на річках
тощо. Водно-болотні ландшафти використовують для полювання
на водоплавну птицю.

Лісові ландшафти (лісові масиви, парки, сквери, лісосмуги то -
що) Тернопільської області виділяються особливим флористичним
багатством, унікальністю, лікувальними властивостями та рекреа-
ційними можливостями. Вони придатні для короткотермінового
відпочинку, збору грибів, ягід, лікарських рослин, пішохідних про-
гулянок, навчально-пізнавальних і виховних екскурсій, проведен-
ня різноманітних змагань з туризму.

Рекреаційні ландшафти Тернопільської області мають потуж-
ний і унікальний лікувальний та оздоровчий потенціал. Повсюдно
у регіоні діють санаторії, курортні центри, оздоровчі і спортивні
табори для дітей, пансіонати та ін. Значна кількість таких оздоров-
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чо-відпочинкових закладів розміщені на берегах або у безпосеред-
ній близькості до водних об’єктів.

За кліматичними показниками топоклімат у каньйоні Дністра
по близу м. Заліщики подібний до середземноморського. Заліщи ки —
кліматичний курорт з його багатими і своєрідними лікувальними
і спортивно-оздоровчими рекреаційними ресурсами (санаторій для
дітей з ДЦП, турбаза «Дністрянка», база відпочинку «Росинка»).
Неподалік міста знаходиться Касперівський ландшафтний,
Жижавський та Обіжевський ботанічні заказники. Не менш уні-
кальними є геологічні пам’ятки природи місцевого значення: пече-
ра «Нагірянська», «Дністровські феномени», «Сеноманські богати-
рі», «Касперівські сфінкси», «Червоногородський водоспад» тощо.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ

Кошеленко А.А.
ІІІ курс, група ІС-16-1, спеціальність

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»«
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»,

Науковий керівник: Ткаченко О.О., ст. викладач кафедра туризму, 
документних та міжкультурних комунікацій

Зародження, становлення і розвиток соціальної системи можливе
лише за допомогою інформаційних зв’язків, які частенько зна ходять
матеріальне втілення в документованій інформації. Документи
містять найрізноманітнішу інформацію про процеси, що протікають
в суспільстві. В той же час документ, будучи продуктом суспільного
розвитку, одночасно і сам робить певний вплив на формування
і характер суспільних стосунків, гальмує або, навпаки, стимулює їх
розвиток. Тому вивчення будь-якого документа неможливе поза тим
соціальним середовищем, в якому цей документ з’явився і де він
функціонує. Саме ідентифікація соціальної суті документа, що став
історичним джерелом, лежить, зокрема, в основі історичної науки
і такої найважливішої її галузі як джерелознавство. Соціальна природа
документа найтіснішим чином пов’язана з функціями документа.

Функції документа можна розділити на загальні і спеціальні,
функ ції первинного і вторинного порядку, а також на явні і прихо-
вані (латентні). При цьому, задовольняючи яку-небудь певну по тре -
бу, тобто реалізовуючи одну функцію, людина може не замислюва-
тися або навіть не підозрювати про наявність в документі інших
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функцій. Виникнення документа, як вже наголошувалося, було обу -
мовлене конкретними суспільними потребами, а саме — необхідніс -
тю закріплення, збереження і передачі (трансляції) інформації. Саме
ці функції є найважливішими в документі і властиві всім документам.

Названі функції, у свою чергу, тісно пов’язані з особливостями
і способами документування, зберігання, передачі, використання
інформації, з її доступністю, з характером матеріального носія ін фор -
мації тощо. Часто документознавці об’єднують їх в єдину інформа-
ційну функцію. Однєю з найважливіших функцій будь-якого доку-
мента, безумовно, є функція закріплення, збереження інформації.
В процесі реалізації цієї функції відбувається так би мовити мате-
ріалізація інформації, що створює необхідні передумови для вико-
нання документом ряду інших функцій.

Однією з найважливіших є культурна функція документа. Фак -
тично будь-який документ може розглядатися як своєрідний куль-
турний феномен, в тій або іншій мірі рівень матеріальної, наукової,
технічної, мовної культури, що відображає, рівень освіти, морально-
етичного стану суспільства. За допомогою документа здійснюється
не лише закріплення, але і передача від покоління до покоління
культурних традицій, системи цінностей, етичних норм.

Отже, аналіз основних функцій документа дозволяє виділити
найважливіші їх особливості. По-перше, деякі функції властиві до -
кументу спочатку, незалежно від волі і бажання автора (функції за -
кріплення, передачі, збереження інформації, культурна функція,
функ ція історичного джерела). Іншими функціями документ наді-
ляється свідомо, залежно від конкретних соціальних потреб. По-дру -
ге, як вже наголошувалося, будь-який документ є багатофункціональ-
ним, тобто володіє одночасно декількома функціями, переплетеними
між собою, оскільки в реальній дійсності різні сфери і типи соці-
альної діяльності тісно взаємозв’язані. Проте при цьому зазвичай
переважає якась одна функція.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ТУРИСТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Кузьменко Л.М.
IV курс, група ТУ-15-1, спеціальність «туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Степанова О. А.

Сьогодні туризм є однією з найбільш динамічних галузей світо-
вої економіки. За оцінкою Всесвітньої туристичної організації (ВТО),
туризм займає перше місце серед галузей світового господарського
комплексу за обсягом експорту товарів і послуг.

В останні часи туристична сфера стала дуже розвинута, одним
з популярних напрямів відпочинку серед міських жителів, є рек-
реаційний відпочинок. Без ресурсів не може бути відпочинку.

Ресурси (від франц. додатковий, допоміжний засіб) — запас,
резерв, можливість. 1. Засіб задоволення будь-яких потреб, дефіци-
ту; запас, резерв, яким можна скористатись у разі необхідності.
2. Компоненти зовнішнього середовища, що дозволяють задоволь-
няти або роблять можливим задоволення потреб людини і спри-
яють досягненню соціальної мети.

Термін «рекреаційні ресурси» до 50–60 років ХХ століття в на -
уковій літературі не зустрічався. Цей термін почав використовува-
тися в періоді з 1968–1971 р., але й далі вчені постійно уточнювали
зміст поняття. П.В. Большаник пропонував розуміти під терміном
«рекреаційні ресурси» — природні, природно-технічні та соціаль-
но-економічні геосистеми та їх елементи. Які при існуючих техніч-
них і матеріальних можливостях можуть бути використані для орга-
нізації рекреаційного господарства.

Рекреаційні ресурси — це сукупність природно-кліматичних та
створених людиною ресурсів певної території, що споживаються
мандрівникам під час подорожі.

Рекреаційно-туристичні ресурси — це природно-кліматичні, істо -
ри ко-культурні і соціально-економічні об’єкти і явища, що спри-
яють розвитку туристичної діяльності і здатні задовольняти потре-
би туристів.

Рекреаційні ресурси можна класифікувати за:
1) походженням: природні та суспільні;
2) специфікою використання в процесі туристично-рекреацій-

ної діяльності: спеціальні (прямого використання, мінеральні води,
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лікувальні грязі, термальні води), загальні (опосередкованого вико-
ристання чи впливу, лісові та водні ресурси);

3) функціональним призначенням: лікувальні, оздоровчі, піз -
навальні, спортивні;

4) компонентною структурою: природні (бальнеологічні, вод ні,
лісові, ландшафтні та кліматичні умови), суспільні (культурно-істо -
ричні, туристично-рекреаційна інфраструктура, інформаційне та кад-
рове забезпечення, ландшафтнотехногенні комплекси, агроландшаф-
ти, економічні, соціальнодемографічні, інформаційні передумови
розвитку туристичнорекреаційної сфери, інфраструктурні, еколо-
гічна та соціальна безпека);

5) рівнем унікальності : типові та унікальні;
6) критерієм доступності: добре доступні, доступні, важкодо-

ступні;
7) статусом: ресурси природно заповідного фонду, курортноса-

наторних та рекреаційних зон.
Поєднання та наявність природно-рекреаційних ресурсів свід-

чить про існування природно-рекреаційного потенціалу як необ-
хідної умови розвитку рекреації.

Завдяки наявності рекреаційно-туристичних ресурсів може
існувати відпочинок та рекреація.

РОЗВИТОК ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ

Кузьменко М.О.
ІV курс, ТУ-15/1

спеціальність «Туризм»
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Степанова О.В., д.культорології, професор

Згідно із Законом України «Про Туризм» поняття туризму ви -
значається як тимчасовий виїзд людини з місця постійного прожи-
вання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях
без зайняття оплачуваною діяльністю [1].

Діловий туризм у найбільш широкому розумінні являє собою
поїздки співробітників компаній/організацій з діловими цілями,
або організація корпоративних заходів.

Експерти розглядають діловий туризм як діяльність фізичних
і юридичних осіб, сукупність явищ, функцій і стосунків, що вини-
кають при організації тимчасового виїзду громадянина і, безпосе-
редньо в ході його службової поїздки (відрядження) в робочий час,
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з місця постійного мешкання в іншу країну або місцевість в межах
своєї країни з конкретною професійно-діловою метою [8].

Діловий туризм охоплює групи людей, об’єднаних єдиною ме -
тою або фаховими інтересами.

У тій або іншій формі бізнес-туризм існує вже давно. Як про са -
мостійний і високодохідний вид туризму про нього заговорили в Єв -
ропі і США в 70–80-і рр. XX ст., а в 90-і роки ця сфера бізнесу набу-
ла особливо значного розмаху.

Діловий туризм — один з найперспективніших напрямів сучас-
ного туризму. Високі темпи його розвитку визначають, в першу чер гу,
глобалізація світової економіки і «стирання кордонів». Бізнесмени
все частіше шукають і знаходять ділових партнерів за кордоном. Але,
відправляючись в подібну подорож, вони хочуть не просто побува-
ти на виставці, семінарі, конференції — вони їдуть за новими мож-
ливостями для свого бізнесу.

Діловий туризм об’єднує корпоративну тревел індустрію (сor-
porate travel industry) і індустрію зустрічей (MICE).

Власне англійська абревіатура MICE (Мeetings/ incentives/ con-
ferences/ exibitions), що українською мовою розшифровується як
(ділові зустрічі/

заохочувальні поїздки/ конференції/ виставки), найкраще роз-
криває сутність поняття ділового туризму.

Індустрія ділового туризму зародилася на Заході і швидко стала
одним з найперспективніших секторів економіки. Сьогодні крупні
зарубіжні компанії витрачають більш $ 1 млн в рік на ділові поїздки
і заохочувальні подорожі своїх співробітників. Витрати на бізнес-
тревел — в числі головних статей витрат після кадрового забезпе-
чення, податків, оренди, IT і зв’язки, що стимулює швидке зрос-
тання галузі.

До основних цілей здійснення ділових подорожей належить:
– проведення зустрічей і переговорів з партнерами;
– проведення нарад з керівництвом і колегами, представників

філій і дочірніх структур;
– інспекція роботи представництв і філій;
– встановлення і налагодження ділових контактів;
– відвідування професійних заходів (виставок, конференцій

і так далі);
– навчання співробітників;
– звернення в державні структури різних країн з метою отри-

мання сертифікатів, ліцензій, дозволів.
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Business Travel сьогодні — розвинена індустрія з обслуговування
ділових поїздок. Фахівці зазвичай розглядають поняття Business travel
як бізнес-систему, що складається з чотирьох підсистем: «компанії-
замовники (вони направляють своїх співробітників у ділові поїздки)»,
«компанії-постачальники окремого виду послуг» (авіакомпанії, готе-
лі, бюро з оренди автомобілів, страхові компанії і ін.), «компанії-по -
стачальники повного комплексу послуг (туроператори) у сфері діло-
вих поїздок» і «організації і фірми індустрії MICE».

Організацією ділових поїздок займаються професійні агентства
ділового туризму (Travel Management Company, TMC). Агентство
ділового туризму (бізнес-агентства) — агентство, яке працює з корпо-
ративними клієнтами по реалізації авіаквитків на регулярні рейси,
оформленню віз, бронюванню готелів, трансферів для ділових поїз-
док і корпоративних заходів. По суті, бізнес-агентство є провайде-
ром послуг (сервісом-провайдером), посередником між постачаль-
никами і корпоративними клієнтами.

Основа ділової поїздки — програма зустрічей і заходів, спланова-
них і насичених. Ділові поїздки організовуються, як правило, з пов ною
культурною і екскурсійною програмою [11]. TMC (бізнес-агентст -
во) повного циклу виконує наступні функції:

– бронювання авіаквитків на міжнародні рейси, бронювання
і виписка авіаквитків на внутрішні рейси, виписка залізничних
квитків;

– бронювання готелів всередині країни і за кордоном;
– візова підтримка (виїзні візи, консультації і кур’єрські послуги

в посольства), оформлення запрошень іноземних громадян в країну);
– організація трансферів;
– організація супутніх послуг (екскурсії, гала-вечері, програми

для об’єднання співробітників компанії і так далі);
– організація корпоративних заходів;
– консультування клієнта по можливостях оптимального

витрачання бюджету на ділові поїздки.
У міжнародній індустрії ділового туризму останніми роками спос -

терігається висока глобалізація і концентрація бізнесу — 90% всього
світового ринку ділового туризму забезпечують лише 10% гравців.
І хоча в кожній крупній європейській країні налічується досить багато
компаній, що працюють у сфері ділових поїздок і корпоративних захо-
дів (TMC), беззастережних лідерів в Європі, Азії і Америці всього
п’ять. У «велику п’ятірку» входять American Express, Carlson Wagonlit
Travel, Kuoni Group, Hogg Robinson Group і BCD Holdings.
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Тісна і якісна взаємодія між суб’єктами індустрії ділового ту -
ризму забезпечується завдяки інноваційним рішенням, широкому
використанню досягнень в області інформаційних технологій і сис-
тем зв’язку.
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ
БОЛГАРІЇ

Кузьменко Л.
4 курс, група ТУ-15/1, спеціальність «Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Степанова О.А., доктор культурології, професор

Болгарія вважається найбіднішою з 28 країн-учасниць Євро сою -
зу, з доходом на одну населення 7 924 дол. США, що майже в два рази
нижче середнього значення по Євросоюзу. Але з моменту вступу в Єв -
росоюз, спостерігається поступове зростання національної еконо-
міки Болгарії, темпи якого випереджають більшість країн Європи.

Привабливість країни як туристичного напрямку відображена
в цифрах відвідувачів: в 2016 році в Болгарію прибуло майже 8,3 міль -
йона міжнародних туристів. Це на 16 відсотків більше, ніж у 2015 році.
Нові рекордні показники також очікуються в 2017 році. Німеччина
є третім за значимістю джерелом ринку, надаючи 826000 туристів. На
першому місці Греція та Румунія Болгарія отримує більший прибуток
від туризму, туристична індустрія забезпечує 13 відсотків ВВП. Індуст -
рія туризму забезпечує більше 360 000 робочих місць, і кожна дев’ята
людина може заробляти на життя завдяки туризму [2]. Туристична
індустрія, безумовно, є одним з найдинамічніших секторів болгарської
економіки. Міністерство туризму Болгарії включає туризм, разом
з обробною промисловістю і малим і середнім сектором, в групу
найбільш конкурентоспроможних секторів болгарської економіки.

Проте, не дивлячись на зростання привабливості країни для іно -
земних туристів, потенціал Болгарії в якості туристичної дестинації
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залишається недооцінений. Відпочинок в цій країні, в основному,
асоціюється з пляжним відпочинком на Чорноморському узбереж-
жі, на який припадає понад 70% туристичного потоку. Але це лише
одна зі сторін привабливості Болгарії. Країна розташована в одно-
му з найкрасивіших і привабливих регіонів Європи, що володіє
широким спектром природних і культурно-історичних ресурсів, що
дає всі можливості для розвитку цілорічного туризму. Болгарія від-
різняється різноманітним ландшафтом і кліматом.

Столиця Болгарії Софія, крім наявності інфраструктури євро-
пейського класу для розвитку ділового туризму, пропонує базу для
відпочинку і релаксації: гарячі мінеральні джерела, спа-готелі, катан -
ня на лижах. У списках ЮНЕСКО перебувають 7 культурних
і 2 природні об’єкти цієї країни. В країні чотири міжнародні аеро-
порти, і з більшості європейських столиць переліт займає не біль-
ше, ніж два-три години. Ведеться активна робота щодо зниження
вартості авіаквитків. На ринку країни працюють два низькобюд-
жетних авіаперевізника: RyanAir, WizzAir. База RyanAir знаходиться
в аеропорту Софії, пропонуючи квитки в 18 європейських дестина-
цій з вартістю квитків від 20 євро (туди-назад). WizzAir також про-
понує квитки за акційними цінами і є самим великим бюджетним
авіаперевізником у Центральній Європі. Завдяки низьким цінам на
квитки в період 2009–2016 рр. Софія увійшла в топ-10 міст Європи
за зростанням кількості відвідувачів. Основне зростання відзнача-
ється серед молодих туристів у віці 20–30 років.

Частка болгарського туризму і пов’язаних з ним галузей стано-
вить 12,8% ВВП країни або 6,6 млрд доларів в 2016 р, до 2027 року
планується збільшити цей показник до 17%. За вісім місяців 2017 ро -
ку доходи від сектора близькі до 5,2 млрд лв., Що майже на 11%
більше в порівнянні з тим же періодом 2016 р. [1, с. 87].

Конкурентоспроможність туристичного сектора є необхідною
умовою для розвитку галузі і залучення іноземних туристів в країну.
Розуміння сильних і слабких сторін безпосередніх конкурентів важ-
ливо для розробки ефективної стратегії розвитку галузі та підготовки
плану просування на міжнародному ринку. Найвідомішим агрего-
ваних індексом конкурентоспроможності сектора туризму є Індекс
конкурентоспроможності в сфері туризму і подорожей (TTCI), який
публікує Всесвітній економічний форум кожні два роки. Болгарія
посіла 45 позицію з 136 країн в 2017 р. Згідно даними звіту Все світ -
нього економічного форуму, високі позиції Болгарія займає за таки ми
критеріями, як: «Здоров’я і гігієна» (10-е місце в світі), «Інфра -
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струк тура туризму» (14-е місце) і «Екологічна стійкість «(11-е
місце) [1, с. 87].

Отже, можна доволі впевнено сказати, що Болгарія є країною з
досить високим рівнем туристичного продукту, також є багато пер-
спектив для розвитку та створення нових туристичних напрямів та
збільшення потоку туристів, що позитивно вплине на економіку
Болгарії і на її позиції на туристичному рівні.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ
ТУРИЗМУ

Лисенко В.М.
Старший викладач кафедри туризму,

документних та міжкультурних комунікацій
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Без уміння обробляти інформацію неможливі жодні мандрів-
ки. Найдавнішим способом збереження навігаційної інформації
є стежки та дороги. Здавна також розвивалося мистецтво перекла-
ду різними мовами.

В ХХ столітті було створено кілька перших, громіздких і нена-
дійних комп’ютерів, а всі ці споконвічні уміння стали втілюватися
у комп’ютерні програми. В часи Другої світової війни з’явилися
автоматизовані мережі контролю повітряної обстановки — прото-
типи сучасних навігаційних систем. У повоєнні роки в США,
Канаді та Японії стали розвивати бронювання квитків на транспорт
і місць у готелях. Наприкінці 50-х рр. почалося виробництво напів-
провідникової електроніки, а у 60-ті рр. — комп’ютеризація науки
і керування підприємствами.

1959 року, за участі корпорації IBM, була заснована компанія
Sabre. Вона виступає торговою площадкою індустрії туризму й по -
дорожей, що зв’язує постачальників зі споживачами, має близько
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9 тис. працівників, надає послуги клієнтам в більш ніж 160 країнах,
її річний прибуток перевищує $3 млрд.

З 1971 р. розвивається компанія Travelport, одна з провідних
у туристичних ІТ. Її сервіси охоплюють понад 180 країн, понад
68 тис. турагенцій, понад 37 тис. пунктів автопрокату, понад
650 тис. готелів, понад 400 авіаліній.

1987 року заснована компанія Amadeus IT Group зі штаб-кварти-
рою в Мадриді. Головний процесинговий центр в Німеччині є одним
з найбільших в світовому туризмі. Щодня обробляється понад 3 млн.
бронювань. Персонал компанії налічує близько 10 тис. осіб, річний
прибуток понад $4 млрд. Система забезпечує бронювання авіаквит-
ків, готелів, круїзних турів, прокат автомобілів для більш ніж 104 тис.
турагентств. Нею користуються понад 36 тис. представництв 134 авіа -
компаній, є інформація про 95% місць на рейсах в світі.

1996 року заснована американська туристична компанія Expe -
dia, Inc., якій належать близько 200 веб-сайтів бронювання подоро-
жей у 75 країнах, що посилаються на 350 тис. готелів та 500 авіа-
компаній. В штаті корпорації близько 20 тис. працівників, а річний
прибуток сягає майже $9 млрд.

1996 року в Амстердамі заснована Booking, одна з найбільших
у світі інтернет-корпорацій. Її клієнти отримують найбільший ви бір
помешкань — від апартаментів, будинків для відпочинку й сімейних
готелів до 5-зіркових розкішних курортних готелів, будиночків на
деревах і навіть снігових іґлу. Сайт і мобільні додатки Booking.com
доступні понад 40 мовами, компанія пропонує 1,5 млн. помешкань
у 122 тис. напрямків з 229 країн та територій. Щодоби на цій плат-
формі бронюється понад 1,5 млн. ночівель.

TripAdvisor — найбільший у світі сайт, присвячений мандрівкам,
заснований у 2000 році. Понад 70 млн. зареєстрованих користувачів
залишили понад півмільярда відгуків щодо більш ніж 7 млн. тури-
стичних об’єктів світу — цікавинок, ресторанів, місць проживання,
фірм. Силами близько 3 тис. працівників, щомісяця компанія об -
слуговує до 400 млн. відвідувачів з майже 50 країн, річний прибуток
близько $1,5 млрд.

Airbnb — онлайн-сервіс розміщення, пошуку та оренди житла, що
працює за парадигмою економіки спільної участі. Заснований
2007 ро ку в Сан-Франциско сервіс допомагає найняти будинки, квар -
тири, кімнати або ліжка у більш ніж 190 країнах. Зареєстровані влас-
ники здають житло, а Airbnb бере відсоток оплати. Нині в компнії по -
над 3 тис. працівників, до послуг 150 млн. клієнтів 26 мов, понад
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3 млн. пропозицій житла у 65 тис. міст 191 країни. Система взаємних
відгуків господарів і гостей створює певну репутацію і тим, і іншим.

Tickets.ua — зсанована у 2009 р. українська філія холдингу Tickets
Travel Network, з головним офісом у Відні, який надає туристичні по -
слуги у 13 країнах. Сайти компанії створені у Львові, власним цент-
ром розробок.

За матеріалами Вікіпедії та офіційних сайтів компаній.

САНАТОРНО-КУРОРТНE ГОСПОДАРСТВО
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Майстер А.А.
кандидат географічних наук, доцент

кафедри інформаційної діяльності та туризму
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

Санаторно-курортна діяльність є одним з пріоритетних напря-
мів розвитку туризму України й Волинської області зокрема. По -
слуги санаторно-курортних закладів в Україні становлять майже
40% від загального обсягу діяльності галузі туризму [2]. Для розвит-
ку лікувально-оздоровчого туризму Волинська область має всі при-
родно-ресурсні передумови. Обмежуючим чинником розвитку
курортної справи регіону є слабка інфраструктура та недостатня
кількість таких закладів порівняно з іншими областями [3].

В Україні у 2017 р. знаходилося 1641 санаторно-курортних та
оздо ровчих закладів. З них — 169 санаторіїв, 103 дитячих санаторії,
55 санаторіїв-профілакторіїв, 12 пансіонатів з лікуванням, 14 дитячих
закладів оздоровлення та центрів, три бальнеологічні лікарні, грязелі-
карні, бальнеогрязелікарні. Волинська область за кількістю санатор-
но-курортних та оздоровчих закладів займає сьоме місце в Україні.

На території Волинської області знаходиться шість санаторіїв,
з них два — дитячі, один пансіонат відпочинку та 66 баз відпочин-
ку та інших закладів (крім турбаз). Загалом 73 спеціалізованих засо-
бів розміщення. Упродовж останніх шести років відбулося змен-
шення кількості спеціалізованих засобів розміщення у Волинській
області (-11 од.) та місць у них. У 2017 р. у санаторно-курортних та
оздоровчих закладах Волинської області перебувало 30 236 осіб, що
більше на 1802 осіб, ніж у 2016 р. Середня місткість санаторно-
курортних і оздоровчих закладів області становила у 2017 р. 53 міс -
ця для юридичних осіб та 23 — для фізичних осіб-підприємців.
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У 2017 р. санаторно-курортні та оздоровчі заклади Волинської
області отримали доходів від наданих послуг на суму 56 890 тис. грн,
що майже в 1,5 раза більше, порівняно з 2016 р. Таке зростання
зумовлено переважно збільшенням вартості санаторно-курортних
послуг. Область займає 14 місце серед регіонів України за обсягом
доходів від наданих санаторно-курортних послуг.

Протягом 2011–2017 рр. відбулося зменшення середньої трива-
лості перебування у санаторно-курортних та оздоровчих закладах
Волинської області. У 2017 р. вона становила 9 днів, тоді, як на при -
клад, у 2011 р. — 13 днів, що обумовлено зростанням вартості сана-
торно-курортних послуг, зменшенням фінансових можливостей
населення.

Зростання загальних витрат на перебування у закладах сана-
торно-курортного типу зумовили збільшення фактичних витрат на
один день перебування в санаторно-курортних закладах. У 2017 р.
фактичні витрати на один день перебування у санаторно-курорт-
них закладах Волинської області становили 297,3 грн, що більше
порівняно з 2016 р. на 57,6 грн [1]. За останні шість років витрати
зросли майже вдвічі, що зумовлено зростанням цін, девальвацією
гривні та іншими чинниками.

Отже, санаторно-курортне господарство Волинської області
характеризується невисоким рівнем розвитку та загалом негатив-
ною динамікою. На території області функціонує лише шість сана-
торно-курортних закладів, решта закладів — відпочинкового типу
(бази відпочинку).
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ПЕРСПЕКТИВИ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ВОЛИНІ

Марчук І.
ІІІ курс, група Трз-31, спеціальність «Туризм»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Терлецький В.К., к.біол.н., доцент

Волинська область багата цінними туристичними ресурсами. Ми
дослідили перспективні об’єкти для туризму у південно-західній
частині області — у верхів’ях річок Луги, Стоходу і Турії. Тут відомі
поселення, які формувалися протягом VI–VII ст. і які досі зберегли
прадавні слов’янські назви (Дорогиничі, Холопичі, Замличі).

Сільський зелений туризм передбачає пізнавальні форми рек-
реацій та оздоровлення на основі унікальних місцевих природних
та етнокультурних ресурсів. Тому сюди часто приїздять гості не ли ше
з міст Волині, а й з сусідньої Польщі. Наприклад, у селі Привітне
туристи можуть відпочивати у багатих грибами та ягодами лісах або
плавати на човнах і ловити рибу на місцевих водоймах. У багатьох
селах практикується їзда на конях, що дозволяє значно розширити
можливості активних пересувань туристів, а також опанувати не -
складні навички верхової їзди.

Місцеві ландшафти наділені багатими лікувально-рекреацій-
ними ресурсами. У селах можна знайти сучасні та традиційні полі-
ські житла, самобутні традиції здорового харчування та цікаві етно-
культурні об’єкти (споруди, фольклор, народні ремесла), що теж
урізноманітнює послуги сільського туризму в регіоні.

Позитивний вплив сільського зеленого туризму на вирішення со -
ціально-економічних проблем поліського села полягає передусім у то -
му, що він розширює сферу зайнятості сільського населення, особли-
во жінок, і дає селянам додатковий заробіток, розширює можливості
зайнятості сільського господаря не тільки у виробничій сфері, а також
у сфері обслуговування туристів. Сільський туризм сприяє також роз-
виток взаємопов’язаних галузей сфери послуг: транспортних, зв’язку,
торгівлі, служби побуту, відпочинково-розважальних тощо.

Важливим результатом розвитку сільського зеленого туризму
в регіоні є перспектива розширення можливостей реалізації продук-
ції особистого підсобного господарства, реалізації її не як сільсько-
господарської сировини з обов’язковим вивозом, а безпосередньо
на місці. Наш аналіз показав, що ті родини, які систематично при-
ймають відпочиваючих, постійно вдосконалюють структуру посівів
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на присадибних ділянках, розширюють асортимент продукції ово-
чевих культур, фруктових дерев, ягідників, тваринництва, заводять
тепличне господарство.

Окремо слід відмітили серед найбільш цікавих для місцевого сіль -
ського туризму об’єктів музей-садибу В.Липинського у с.Затурці,
яка споруджувалась з 1871 р. Липинський В’ячеслав Казимирович
(1882–1931) — видатний український політичний діяч, історик, со -
ціолог, публіцист та дипломат, один з організаторів Української
демократично-хліборобської партії, посол УНР в Австрії. Садиба
оточена великим садом і розкішним парком. Вона є одним з найбільш
часто відвідуваних відпочиваючими у ближчих селах туристами
об’єктів цього регіону. Тут часто зупиняються також і туристи з різ-
них куточків України та Польщі.

Висновки: Природні та етнокультурні ресурси Волинської об -
ласті надзвичайно перспективні для подальшого розвитку сільсько-
го туризму в регіоні. Однак для цього необхідна цілеспрямована
інвестиційна на нормативна активність місцевої влади та окремих
територіальних громад, зацікавлених у запровадженні європей-
ських стандартів сільського туризму на Волині.

ФРАНЧАЙЗИНГ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ:
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ РИНКУ

Монтрін І.І.
к.е.н., доцент

Інститут філології та масових комунікацій 
Університету «Україна»

Франчайзинг — це новий спосіб ведення бізнесу для україн-
ського ринку, який є ідеальним рішенням для країн, в яких тільки
розвиваються ринкові відносини. Франчайзинг в сучасній еконо-
міці — найбільш розповсюджена та вигідна форма співпраці для
туристичних агентств у разі створення нового власного бізнесу або
реорганізації вже працюючого. У туристичній галузі франчайзинго-
ві фірми зазвичай є процвітаючими, прибутковими і в той же час
ризиковими. Більшість туристичних агентств, розташованих в еко-
номічно розвинених країнах Європи та Північної Америки, вже
давно охоплені франчайзинговими мережами. Назвати точну кіль-
кість франшизних мереж, що діють на території України в галузі
туризму неможливо, що пов’язано з розмитістю поняття франчай-
зингу в Україні. Так, згідно визначення Європейської федерації
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франчайзингу: франчайзинг — це система продажу товарів, послуг
або технологій, яка заснована на тривалій співпраці між юридично
і фінансово незалежними сторонами — франчайзером і франчайзі.

Тобто виділяють два основні суб’єкти, між якими виникають
франчайзингові відносини: 1) правовласник (франчайзер) — суб’єкт
підприємницької діяльності (юридична або фізична особа), власник
комплексу виключних прав; 2) користувач (франчайзі) — суб’єкт
підприємницької діяльності (юридична або фізична особа), який
одержує у правовласника на визначених умовах комплекс виключ-
них прав для провадження підприємницької діяльності. Предметом
франчайзингових відносин, у свою чергу, виступає франшиза. За
ви значенням Міжнародної франшизної асоціації, франшиза це без -
перервні взаємовідносини між франшизером і франчайзі, при яких
всі знання, стиль, успіх, виробничі та маркетингові методи нада-
ються франчайзі за зустрічне задоволення інтересів.

Таким чином, учасниками туристичної мережі є «самостійні,
юридично незалежні турагентства, які працюють під єдиним між-
народним брендом, використовують передові технології і реалізу-
ють глобальну маркетингову політику, що включає в себе єдину
цінову політику, єдині маркетингові інструменти та стратегію про-
сування на ринку».

Першими в Україні були створені дві туристичні мережі —
«Мережа агентств горящих путівок» («Сеть агентств горящих путе-
вок») і «Магазин горящих путівок» («Магазин горящих путевок»),
робота яких полягала у формуванні віртуального торговельного
майданчику.

Найвідомішими франчайзерами в туристичному бізнесі, які пра -
цюють на вітчизняному ринку є: TPG, TUI, Join Up!, Сoral Travel,
TEZ TOUR, Соната, «Мережа агентств «Гарячі тури»«, «ФЕЄРІЯ
мандрів», «Поїхали з нами», «Куда угодно» та інші.

Партнерство з туристичною франчайзинговою мережею може
забезпечити туристичному агентству престиж, вигоду, стабільність,
захист в умовах глобалізації. Франчайзі отримують від франчайзе-
рів: кращі ціни та підвищену комісію з туристичного продукту;
загальнонаціональні та регіональні рекламні кампанії, які прово-
дить центральний офіс, спільні рекламні кампанії з партнерами,
іміджеву рекламу та інші маркетингові, безкоштовну POS-продук-
цію протягом усього франчайзингового партнерства; майстер-
класи, семінари та тренінги, що спрямовані на підвищення квалі-
фікаційного рівня знань агентів із залученням провідних фахівців
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управлінських, кадрових та юридичних питань; тестування і атеста-
цію персоналу; допомогу в підборі персоналу; методичні посібники
з техніки навчання та правил роботи в мережі; можливість участі
в он-лайн вебінарах, семінарах; участь в інформаційних турах;
індивідуальну бонусну програму для менеджерів франчайзі; пріо-
ритетну обробку заявок у високий сезон.

ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Орленко А.А.
4 курс, група ТУ-15-1, спеціальність»Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Степанова О.А., доктор культурології, професор

Стрімкий розвиток туризму, організація масового відпочинку
гірськолижників, забезпечення необхідного при цьому комфорту-
призвели до створення індустрії зимового відпочинку, що зайняла
провідні позиції в національній економіці.

Гірськолижний курорт — це місце відпочинку та розваг з роз-
винутою інфраструктурою: готельні комплекси, система різних
видів доріг-підйомників,траси спусків різної протяжності і склад-
ності, навчальні схили, служба трас і контрольнорятувальна служ-
ба, спортивні організації та споруди, пункти прокату спортивного
спорядження, гірськолижні школи. [3]

Сучасна наука розглядає гірськолижний туризм як складну со -
ціальноекономічну систему. Цей вид туризму є фундаментальною
основою економіки багатьох країн. В даний час, він перетворився
на індустрію міжнародного масштабу, що займає за прибутками
третє місце серед видів туризму. Через низку обставин гірськолиж-
ний туризм рідко удостоюється такої уваги з боку суспільства, яка
відповідала б її реальній ролі в соціально-економічній діяльності-
через це економічні показники гірськолижного туризму «розчиня-
ються» в прибутках інших видів туризму [4]

Діяльність по управлінню гірськолижним туризмом специфічна
і істотно відрізняється від діяльності інших галузей, хоча на перший
погляд можна припустити, що менеджмент туристичного регіону
і туристичної організації спирається на ту ж базу, що і менеджмент
будь-якого підприємства. Гірськолижний туризм робить великий
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вплив на такі сфери, як економіка, екологія, політика, які, у свою
чергу, впливають і на туризм. Прибуток від гірськолижного туризму
є новим джерелом, що вливається в місцевий економічний обіг
і приносить додатковий ефект. Регіону може бути вигідний гірсько-
лижний туризм і відносно екології, якщо відрахування від туризму
підуть на побудову нових трас і підтримки їх в порядку [1]

Туристична послуга — це те, чим турист користується під час
подорожі. Звідси витікає, що туристична послуга складається для
туриста з цілого комплексу послуг (як матеріальних, так і нематері-
альних), які є специфічним туристичним продуктом. Розглядаючи
поняття ефективності менеджменту гірськолижного туризму, слід
виходити з того, що це- перш за все важливе соціально-економічне
явище, а також одна з складових міжнародно-економічних відно-
син. Правильна оцінка ефективності менеджменту гірськолижного
туризму дозволяє активно впливати на поточний стан, прогнози
і плани розвитку туристичних фірм. Виходячи із специфіки турис-
тичної діяльності, треба чітко уявляти, що ефект від гірськолижно-
го туризму- визначається кількістю туристів-відвідувачів. [2].
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На міжнародному ринку туристичних послуг чітко простежу-
ється тенденція щодо стрімкого розвитку популярності активних
видів відпочинку, зокрема екстремального. Екстремальний туризм
є одним із найперспективніших видів туризму серед усіх інших,
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тому що цей вид туризму приваблює до себе все більше туристів, що
надають перевагу активному відпочинку, який передбачає подолан-
ня труднощів та небезпек під час туристичного маршруту. На сучас-
ному туристичному ринку екстремальний туризм користується
неабияким попитом, оскільки для свого розвитку він не потребує
значних фінансових вливань та дає змогу з року в рік збільшувати
пакети турів, що пропонують туристичні фірми своїм клієнтам.
Найбільшою популярністю користуються окремі види екстремаль-
ного туризму, які відомі серед вузького кола екстремалів — «dark
tourism», «атомний туризм», «джайлоо-туризм» тощо. Слід зазначи-
ти, що останнім часом виникають туристичні фірми, котрі спеціа-
лізуються винятково на екстремальних видах відпочинку.

В Україні існує велика кількість як природних, так і штучних
місць для розвитку екстремального туризму. Наприклад, у Рожня -
тівському районі на базі туристичного комплексу «Вільні Вітри»
працює другий за розміром в Україні альпін-парк. Альпін-парк —
це революційно новий, модний вид активного туризму, який являє
собою набір взаємозалежних атракціонів, які розміщені на висоті 1,
3, 5, 7 метрів над землею і складаються з суцільних перешкод, подо-
лання яких вимагає винахідливості та умінь переміщатися на висо-
ті, підкорювати підйоми і спуски, як це роблять альпіністи та ске-
лелази. Учасниками такого виду розваг можуть бути як дорослі, так
і діти, причому з різним рівнем фізичної підготовки — від елемен-
тарної до спортивної. Брак та наявність досвіду, рівень спортивних
умінь та навиків, а також вікова категорія учасників дають змогу
визначити потрібний рівень складності перешкод і висоти атрак-
ціонів альпін-парку. Альпін-парк дає змогу не тільки чудово прове-
сти час, а й проявити свої спортивні навички, гнучкість тіла, логіч-
ність мислення. Цей вид спортивних занять об’єднує учасників,
проявляє командний дух, дає можливість позмагатися і продемон-
струвати свої лідерські якості.

Кривбас є найунікальнішим регіоном з позиції набору і тери-
торіальної структури антропогенних ландшафтів. Тут поєднані майже
всі відомі різновиди створених людиною ландшафтів в Україні:
промислові, дорожні, водогосподарські, селитебні, лісогосподарсь-
кі та ін. Для екстремального туризму найціннішими об’єктами на
території Кривбасу є гірничопромислові ландшафти — відвали, кар’є -
ри, шахтні провали, розкриті шахтні порожнини, підземні порожни-
ни працюючих та законсервованих шахт, гідровідвали-шламосховища
гірничо-збагачувальних комбінатів. Всі ці ландшафти характери-
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зуються кам’янистим або суглинково-піщаним субстратом, знач -
ною крутизною схилів (20–45є і більше), заростями високої трави,
густим та розрідженим лісом, нагромадженнями кам’яних брил,
щебенюватими дорогами, наявністю скель у кар’єрах, дрібною гор-
бистою поверхнею відвалів, обривистими колодязями шахтних
провалів глибиною до 50 м, вертикальними і каскадними підземни-
ми ходами шахт до глибини 100 м і більше, присутністю горизон-
тальних штолень і штреків. Проте небезпечні місця є у кожній краї-
ні, і безпечність подорожі буде залежати як від організаторів, так
і від самих туристів, які повинні не тільки проходити інструктажі,
але й їх дотримуватися. Основним завданням при цьому є створен-
ня безпечних умов і запобігання знищенню природних ресурсів, які
будуть використовуватися.

Низький рівень розвитку туристичної інфраструктури і соці-
альних стандартів населення стримує розвиток екстремального
туризму в Україні. За оцінками багатьох вітчизняних спеціалістів,
існує великий потенціал екстремального туризму, який можна буде
розкрити з загальним соціально-економічним розвитком держави.

ФЕНОМЕН КАТЕГОРІЇ «КУЛЬТУРНИЙ ЧАС»
В РАКУРСІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

Степанова О.А.
доктор культурології, доцент, завідувач кафедри туризму, 

документних та міжкультурних комунікацій
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Київ, Україна, elen_d@i.ua

Поняття «національний культурний простір» не є усталеною та
широко вживаною культурологічною категорією. Його поширенню
вітчизняна культурологічна наука завдячує власне періоду з другої
половини перших років ХХІ сторіччя, коли незагартованій україн-
ській державності було необхідно включати в коло ідеологічних, по-
літичних правових та власне філософсько-культурологічних розві-
док низку понять, які б відображали риси нового соціополітичного
утворення, що виникло на теренах Європи і як уламок зруйновного
радянського тоталітаризму і одночасно, як країна, що прагне увійти
в число європейських демократій.

Запропонована тема, якщо визнавати її актуальною для сьогодніш -
ньої проблематики української культурології, вочевидь має зворотно
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пропорційні характеристики щодо стану її розробленості. Однак,
якщо вважати результатом дослідження національного характеру
схильність до «позитивізації» останнього, то для забезпечення об’єм -
ного уявлення про структуру національного культурного простору,
який складається у тому числі, в результаті формування та дії цього
характеру, було б корисним дослідити та включити до його складу
риси, що мають обов’язково доповнювати цю суто позитивну кар-
тину як її тіньова, протилежна сторона, що з необхідністю є присут-
ньою як у кожної особистості, так і всього етносу. Саме такий ракурс
проблеми становить предмет розгляду даного дослідження.

Наприклад, розглянемо характеристики, що на загальну думку
вітчизняних дослідників притаманні українському національному
характеру: емоційність, чуттєвість, цілісність, інтуїтивність та воле-
любність [1, с. 221]. Поставимо низку запитань до даного твердження
онтологічного, гносеологічного та історичного спрямування. Але
почнемо з риторичного. Чи насправді ми можемо відрізнити ці риси
українського характеру за уявною чи неіснуючою кількісною шка-
лою від подібних для іншого національного характеру у їх індивіду-
альному втіленні? Відповідь зрозуміло має бути негативна. Але тоді
слід говорити тільки про якісні відмінності національних характе-
рів. Але якщо все перелічене — це якісні, тобто вітальні психоемоційні
характеристики людини як такої, взятої на певному етапі соціаль-
ного розвитку, то вони супроводжуються, як правило і в індивіду-
альній і колективній формі комбінацією з інших, чи навіть протилеж-
них властивостей, незалежно від того, чи назвати їх носія слов’янином
(включно з росіянином чи білорусом), кельтом (включно з англій-
цем та ірландцем) чи американцем (включно з тими ж ірландцями,
чорношкірими американцями та етнічними індіанцями, що станов-
лять туземне населення США).

Якщо слідувати загальним принципам філософської (вона ж
загальнонаукова) методології, то слід визнати, що така категорія як
національний характер не може бути усталеною за змістом на всі
часи. Вона не може бути визначеною як вичерпний набір рис і влас -
тивостей народу чи нації. Вона не може розглядатися також як
гомогенна для всіх її етноісторичних, етно-географічних та, голов-
не, етно-аксіологічних чинників її утворення. Насправді ця харак-
теристика може бути зрозумілою (і теж з відповідним ступенем
умовності), як результуюча змінних складових утворення життєво-
го простору існування і розвитку певного етнокультурного об’єд-
нання, сукупні стани духовного (ціннісного) прагнення якого, що
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стають фактами життя етносу і підтримують та розбудовують підва-
лини та координати культурного простору народу, визначають зміст
та риси його національного характеру. Дійсно, видається, що ха -
рактеристика «національний характер» є достатньо умовною. Вона
є настільки швидкоплинною та невловимою, що (особливо в умо-
вах глобалізації сьогоднішнього світу) фактично втрачає свій пізна-
вальний потенціал. І навіть навпаки, приписувані представнику
етносу надумані чи сфальшовані властивості стають як причиною
соціального непорозуміння та конфліктів, так і інструментом мані-
пуляції у світі, який не позбавився у цілому таких поза національ-
них рис як жага влади чи збагачення.

Отже, можемо стверджувати, що відсутність чи наявність кла-
сів, що продукують необхідний для «повноти нації» культурний про-
дукт не є насправді причиною його відсутності у культурному про-
сторі нації. Головною його причиною, на нашу думку, є відсутність
у розгляді, саме у розгляді національного культурного розвитку такої
природної для об’ємного бачення цього феномену категорії як
«культурний час». Тобто категорія «культурний час» виступає необ-
хідною складовою об’ємного бачення динамічного розвитку і вза-
галі органічного розвитку культури, тобто такого розгляду культури,
який передбачає, що він є аналогією живого організму. А оскільки
ми насправді не метафорично, а гносеологічно сприймаємо дане
твердження, то категорію «культурний час» необхідно визнати сут-
тєвим і фундаментальним виміром вивчення та існування феномену
культури і розглядати параметри розвитку та формування категорії
«культурний простір» у нерозривній єдності з категорією «культур-
ний час» як її органічним та невід’ємним онтологічним виміром.

Зрозуміло, що такий підхід досить радикально змінює достатню
кількість попередньо вироблених і традиційно відтворюваних під-
ходів у вивченні культури і тому потребує більш детального і розло-
гого тлумачення. Насправді, він не є абсолютною новацією, хоча б
тому, що все нове у науці є і таким, що має право на існування, бо
відбувається завдяки попередникам, праці і доробку гігантів люд-
ської думки і творчого мислення. Таким чином, можна вказати на
природну аналогію необхідності розглядати існування будь-якого
онтологічного феномену чи-то суто матеріального походження
і природи, чи то подвійного складової (більше ми не можемо на разі
сказати), як такого, що обов’язково існує у координатах простору
і часу. Варто також зазначити, що культурний простір і час є не оста-
точною і не суттєвою причиною та сутнісною основою розгортання
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національного феномену культури. Насправді, основною сутністю
культури, отже її рушійною силою та власне метою досягнення якої
нація прагне більш за все і напружує свої сили, хай будь-які змісти
вкладати у це поняття — розвиток мови, виробництво літератури
і мистецтва, зусилля духовенства чи держави тощо є розгортання
і реалізація у просторі і часі найвищих цінностей, які обов’язково
у кожній конкретній спільності мають національну специфіку, за-
барвлення, зміст, смисли і, що вкрай важливо у даному контексті —
особливий, просторово-часовий шлях розгортання. Інша річ, що ці
цінності як такі, що їх можна і варто класифікувати і порівнянні
з розгорнутими і, як здається, вже досягнутими цінностями інших
націй, що, до речі, за їх схожістю і об’єднує ці нації і спільноти на
кшталт «Європейського союзу» чи «Руського міру», мають бути
сформульовані не тільки завдяки моді чи мавпуванню і бажанню по-
літичного, а в Україні ще й в певні історичні моменти культурного
часу, ще й зрадливого, прошарку керівної еліти, подані запопадливо
як ВЖЕ осмислені та вистраждані нацією, а як такі що мають бути
продумані та дійсно жертовно проявлені у діяльності самого народу
та всіх його представників — свідомих громадян даної спільноти.
Тільки у цій спільній дії щодо осмислення розгортання та ствер-
дження їх у культурному просторі і часі даної нації доведені як право
на її існування та таке право, що на думку певного представника
нації, що народила ідею «історичності чи неісторичності нації»
(Г.Гегель) вже дійсно і беззаперечно ствердилась як самостійна та са-
мобутня «повна нація» (І.В. Гете) у його світовому проголошенні
цінності, що має об’єднувати всіх — лише той є гідним життя і сво-
боди, хто кожен день за них вирушає на бій.

Література
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

Танська Л.В.
ст.викладач

Інститут філології та масових комунікацій 
Університету «Україна»

Регіональний маркетинг є однією з найбільш вдалих концепцій
сучасного менеджменту. Регіон розглядається як товар, що пропо-
нується цільовим ринкам (об’єктам маркетингу), які і виступають
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в якості незалежної сили, аналогічної споживачам, покупцям, клі-
єнтам традиційного маркетингу. Важливим засобом регіональної
політики у країнах, які мають значний досвід у цій сфері (Японія,
Франція, Італія та ін.), є регіональний маркетинг. Регіони у цьому
випадку можливо розглядати як певні корпорації, що конкурують
за ресурси та споживачів. Відповідно можна говорити про необхід-
ність розробки конкурентної політики регіонів, політики ринкової
діяльності. Таким чином мова йде про маркетинг регіону як скла-
дової частини регіональної політики.

Маркетинг регіону у відповідності з сучасними підходами мож -
на визначити як спосіб встановлення, створення, підтримки таких
відносин із різними суб’єктами ринку, які б забезпечували вигідні
позиції регіону стосовно ресурсів і цільових ринків, а також дозво-
ляли досягати задоволення цілей учасників відносин. Відповідно
маркетинг регіону спрямований на виявлення потреб контрагентів
регіону, узгодження їх інтересів з його інтересами та досягнення на
цій основі конкурентного успіху та соціально-економічних цілей.

Розробка стратегії маркетингу регіону передбачає: аналіз внутрі-
шнього середовища; оцінка можливостей і загроз регіону з точки зору
перспектив отримання доходів у бюджет, розвитку великого, серед-
нього і малого бізнесу, інвестицій, занятості, соціального середовища
і соціального капіталу; аналіз зовнішнього середовища; вивчення
потреб і переваг цільових ринків регіону: інвесторів, підприємців,
туристів; аналіз конкурентних позицій регіону у порівнянні з інши-
ми; розробка шляхів покращення конкурентних позицій регіону. На
основі виявлених переваг визначається стратегічна конкурентна
перевага території регіону і здійснюється його позиціонування. При
позиціонуванні регіону потрібно базуватися на сильні позиції регіону
на цільових ринках, а маркетингова програма і комунікації повинні
підтримати закріплення цього статусу. Крім того, потрібно активно
працювати над створенням нових напрямків розвитку.

Застосування засад маркетингу як одного з інноваційних інст -
рументів регіонального управління дасть змогу підвищити дієвість
органів регіонального у правління, забезпечити ефективність реалі-
зації державної регіональної політики, досягти збалансованого роз-
витку регіонів.

Україна займає стратегічну позицію між Західною Європою (має
кордон з ЄС) та Азією. Найважливішим параметром для «спожива-
ча регіону» (інвестора) є вартість, яку ми розуміємо як відношення
вкладення та використання інвестицій в регіоні, або співвідношення
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прибутковості та ризикованості. Розмір витрат можна оцінити за
рівнем інтелектуальних та емоційних зусиль, витраченим коштам,
часу, одержання дозволів та ліцензій, системи оподаткування, мит-
ного оформлення, регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Отже, виступаючи складовою частиною регіональної економічної
політики, регіональний маркетинг відрізняється від традиційного
своєю спрямованістю на вирішення проблем регіону і його терито-
ріальних утворень та включає в себе розробку і реалізацію концеп-
ції комплексного розвитку економіки й соціальної сфери території,
спрямовану на вирішення її соціально-економічних проблем. Його
метою є раціональна для регіону реалізація ресурсного потенціалу,
підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону, залу-
чення до регіону нових інвесторів з інших регіонів, створення
сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, ство-
рення позитивного іміджу регіону за кордоном. Також маркетинг
спрямовується на створення корпоративної культури регіонів,
системи цінностей і самоідентифікації території, її мешканців
і суб’єктів господарювання, розвиток соціального капіталу регіону.

СТАН РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Титенко В.О.
4 курс, група ТУ-15-1, спеціальність «Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І.І., к.е.н., доцент

Відносно новим напрямом для України є робота щодо забезпе-
чення участі місцевого населення в розвитку екотуризму, що є не -
від’ємним компонентом сучасних міжнародних програм і проектів.
Важливість цього напрямку обумовлена тим, що саме екотуризм
в потенціалі може забезпечити місцевому населенню економічні
вигоди для збереження унікальних природних ресурсів регіону.

Екологічний туризм в Україні можна організувати скрізь, де на -
явні природні й антропогенні об’єкти, що представляють собою пізна-
вальний і виховний інтерес. Однак туристів приваблюють здебільшо-
го ті території, де природне середовище порівняно мало змінене
діяльністю людини, де наявні рідкісні та унікальні природні об’єкти.

Станом на 2017 р. в Україні діють 48 національних природних
та 77 регіональних ландшафтних парків, кожен з яких має у своєму
складі науковий, еколого-освітній та рекреаційний підрозділи,
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в яких працюють висококваліфіковані спеціалісти. Крім традиційних
видів туристичних послуг вони організовують нові для України —
спостереження за тваринами, фотополювання, волонтерський
туризм та ін. Водночас, якими б освіченими в екологічному плані не
були туристи, абсолютно уникнути негативного впливу на природу не
вдасться, тому значна частина коштів, що надходять від відвідувань
екотуристами територій національних природних парків, повинна
йти на охорону природи та усунення наслідків їхньої діяльності.

Наявні проблеми, що ускладнюють розвиток екологічного
 туризму в національних природних парках України, а саме: — від-
сутність єдиних методів визначення рекреаційних навантажень
і моніторингу, а також чіткого правового забезпечення рекреації в за -
повідниках і національних парках; — низька комфортність інфра -
структури; — недостатня кількість детальної інформації про райони
проведення еколого-пізнавальних турів; — відсутність маршрутів
і програм, розроблених для різних категорій туристів, а також тур-
продукту, який відповідає стандартам міжнародного ринку; — не до -
статня кількість досвіду та знань, необхідних для успішної організа-
ції туризму, у персоналу природоохоронних закладів; відсут ність
різноманітності платних послуг і продукції, а також єдиних цивілі-
зованих стандартів формування цін на послуги, які надають тури-
стам; — недостатня кількість якісних рекламно-інформаційних
матеріалів для забезпечення можливості виходу на міжнародний
ринок екотуризму; — відсутність механізмів, за яких частина
фінансових надходжень від екотуризму була б спрямована на
потреби місцевих жителів, а також недооцінена необхідність участі
місцевого населення в розвитку екотуриму.

З точки зору регіонального управління, виникнення і розвиток
екологічного туризму призводить до наступного: а) збільшення кіль -
кості платників податків та бази оподаткування; б) збільшення числа
працюючих місць; в) поява зручного інструменту для взаємодії з біз -
несом; г) зростання інвестиційної привабливості регіону; д) під ви -
щення політичної, економічної та соціальної значущості регіону.

Таким чином, необхідний організаційно-економічний меха-
нізм управління регіональним розвитком екологічного туризму, під
яким слід розуміти сукупність системних елементів, що визначають
алгоритм прямого і непрямого впливу на умови функціонування
і розвитку об’єкта управління і забезпечують реалізацію коопера-
ційних взаємодій учасників ТРК з метою реалізації ресурсного по -
тенціалу для підвищення ефективності регіональної економіки.
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ОСОБЛИВОВСТІ МОВИ ЯК ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇЇ
В ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРІ

Ткаченко Н.О.
Старший викладач кафедри туризму, документних та

міжкультурних комунікацій
Інститут філології та масових комунікацій 

Університету «Україна»

Інтернет як особливе середовище спiлкування, на думку науков-
ця О. Тищенко, привертає дедалi бiльшу увагу науковцiв, зокрема
фiлологiв, надаючи дослідникам ресурс мовного масиву, який стрiм-
ко розвивається й починає впливати на мову поза власними межами.
Проблематику мови iнтернет-спiлкування являється надзвичайно
важливою для освiтян, оскільки сьогодні досить велика кількість
учнів, студентів комунікує в соцiальних мережах, на форумах,
у чатах, надаючи їм перевагу перед реальним спiлкуванням [1, с. 35].

Швидкий розвиток інноваційних технологій значно полегшив
процес комунікації. Комп’ютери та сучасні гаджети з підключен-
ням до Інтернету дають можливість вільно комунікувати та обмі-
нюватись думками з необмеженою кількістю людей [2, с. 3], з будь-
якого куточку планети навіть не виходячи з дому.

Інтернет сьогодні являється iнтерактивною реальністю яка дає
змогу користувачам не лише спостерiгати, а й брати активну участь
у твореннi iнформацiйного масиву. Мова iнтернету, як вказує
О. Тищенко, набуває рис окремого функціонального стилю, а особ-
ливостi цiєї сфери, спосiб мовомислення користувачiв є такими,
що формують цей новий стиль [1, с. 35].

Інтернет слугує потужним засобом комунiкацiї, а також само-
органiзацiї, такi функцiї iнтернету зумовлюють форми та жанри по -
дання iнформацiї в ньому: вiд автономних, монологiчних веб-сто -
рiнок (сайтiв), призначених винятково для iнформування, наприклад,
сайти газет, журналiв, програм телепередач, прогнозу погоди, но -
вин та iн., до iнтерактивних, дiалогiчних, що спонукають користу-
вачiв обмiнюватися думками як авторів авторiв сайту, так i чита-
чiв — це блоги, форуми, чати.

Особи, що беруть участь в Інтернет-спілкуванні ведуть діалог,
можна говорити і про полілог, оскільки технічні можливості, що
використовують в он-лайн спілкуванні надають можливість спілку-
ватися одночасно не лише з одним, а з кількома співбесідниками.
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Таким чином, можемо говорити, що сьогодні змінюються спо-
соби комунікації, які суттєво чинять впливає на мову, а саме спіл-
кування в Інтернет просторі набуває чітких ознак усного мовлення,
що здійс нюється у письмовій формі; для нього характерними риса-
ми є еко номія мовних засобів, спонтанність, оперативність, та їх
надмірність.

Таким чином, на сьогодні можна говорити про те, що мова
Інтернет-спілкування являється писемним розмовним мовленням,
навіть є можливість говорити про появу нового стилю, підстилю,
тобто мови Інтернет-спілкування.

Таке визначення має можливість бути віднесеним лише до жан-
рів масової комунікації, оскільки інші тексти, а саме офіційна інфор-
мація органів влади, тексти наукових робіт та інші, функціонують як
звичайні паперові тексти, мова яких не отримала трансформацій
в залежності від засобу їхнього оприлюднення. Спілкуванню за допо-
могою засобів Інтернету, сьогодні, надають перевагу навіть перед та -
ким дійовим способом передачі інформації, як телефон. Інтернет-
спілкування підкорило весь комунікаційний простір, не зважаючи на
вікові та соціальні, обмеження і кордони між державами.
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АНАЛІЗ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПОКОЛІННЯ Z

Ткаченко О.О.
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Сьогодні все більш актуальним є питання розуміння та пізнан-
ня покоління Z, адже з’являється все більше літератури, наукових
праць та досліджень, для правильного осмислення та сприйняття
цього покоління.
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В науковій думці окреслено, що кожен покоління по різному
відноситься до праці та робочого місця. Сьогодні про покоління Z
відомо мало, а особливо є малодослідженим їхні характеристики,
потреби, атрибути, потреби в роботі. Тому роботодавці та менедже-
ри з персоналу повинні передбачати потреби та зміни на робочому
місці їх стратегії, мотивації для залучення нового покоління пра-
цівників, які будуть прибуваючи дуже скоро.

Важливо зрозуміти їх, щоб зберегти таланти новітнього поколін-
ня і реалізувати свої переваги для підтримки зростання компанії.

Покоління Z піднімаються з соціальної павутини, вони цифро-
орієнтовані і їх ідентичністю є технологія. Це покоління народи-
лось і виросло в цифровому світі і відрізняється від інших поколінь
тим, що їх існування пов’язане з електронікою і цифровим світом.

Для покоління Z є характерним неформальний, індивідуаль-
ний і прямий спосіб спілкування, соціальна мережа — це життєво
важлива частина їхнього буття.

Характерними особливостями покоління Z, як правило, є не -
терплячість, швидко схоплюють інформацію, висока залежністю
від технології та низький ступень уваги, висока індивідуалістич-
ність, самостійність [1].

Також важливо зазначити, що покоління Z хоче бути почутим
незважаючи на молодий вік. Технологія є частиною їх ідентичності
і вони є технологічно підкованими, але не мають навичок у вирі-
шенні проблем і не мають здатності розглядати ситуацію в певних
контекстах питання, дивлячись на неї лише прямо.

Ще однією цікавою характеристикою є той факт, що, незва-
жаючи на постійний зв’язок з соціальними медіа, покоління Z, зда-
ється, менш залучене до громадянської участі, у порівнянні з стар-
шими поколіннями, цей факт можна відзначити схильністю
покоління Z до спілкування у віртуальному середовищі, викорис-
товуючи скорочену мову, що впливає на їх міжособистісні та соці-
альні навички, що в свою чергу визначає потребу у поглибленому
навчанні розвитку формальних комунікативних навичок.

Важливою особливістю даного покоління є, та ознака, що вони
прагнуть реалізовувати потенціал колективного підходу в своїй сус-
пільній діяльності та розраховують на підтримку роботодавця [2].

Для покоління Z робота — це комплекс цілей і завдань, які не -
обхідно виконати в певні терміни, що дуже схоже на процес комп’ю -
терної гри, в якій герой повинен знайти скарб, справляючись зі всіма
труднощами, а інакше його принцесу з’їсть дракон. До вечора
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герой може взагалі нічого не робити, адже умова така: потрібно ви -
конати всі задачі до певного часу, а особливістю покоління Z є той
факт, що йому незвично виконувати щось заздалегідь, до встанов-
леного часу [3].

Отже, зазначмо, що покоління Z є зміною поколінь, яку ще не
бачили роботодавці. Це покоління створить виклики для лідерів,
менеджерів, керівників, PR лідерів та педагогів у кожному секторі
робочої сили.
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МОТИВАЦІЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
ЗА ДОПОМОГОЮ АКТИВНОГО ТУРИЗМУ

Трач С. 
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Науковий керівник: Євсюкова Т.В.,

старший викладач кафедри фізичного виховання

Актуальність. Туризм це досить простий та доступний спосіб від-
починку та підтримання свого тіла в гарному стані, як фізично так
і духовно. Саме в наш час постійних стрессів треба час від часу просто
дати собі трохи свободи, вийти за межі роботи та дозвілля, та знову
поєднатися з природою. Туризм це досить багатогранний спорт, він
включає в себе багато аспектів, такі як: єкономічний, соціологічний та
фізичний. Сфера туризму, впливає на такі ключові сектори господарс -
т ва як транспорт і зв’язок, торгівлю, будівництво, сільське господарст -
во, виробництво споживчих товарів, освіту, культуру та багато іншого,
є каталізатором соціально-економічного розвитку країн. Майже в 40%
країн туризм — головне джерело надходжень в іноземній валюті.

У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка
надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, зви-
чаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу,
і дає прибуток в бюджет. Не кажучи вже про те, що ця система фак-
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тично забезпечує дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи
інакше пов’язаних з наданням туристичних послуг.

Останнім часом рейтинг популярності активного туризму, можна
сказати, зростає в геометричній прогресії. І зовсім не тому, що це
модне захоплення. Це пов’язано з монотонним, рутинним життям
в мегаполісі. Багато хто з тих кто вирішив займатись туризмом по -
чали просто втомлюватися від комфорту, саме тому вони звернулись
до цього виду дозвілля. Вони повністю заледащіли, звикли до безді -
яльності, стали апатичними. Інтенсивне старіння організму, поява
дивних захворювань, що не піддаються лікуванню, ожиріння,
депресії, щоденна суєта, фобії і постійний стрес — ось ціна відмови
від природного навколишнього середовища.

Згідно з численними дослідженнями, вже встановлено, що лю ди,
які займаються активним туризмом, практично не старіють, чудово
виглядають, заморожують свій вік і завжди бадьорі, і здорові. Секрет
молодості, енергії і здоров’я очевидний, але його ніби не поміча -
ють. А він лежить на поверхні — «встань і йди».

Також туризм стане у нагоді для:
– отримання великої кількості позитивних емоцій;
– розвитку розумових і фізичних можливостей людини;
– розвитку витривалості, сміливості та інших вольових якостей;
Навчання новим навичкам або навіть оволодіння спеціальні-

стю, якщо людина вирішить присвятити цьому все своє життя.
Але, крім плюсів, є і кілька мінусів, наявність яких значно уск-

ладнює можливості активно відпочивати:
Наявні медичні протипоказання людини, наприклад, через хво -

робу або віку; дорожнеча деяких видів активного відпочинку; не -
безпечність деяких видів активного відпочинку, які, при несприят-
ливому збігу обставин і відсутності спеціальної підготовки можуть
навіть закінчитися летальним результатом; інші обмеження, на при -
клад, вікові.

Виходячи с всього сказанного можна зробити декілька висновків:
1) займаючись туризмом ви допоможете не тільки свому здоро-

вью та ще й бюджету країни 2) для того щоб почати займатись цим
не потрібно багато, лише знайдіть собі компанію для тяжких але ве -
селих подорожей! 3) Потрібно час від часу виходити з зони ком-
форту для того щоб відчути справжню свободу, фізичну та духовну.
4) потрібно шукати такий різновид активного відпочинку, який
буде прийнятний для кожної окремої людини і максимально повно
підходити саме для неї.
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КРУЇЗНИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО СТАН В УКРАЇНІ

Труш Д.В.
4 курс, група ТУ-15/1, спеціальність «Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Степанова О.А., доктор культурології, професор

Водний туризм дає змогу людям різної національності пізнава-
ти навколишній світ з іншого боку — більш цікавого та має еколо-
гічний ефект в кращому обсязі. Круїзний туризм є універсальним
видом туризму, глобально інтегрованим до світової економіки,
поєднуючим у собі практично всі форми рекреації, а також об’єд-
нуючий різні види сервісу та організації дозвілля [1]. Останнім
часом спостерігається все більший попит населення до морського
перевезення не з точки зору способу досягнення пункту призначен-
ня, а способу відпочинку. Морський круїз являє собою туристичну
поїздку морем, як правило з заходом у порти, на борту спеціального
пасажирського судна, у базову вартість якої включене комплексне
обслуговування на борту судна [2]. Або круїз — морська або річкова
туристська подорож на кораблі, який одночасно являється транс-
портним засобом, місцем проживання, харчування, розваг та багато
інших заходів, і включає в програму берегове обслуговування [3].

Круїзний тур здійснюється на такому виді водного транспорту,
як круїзне судно. Круїзне судно — судно, яке здійснює міжнарод-
ний рейс та перевозить пасажирів, що приймають участь у груповій
туристичній програмі й розміщуються на судні, з ціллю коротко-
часних туристичних візитів згідно розкладу одного чи декількох
портів, відкритих для заходу іноземних суден.

В Україні внаслідок складної економіко-політичної ситуації, не -
до сконалості законодавчої бази, зокрема в сфері оподаткування та ін -
вестування, відсутності конкурентоспроможного пасажирського
флоту та впливу інших суттєвих факторів морський туризм значно по -
ступається за темпами зростання північноамериканському та євро-
пейському сегментам світового ринку, що не відповідає потенційним
ресурсним можливостям України. Підтвердженням цього є низький
рейтинг конкурентоспроможності сфери подорожей і туризму в Ук -
раїні відносно інших країн світу, де розвинуто морський туризм [4].

В Україні працюють декілька судноплавних компаній, які во -
ло діють, переважно, кількома суднами, серед яких немає жодного
пасажирського корабля, що на 100% відповідає усім вимогам сучас-
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ної туристичної індустрії. Без придбання нових лайнерів відновити
морські подорожі в Україні не вдасться. Відсутність українського
пасажирського флоту відчувають, перш за все, громадяни України,
що не в змозі користуватися послугами іноземних туристичних фірм,
перш за все, внаслідок недоступних цін. Сьогодні не тільки фахівці
морського флоту, а й кожний пересічний громадянин України ви -
знає необхідність того, щоб українські лайнери знову з’явилися на
Чорному морі й перевозили пасажирів [2].

На сьогоднішній день круїзів по Чорному морю практично не має.
Деякі міжнародні оператори, як це не сумно, взагалі не в курсі, що
Чорне море можна розглядати з «круїзної» точки зору. Хоча в остан-
ні роки намітилася деяка тенденція до зростання пасажирських
перевезень, їхній обсяг на Чорному морі становить лише 3% від
загального обсягу перевезень на Середземному морі. У якості пози-
тивного прикладу можна назвати компанію «Укрферрі», що здійснює
регулярні морські перевезення пасажирів на лінії Одеса — Стам -
бул — Одеса. Крім цього можна ще відзначити дніпровські круїзи
з заходами, окрім дніпровських річкових портів (Київ, Канів, Кре -
менчук, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Херсон), в Одесу та Севас то -
поль. Ці круїзи виконують річкові судна «Генерал Ватутін», «Зірка
Дніпра», «Принцеса Дніпра»[2].

Круїзний туризм являє собою окрему галузь людської діяльно-
сті із своїми ознаками, особливостями, які обумовлені специфікою
надання і споживання послуг та організації перебування. Як інно-
ваційний вид туризму, круїзний туризм є дуже перспективним і Украї -
на має значний потенціал у створенні власного круїзного ринку
з власним продуктом. За умови створення державної програми роз-
витку та підтримки круїзного туризму наша країна має великі пер-
спективи на ринку цих послуг.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ПРИРОДО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Труш О.В.
4 курс, група ТУ-15/1, спеціальність «Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
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Територія України розташована в сприятливих природно-гео-
графічних умовах, має потужний природно-ресурсний потенціал та
багатий природно-заповідний фонд, який виступає важливою осно-
вою життєдіяльності населення. Проте, нераціональне природокори-
стування, підвищений негативний вплив антропогенної діяльності
призводять до забруднення цих територій, погіршення їх екологіч-
ного стану, що з рештою відбивається на якості життя населення та
розвитку деградаційних процесів в природному середовищі.

Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного
простору, природні комплекси та об’єкти, і мають особливу приро-
доохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виді-
лені з метою збереження природного різноманіття, зокрема ланд-
шафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання
загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніто-
рингу навколишнього природного середовища.

До природно-заповідного фонду України належать: природні
території та об’єкти — природні заповідники, біосферні заповідни-
ки, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки,
заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища; штучно створені
об’єкти — ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки,
парки-пам’ятки садовопаркового мистецтва [2, с. 1–2].

Території та об’єкти природно-заповідного фонду є основними
природними елементами екологічної мережі і складають її природ-
ні ядра. Відповідно до Закону України « Про природно-заповідний
фонд України» ПЗФ охороняється як національне надбання, щодо
яко го встановлюється особливий режим охорони, відтворення і ви -
користання. Україна розглядає цей фонд як складову частину світо-
вої системи природних територій та об’єктів, що перебувають під
особливою охороною [1].

Охорона навколишнього середовища та раціональне його ви -
користання, збереження й збагачення природних ресурсів із кож-
ним роком все більше турбує людство. Міжнародне суспільство
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приділяє значну увагу охороні, збагаченню та збереженню націо-
нальних парків та заповідників шляхом забезпечення достатнього
фінансування, раціонального використання та охорони [3, с. 154].

Першочерговим завданням у вирішенні проблем з оптимізації
стану ПЗФ будь-якого регіону України є географічний аналіз мере-
жі природно-заповідних об’єктів. Із метою встановлення законо-
мірностей розподілу об’єктів ПЗФ проводять оцінку їх просторово-
го поширення у межах адміністративнотериторіальних одиниць,
визначення кількісних, якісних характеристик природоохоронних
об’єктів і територій [4, с. 42].

Основні проблеми охорони територій та об’єктів природно-
заповідного фонду можна розділити таким чином:

1. Економічні проблеми — недостатнє та несвоєчасне фінансу-
вання бюджетних організацій, підприємств, установ, у віданні яких
знаходяться заповідні об’єкти. Відсутність бюджетних коштів для
створення та постійного оновлення кадастрової бази об’єктів ПЗФ
і для проведення наукових досліджень на їх територіях. Недостатня
оснащеність і технічна забезпеченість служб охорони і держконтролю.

2. Правові та адміністративні проблеми — відсутність необхідних
правових-адміністративних документів, розроблених та затверджених
Мінекобезпеки України відповідно до існуючого законодавства.

3. Науково-методичні проблеми — відсутність методики роз-
робки проектів організації та утримання природних та біосферних
заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологіч-
них і зоологічних парків, а для парків-пам’яток садово-паркового
мистецтва — методики розробки проектів змісту та реконструкції
[2, с. 3–4].
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Федонюк І.В.
IІІ курс, група Тр.-3.1, спеціальність «Туризм»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Майстер А.А., к. г. н., доцент

Територіальна організація лікувально-оздоровчого туризму Ук -
раїни складається з багатьох ланок. Первинною ланкою цього ком-
плексу є санаторії, пансіонати, будинки й бази відпочинку, ту рис -
тичні бази. Окремо розміщені санаторії, пансіонати, бази створюють
рекреаційні пункти.

В Україні функціонує 45 курортів загальнодержавного та між-
народного значення та 13 курортів місцевого значення. У країні
є понад 400 санаторіїв, що можуть прийняти на лікування понад
600 тис. відпочиваючих. Існує перелік та межі 265 територій, які
резервуються для організації зон лікування, відпочинку й туризму.
Найбільшою популярністю у населення користуються узбережжя
Чорного й Азовського морів та Карпати.

На узбережжях Чорного й Азовського морів є чималі запаси
рекреаційних ресурсів, які дають змогу розвивати курортне госпо-
дарство. Курорт Аркадія розташований в одному з мальовничих
куточків Одеси. До нього входить уся приморська територія від
Відради до Аркадії. Основними лікувальними факторами курорту
є клімат, таласотерапія та мінеральні води.

Мікроклімат курорту Великий Фонтан вирізняється інтенсив-
ною сонячною радіацією, деякою сухістю повітря, яке пом’якшу-
ється бризами. Він сприятливий для лікування пацієнтів із захво-
рюваннями органів дихання. Основними лікувальними факторами
також є кліматолікування, таласотерапія й мінеральні води.

Кліматичний приморський курорт Скадовськ знаходиться на
положистому березі мілкої Джарилгацької затоки Чорного моря. Чис -
те степове повітря, постійні морські бризи створюють чудові кліма-
тичні умови [2].

На березі Азовського моря є два кліматогрязевих курорти —
Бердянськ та Кирилівка. Грязьовий та кліматичний приморський
рівнинний курорт степової зони Бердянськ знаходиться на північ-
ному березі Азовського моря. Основні лікувальні засоби курорту —
мулисті грязі та ропа озер Червоне, Велике й затоки Азовського
моря, а також мінеральні хлоридні й натрієві води. Клімат курорту
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Кирилівка — помірно-континентальний. До основних лікувальних
факторів відносяться мулисті сульфідні грязі та високомінералізо-
вані хлоридні натрієві мінеральні води.

Природа Карпат завжди вабила людей, проте це не єдина при-
чина створення тут курортного господарства. Напрочуд корисні
вуглекислі води верхів’їв Чорного Черемошу та інші мінеральні
води. Є родовища торфових лікувальних грязей.

Бальнеогрязьовий курорт Черче місцевого значення на базі
сульфідних вод, торфових вод і грязей розташований у долині, ото-
ченій пагорбами Карпатського передгір’я. Бальнеологічний курорт
Поляна розміщений у долині р. Пінія. Він оточений лісистими
горами. Курорт Синець — один з найстаріших у Карпатах. Клімат
тут гірський, з підвищеною вологістю повітря та великою кількістю
опадів. Для лікування використовуються мінеральні води [1].

Отже, південні регіони України мають дещо вищий рівень роз-
витку лікувально-оздоровчого туризму, що зумовлено кращими
кліматичними умовами, більшою кількістю закладів оздоровлення
та відпочинку. Решта областей країни відзначаються невисоким
рівнем розвитку лікувально-оздоровчого туризму.
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ВИДАТНІ МІСЦЯ ГРУЗІЇ

Читунашвілі Е.
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

кафедра документних та міжкультурних комунікацій
Науковий керівник: Демиденко Я.С. к.ф.н., доцент

Картлі — серце Грузії. Тут потрібно побувати обов’язково. Саме
в Кар т лі розташована сучасна столиця Грузії — мудрий Тифліс. Та й дав -
 ня столиця Мцхета теж знаходиться в Картлі. Регіон сповнений старо-
вини, він буквально нею просякнутий. Якщо вам хоч скільки-не будь
цікаві архітектура, храми і монастирі, грузинська культура — вам сюди.

Весняна Кахетія Кахетія — край виноробства — розкинулася
в Ала занській долині на сході країни. Чудові краєвиди, виноградники,
корона кавказьких гір, що видніються на горизонті, старі монасти-
рі і багато-багато вина — ось чим дивуватиме Кахетія. Ще тут рос-
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туть найсмачніші овочі і фрукти. І тут же ви знайдете правильний
грузинський шашлик. Одним словом, Кахетія — рай гедоніста.

Аджарія — це море. Найчистіше, ласкаве Чорне море.
Якщо ви шанувальник спокійного сімейного пляжного відпо-

чинку — вирушайте в Кобулеті або Урекі. Любителям же активнос-
тей більше підійде Батумі з його хмарочосами на березі, відмінни-
ми ресторанами, веселим нічним життям курортного міста. Батумі
гарний ще й як точка старту для подорожей по регіону. А подоро-
жувати однозначно варто — в гірській Аджарії вас чекають водоспа-
ди, старовинні фортеці і загадкові лісові стежки заповідників.

У лісах Боржомі живуть лісовики Рача і Боржомі — це повітря.
Повітря, яким буквально захлинаєшся. Первозданна природа,
озера, ущелини, джерела з дуже смачною водою — це тут. Хочете —
на автомобілі, хочете — ногами, але цю частину Грузії варто поди-
витися. Мартвільскіе каньйони зберігають секрети динозаврів
Імеретія — старовинний регіон. Він багатий і історичними пам’ят-
никами, і природними. Загадкові грузинські печери знаходяться
саме в Імеретії. А в Мартвільскіх каньйонах і Сатапліа навіть вия-
вили сліди динозаврів і первісних людей.

Сванетія — це в першу чергу гори. Піки з шапками льодовиків,
які не тануть навіть влітку. Це гірськолижні курорти взимку і альпі-
нізм влітку. Це неповторні пейзажі і знамениті сванські вежі.

А ще сюди майже не добралася цивілізація — якщо хочете по-
справжньому чесної Грузії — вам сюди. Пейзажі Самцхе-Джавахеті
Джавахетія. Через складного клімату Джавахетія є не надто густо-
населеним районом. Можливо, тому і туристами вона не особливо
розпещена. А дарма. Адже саме в Джавахеті ви знайдете високогір-
ні озера і альпійські луки. А в монастирі Поки на березі озера
Паравані готують, мабуть, одні з найцікавіших сирів в Грузії. Тут же
знаходиться Ніноцмінда, в якій майже на кожному даху живуть
лелеки. І найстаріша обсерваторія знаходиться тут же. Скільки ще
секретів таїть Джавахетія? Хто знає.

Тушеті. Мабуть, самий важкодоступний регіон країни. Альпій -
сь кі луки, соснові ліси, піки гір, величезні овечі стада, задумливі
пастухи і повна відсутність цивілізації. У 2007 році Тушеті внесли до
переліку світової спадщини Юнеско. Тут же розташована одна
з най небезпечніших автомобільних доріг в світі. Потрапити в Тушеті
можна в дуже короткий період — з липня по вересень. Вам пощас-
тило якщо ви опинилися в Грузії в цей час. На землі залишилося
дуже небагато таких куточків.
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СЕКЦІЯ ХІІІ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЧИН
ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ

Артеменко А.О.
І курс, група ПЗ-18-1, спеціальність «Право»

Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко І.М., старший викладач

З’ясування проблеми походження держави як політичного інсти-
туту має актуальне значення, оскільки у процесі її виникнення
виявля ються її головні функції та специфіка. Знаючи обставини, які
обумовили появу держави, стає можливим прогнозувати зміни її
функ цій, структур, і розвитку. Актуальність з’ясування цього питання
полягає ще й в тому, що процес утворення держав ще не закінчився.

Держава — це об’єднання людей що підкорюються законам
права. На сьогоднішній день, в науковій площині існує 6 видів при-
чин виникнення держави у середньовічному суспільстві. Зокрема:

1. Розподіл праці, тобто виникнення серед мисливських і зем-
леробських племен — тваринницьких. Тваринницькі племена зай-
мались вирощуванням тварин для потреб людей (молоко, м’ясо) та
також використання їх як засобів праці (орали землі, тягали вози).
Звідси з’явився обряд — першого вигону худоби на пасовище.

2. Відокремлення ремесла від землеробства. Поступово ремес-
ло починає відокремлюватися від землеробства цим самим сприяє
розвитку нової галузі у господарстві. Ремесло не може існувати без
головного компоненту відносин — торгівлі.

3. Торгівля. Спочатку торгівельний обмін здійснювався в сере-
дині племені, місцеві ремісники виготовляли певні речі обмінюючи
їх у колективі на цінні або потрібні їм речі. З поступовим розвитком
торгівлі, з’являється вже не просто обмін в середині племені пев-
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ними речами, але й зовнішні торги. Торгівельні відносини з іншими
племенами надавали досить широкого розвитку в економічній галу -
зі, ранніх додержавних утворень. Племена з високим розвитком
сільського господарства збагачувались що призвело до надлишко-
вого продукту.

Надлишковий продукт зосереджувався у руках вождів, що при-
звело до виникнення майнової нерівності. З’явилася патріархальна
родина, на зміну жінці як голові сім’ї прийшов чоловік. В цей період
нерівності почало активно розвиватися рабовласництво. Хто не мав
ніяких майнових статків — просто ставали рабами, яких продавали
та використовували як знаряддя праці. Не просто майнова нерів-
ність, а цілісний поділ людей на класи, суспільні групи в котрих
були як спільні інтереси так і протилежні конфлікти. Виникали між
класові конфлікти, що призводило до війн між племенами.

Тодішня влада була не спроможна врегульовувати конфлікти
у суспільстві — це призвело до виникнення як політичної організа-
ції публічної влади зі своєю системою соціальних органів. Виникли
такі соціальні органи як армія (надавала державі могутності у разі
конфлікту з іншими державними утвореннями чи мало розвинути-
ми племенами); суд (суворою системою покарань зменшував ризик
конфліктів, вбивств, гра біжок в середині держави); органи управ-
ління (було не зручно керувати державою одній особі, тому призна-
чалися органи управління, які виконували владу на місцях).

Отже на відміну від інших інститутів і організацій політичної
системи, державі притаманні такі ознаки: особлива група людей,
яка зайнята управлінням усього суспільства, охороною його еконо-
мічних та соціальних структур; примусова монополія влади, що по -
ширюється на всіх жителів держави; особливе право видавати обо -
в’язкові для всіх закони й розпорядження; державно-організована
територія, захист якої здійснюють інститут влади, особливо армія,
право реалізувати зовнішню політику у всіх сферах міжнародних
відносин; монопольне право встановлювати обов’язкові для всіх
податки і формувати державний бюджет.
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Бобраніцька К.О.
II курс, група БПЗ-21, спеціальність «Право»

Білоцерківській інститут економіки та управління 
Університету «Україна»,

Науковий керівник: Сидоренко В.В., к. юрид. наук

Відповідно до ст. 36 КК України, підставою для необхідної обо-
рони є лише реальне суспільне небезпечне посягання, тобто таке,
яке фактично існує в об’єктивній реальності, а не в уяві особи. Але,
іноді особа перебуває в ситуації, коли якісь вчинки іншої людини
(потерпілого) вона в силу обстановки, що склалася, помилково
сприй має за суспільне небезпечне посягання, у зв’язку з чим запо-
діює потерпілому (тобто, посягаючому) шкоду. Відповідно, уявна
оборона — дії, пов’язані із заподіянням шкоди за таких обставин,
коли реального суспільно небезпечного посягання не було, і особа,
неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припус-
кала наявність такого посягання [3].

Правовою підставою уявної оборони є здійснення потерпілим
в певній обстановці дій, зовні схожих та обґрунтовано сприйнятих
особою за суспільно небезпечне посягання [4, с. 95]. Тобто, дії по -
терпілого повинні бути зовні схожими на суспільно небезпечне по -
сягання (спроба залізти у квартиру через вікно, погроза іграшковим
пістолетом), і за певної обстановки (у темряві, на безлюдній темній
вулиці, дії поєднані з погрозами позбавити життя) обґрунтовано
сприйматися такими. При цьому дії потерпілого від уявної оборони
можуть бути як правомірними, так і неправомірними проступками
(наприклад, дрібне хуліганство), які, сприймаються особою, як тяж -
кий злочин. Фактичною підставою уявної оборони є необхідність
у негайному нанесенні шкоди особі, яка здійснює уявне суспільно
небезпечне посягання для того, щоб зашкодити такому посяганню.
Уявне суспільно небезпечне посягання можна визначити як дії по -
терпілого, які в обстановці, що склалася, були сприйняті особою,
як реальне суспільно небезпечне посягання.

Розглядаючи необхідну оборону, Ю.В. Баулін зазначає, що осо -
ба, яка обороняється, може допускати помилки при захисті від сус-
пільно небезпечного посягання, і виділяв наступні види помилок:
1) в наявності суспільно небезпечного посягання; 2) у необхідності
негайного нанесення шкоди посягаючому; 3) відносно своєчаснос-
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ті оборони; 4) відносно особи посягаючого; 5) відносно оцінки
характеру та небезпечності посягання; 6) відносно оцінки обста-
новки захисту [1, с. 256–257].

Проаналізувавши ці помилки, можна визначити, що серед них
до уявної оборони відносяться наступні: 1) відносно наявності су -
спільно небезпечного посягання; 2) відносно особи, що посягає;
3) відносно характеру і небезпечності посягання.

Відповідно до цього можна виділити наступні види уявної обо-
рони в залежності від об’єктивного характеру помилки особи, що
захищається: коли правомірна поведінка потерпілого розцінюється як
суспільно небезпечне посягання; коли за особу, що посягає, сприй-
мається інша особа, яка не збиралася вчиняти суспільно небезпеч-
не посягання; коли з боку потерпілого були здійсненні неправомірні
дії, які в обстановці, що склалася, сприйняті особою за більш небез -
печне посягання; коли після вчинення щодо неї суспільно небезпеч-
ного посягання потерпіла особа обґрунтовано сприймає дії пося-
гаючого, як нове посягання [4, 94–95 с].

Отже, при уявній обороні посягання насправді немає, існує воно
лише в уяві особи, що обороняється, а також завдається особі, яка
через випадковий збіг обставин опинилась у певний час у певному
місці та діяла певним чином. Оцінюючи наявність чи відсутність
в певній ситуації вказаних видів уявної оборони, суд для правиль-
ності висновків в кожній конкретній справі повинен чітко встано-
вити два фактори: 1) чи дійсно дії потерпілого в даній обстановці
могли і повинні були сприйматися особою як суспільно небезпечне
посягання; 2) чи могла особа якимось чином усвідомлювати по -
мил ковість свого припущення.
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Склад злочину — це сукупність передбачених кримінальним
законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, що характеризують сус-
пільно небезпечне діяння як злочин.

Слово «підстава» має ба гатий семантичний зміст. Воно, зокрема,
означає вихідні, головні положен ня. Діяти на підставі чого-не будь —
означає спи ратися на щось, мати щось за основу, відштовху ватися від
чогось, мати щось як виправдання, до статній привід для діяльності.

Виділяють правову і фактичну підстави кримінальної відпові-
дальності. Правовою підставою кримінальної відповідальності КК
визначає наявність у вчиненому особою суспільно небезпечному
ді янні складу злочину, передбаченого статтею 2 Кримінального ко -
дексу України (далі — КК).

Це означає, що до кримінальної відповідальності може бути
притягнута лише та особа, яка є суб’єктом злочину і є винуватою
у вчиненні забороненого КК діяння проти охоронюваних законом
про кримінальну відповідальність об’єктів. Фактична підстава кри-
мінальної відповідальності — це вчинення особою діяння, перед-
баченого в КК, яке містить склад злочину.

Наприклад, особа вчинила крадіжку. Саме факт вчинення осо-
бою крадіжки і буде підставою негативної кримінальної відповідаль-
ності. Особа не підлягає відповідальності, якщо діяння вчинене нею
за обставин, що виключають його злочинність. Кримінальна відпо-
відальність — це реакція держави на вчинений особою злочин. Така
реакція знаходить своє вираження у певному акті органу держави —
обвинувальному вироку суду.

1. Відповідно до ч 1 ст 2 КК, 1 Підставою кримінальної відпо-
відальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке
містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

2. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може
бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведе-
но в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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3. Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відпові-
дальності за той самий злочин більше одного разу.

Законність складу злочину як підстави кримінальної відповідаль-
ності в тому, що вона встановлена законом (ст. 2 КК) і виключає сва-
волю при вирішенні питання про притягнення особи до криміналь-
ної відповідальності, дає можливість доказувати обґрунтованість
притягнення до кримінальної відповідальності або спростувати її.

Достатність складу злочину як підстави кримінальної відпові-
дальності в тому, що інших підстав для кримінальної відповідальності
законом не передбачено, а тому шукати їх та доказувати не потрібно.
Наявність у діях особи певного складу злочину достатньо для притяг-
нення її до кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину.

Таким чином, викладені вище доводи і факти свідчать, що
склад злочину є єдиною, необхідною, законною і достатньою під-
ставою кримінальної відповідальності.
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Міжнародна інвестиційна діяльність — це сукупність практич-
них дій суб’єктів по вкладенню інвестицій за рубіж та іноземних
інвестицій. Вона перерозподіляє у просторі і часі ресурси між окре-
мими суб’єктами й об’єктами різних країн. Зрозуміло, що головним
суб’єктом інвестиційної діяльності, який приймає рішення про
вкладення коштів є інвестор. Його іноземна діяльність зумовлена
розвитком господарських зв’язків між країнами світу, і залежить
вона як від об’єктивних економічних законів, так і від політико-
економічної мети діяльності національних держав у світовому полі-
тичному та господарському просторі [1].
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Ефективне здійснення будь-якої діяльності, в тому числі інвести-
ційної, залежить від належного правового регулювання. Вітчизняне
інвестиційне законодавство характеризується розгалуженою систе-
мою нормативно-правових актів, які регулюють здійснення інвести-
ційної діяльності. Але норми цих документів не містять єдиного
визначення суб’єктів, на регулювання діяльності яких вони спрямо-
вані. Актуальним у забезпеченні інвестиційної діяльності стає чітке
окреслення кола суб’єктів, до яких будуть застосовуватися правові
приписи, що визначатимуть їх правовий статус та гарантії [2].

На стан міжнародної інвестиційної діяльності виливають як
глобально-економічні фактори (стан розвитку світової економіки;
міжнародних ринків, насамперед, фінансового; стабільність світо-
вої валютної системи; рівень транс націоналізації та регіональної
інтеграції; розвиток міжнародної інвестиційної інфраструктури),
так і інші фактори, що знаходяться у площині країн, звідки направ-
ляються та куди залучаються інвестиції, у тому числі:

– політико-економічні — політична стабільність, міра втручан-
ня уряду в економіку, ставлення до зарубіжних та іноземних інвес -
тицій, дотримання дво- і багатосторонніх угод та ін.;

– ресурсно-економічні — наявність природних ресурсів, демо-
графічна ситуація, географічне розташування;

– загальноекономічні — темпи економічного зростання, спів-
відношення споживання та заощаджень, ставка відсотку за креди-
тами, норма прибутку, рівень і динаміка інфляції, конвертованість
валюти, стан платіжного балансу тощо.

Здійснюється міжнародна інвестиційна діяльність у двох на -
пря мах: вивезення капіталу та залучення іноземних інвестицій.

Вивезення капіталу зумовлюється такими чинниками, як: над-
лишок капіталів у країні (низькі норми прибутку чи брак відповід-
ної економічної структури для застосування капіталів); потреба
у нових ринках збуту, сировини; формування певного рівня конку-
рентоспроможної економіки; міжнародний поділ праці, пошук ста-
більних умов застосування капіталів [1].

Інвестиційне право є підгалуззю господарського права, а суб’єк та -
ми інвестиційної діяльності є тільки ті особи, які здійснюють інвес ти -
ційну діяльність, а саме — сукупність практичних дій щодо реалізації
інвестицій. З кола суб’єктів інвестиційної діяльності слід виключити
учасників як таких, що не здійснюють цю діяльність, а тільки супрово -
джують та споживають її результати тощо. Для цьо го необхідно в час -
тину першу статті 5 Закону України «Про інвес тиційну діяльність»
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в нести відповідні зміни. Також для визначення суб’єкта інвестиційної
діяльності слід використовувати цивільну категорію «фізична особа»
замість конституційної «громадянин», яка вживана у зазначеному
Законі. Серед законодавчо визначеного переліку суб’єктів інвестицій-
ної діяльності, в тому числі й суб’єктів іноземного інвестування, хиб-
ним вбачається вилучення такої категорії осіб, як особи без громадян-
ства, адже апатриди, згідно зі статтею 26 Конституції України,
володіють таким самим обсягом інвес тиційної правосуб’єктності, як
і громадяни та іноземці [1]. Проблема застосування різних критеріїв до
визначення іноземного інвестора, що користується міжнародно-пра-
вовими гарантіями, залишається відкритою, і вирішується наразі
ситуативним застосуванням до зазначених відносин, положень
того чи іншого міжнародно правового джерела, яке містить ці гарантії.
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Ґрунтування сучасної національної правової системи на нових
ідеях та завданнях, пов’язаних з необхідністю гуманізації та демокра-
тизації суспільних відносин, визначає необхідність комплексного
дослідження особливостей правової системи України, шляхів її вдос-
коналення та підвищення ефективності, а також визначення її місця
у міжнародному правовому просторі. Це, у свою чергу, зумовлює
необхідність вияву загального, особливого та одиничного в національ-
ному праві, що стає можливим завдяки порівняльним дослідженням.

На сучасному етапі активізація досліджень у сфері порівняльного
правознавства пов’язана, передусім, з розширенням міжнародних
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наукових контактів та необхідністю визначення закономірностей
розвитку інститутів та норм національного права.

Актуальність наукових пошуків порівняльного права визнача-
ється також тим, що між існуючими у сучасному світі правовими
системами постійно відбуваються такі процеси, як взаємопроник-
нення, що відображається у застосуванні норм та принципів між-
народного права за наявності правових колізій та протиріч; запози-
чення, що призводить до рецепції, взаємного впливу, гармонізації
та уніфікації норм і інститутів. Інтенсивність цих процесів зумов-
люється належністю правових систем певних держав до одного
і того ж типу чи до різноманітних видів систем.

Таким чином, співіснування правових систем визначає акту-
альність їх співставлення на різних рівнях — починаючи від право-
вих норм, інститутів, галузей, що належать до однієї національної
системи, і закінчуючи правовими масивами, які складають певні
правові сім’ї.

Потреба дослідження проблем порівняльного правознавства
має багатоаспектний характер. Вона зумовлюється як практичними,
так і теоретичними причинами. Теоретичне значення має досліджен-
ня методологічного розуміння порівняльного правознавства та його
місця в системі правових категорій наук. Практичний інтерес мають
можливості визначення закономірностей розвитку національної
правової системи, їх особливих рис та місця в міжнародно-право-
вому просторі. Проте, необхідно зазначити, що теоретичні пробле-
ми інституту порівняльного правознавства в сучасній світовій та
вітчизняній науці досліджені ще не достатньо.

Процес становлення порівняльного правознавства мав динаміч-
ний еволюційний характер. В своєму розвитку воно пройшло певні
чітко визначені етапи. В стародавні часи порівняльне правознавство
ще не мало самостійного характеру і застосовувалося як метод до -
слідження окремих інститутів права, що належать до законодавства
однієї країни. В його нинішньому стані порівняльне правознавство
сформувалося під впливом двох різних течій: застосування інозем-
ного права або створення нових національних законів (законодав-
чого порівняльного правознавства) та порівняльного аналізу різних
правопорядків з метою кращого вивчення самого феномену права
(науково-теоретичного правознавства).

Розробка відповідних методологічних правил проведення
порівняльно-правового аналізу надає можливість досягти визначе-
ної мети, конкретних правових результатів.
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Отже, порівняльно-правовий аналіз — це ефективний засіб
дослідження усіх правових проблем, аналізу окремих інститутів і пра-
вових норм, держави і права в цілому в трьох основних аспектах:
в аспекті історико-порівняльного підходу, соціологічного напрямку
порівняльних досліджень та порівняльного вивчення іноземного
правового досвіду. Інтенсивність цих процесів зумовлюється на -
лежністю правової системи певної держави до одного і того ж типу
чи до різноманітних видів систем. Саме ці аспекти досліджень є го -
ловним стрижнем усієї науки порівняльного правознавства і обу-
мовлюють подальший її розвиток та безспірне закріплення за нею
статусу самостійної юридичної науки.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ 
ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ З ОСКАРЖЕННЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Ващук К.Я.
5 курс, група ПЗ-18-1м, спецiальнicть 081 «Право»

Фаст О.О., доцент кафедри конституційного права 
та теоретико-правових дисциплін 

Інституту права та суспільних відносин 
Університету «Україна»

Законність — це стан суспільного життя, що характеризується
неухильним дотриманням і виконанням законів усіма суб’єктами.
У той час, як закон закріплює загальнообов’язкові правила поведін-
ки, законність будує шлях до повного й безперешкодного їх дотри-
мання, інакше кажучи, вона є неодмінною умовою реального вті-
лення в життя існуючих законів. У ч. 2 ст. 19 Основного Закону
нашої країни зазначено, що органи державної влади, органи місце-
вого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені Кон -
титуцією й законами України. Іншими словами, всі органи держав-
ної влади у своїй діяльності мають спиратися на санкціоновані дер-
жавою норми. Варто вказати й на те, що вони не тільки самі діють
відповідно до законів, а й виконують, так би мовити, зворотну фун-
кцію — забезпечують додержання законності як окремими грома-
дянами, так і різними організаціями, установами тощо.

Не менш важливим є дослідження форм забезпечення закон-
ності, які безпосередньо стосуються провадження з оскарження нор-
мативно-правових актів. Під забезпеченням законності, як показують
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останні наукові дослідження, мається на увазі діяльність відповід-
них державних формувань, спрямовану на наступне: (а) недопу-
щення порушень у діяльності органів державної влади, їх посадових
осіб, додержання вимог і приписів, закріплених у чинних законах
і підзаконних актах, якими вони користуються у своїй повсякден-
ній роботі; (б) виховання працівників апарату управління шляхом
суворого дотримання законності й державної дисципліни; (в) своє-
часне й оперативне виявлення, припинення й поновлення поруше-
них прав, забезпечення законних інтересів громадян і громадських
організацій; (г) установлення причин та умов, що сприяють пору-
шенню законності; (ґ) притягнення до відповідальності винних у по -
рушенні законності й дисципліни; (д) розробку і прийняття заходів,
спрямованих на усунення причин та умов порушення законності
й дисципліни; (ж) створення умов невідворотності відповідальнос-
ті у випадках їх порушення.

Зважаючи на викладене, ще раз зазначимо, що до засобів забезпе-
чення законності під час провадження з оскарження нормативно-пра-
вових актів науковці відносяться такі засоби процесуального примусу
як попередження; видалення із залу судового засідання; тимчасове
вилучення доказів для дослідження судом; привід. Слід звернути увагу,
що особливо вони стосуються перекладача, який у разі повторного
порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними
розпоряджень головуючого може бути взагалі замінений.

Таким чином, можемо зробити висновок, що законність під час
судового провадження з оскарження нормативно-правових актів
може забезпечуватися різними способами, основними з яких є звер -
нення, контроль і нагляд. Звернення, надає особі, яка оскаржує
нормативно-правовий акт, можливості звернутися з апеляційною або
касаційною скаргою, а також оскаржити ухвалу суду на будь-якій
стадії розгляду її справи. Щодо судового контролю, то він є можли-
вим при зверненні громадян і здійснюється апеляційним адмініс-
тративним судом, який переглядає рішення місцевих загальних
судів як адміністративних судів та окружним адміністративним су -
дом в апеляційному порядку, Вищий адміністративний суд Украї -
ни, який переглядає рішення місцевих та апеляційних адміністра-
тивних судів в касаційному порядку та Верховний Суд України,
який переглядає рішення адміністративних судів за винятковими
обставинами.
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Аналіз складу будь-якого злочину неможливий без з’ясування
змісту ознак суб’єктивної сторони. Їх встановлення має надзвичай-
но важливе значення для правильної кримінально-правової квалі-
фікації, призначення покарання, недопущення суб’єктивного інк-
римінування, розмежування від суміжних складів злочинів та
відмежування від інших правопорушень тощо. У кримінально-пра-
вовій доктрині переважна більшість вчених зазначає, що суб’єктив-
на сторона складу злочину — це внутрішні психічні процеси у сві-
домості та волі особи, яка вчинила злочин, ставлення особи до
злочину та окремих його елементів. До ознак суб’єктивної сторони
складу злочину традиційно відносять вину, мотив і мету. На сьогод-
ні дискусійним залишається питання про те, чи належить до ознак
суб’єктивної сторони складу злочину емоційний стан злочинця.

В науці існують декілька точок зору щодо місця емоційного
стану злочинця серед ознак суб’єктивної сторони складу злочину,
які можна звести до трьох основних підходів. Згідно першого під-
ходу, емоційний стан особи не входить до суб’єктивної сторони зло-
чину, а притаманний лише окремим привілейованим складам зло-
чинів, в яких умовою відповідальності є перебування винного
в стані сильного душевного хвилювання. Наприклад, А.О. Пінаєв
принципово заперечує проти того, щоб емоційний стан особи роз-
глядався структурною ознакою суб’єктивної сторони складу злочи-
ну і вивчався в її межах, мотивуючи це тим, що емоції притаманні
будь-якій діяльності людини, тобто присутні у вині, наявні при
формуванні мотивів та мети. Цей науковець, окрім того, вважає, що
емоційний стан повинен вивчатися виключно в межах привілейо-
ваних складів, в яких йдеться про стан афекту [3, с. 106].

Такі аргументи, наш погляд не можуть бути достатньо перекон-
ливими, оскільки емоційний стан, як і вина, не є ознакою самого
суб’єкта злочину, а характеризує саме його ставлення до певних
юридично значимих подій, що і дозволяє віднести емоційний стан
саме до суб’єктивної, тобто внутрішньої, сторони злочину. Згідно
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другого підходу, емоційний стан особи не є самостійною ознакою
суб’єктивної сторони складу злочину, а входить у зміст вини. Так,
П.С. Дагель, ототожнюючи суб’єктивну сторону злочину із виною,
вважає мотив, мету та емоційний стан складовими компонентами
психічного відношення, яке складає вину [1, с. 41].

С.А. Тарарухін та В.К. Матвійчук стверджують, що суб’єктивна
сторона охоплює всю психічну діяльність суб’єкта при вчиненні
злочину. Ці науковці наголошують, що формальний підхід до цих
ознак часто призводить до помилкових висновків: стосовно конк-
ретного злочину всі ознаки потрібні, але самостійного криміналь-
но-правового значення мотив, мета, емоції набувають не завжди
і в цьому виявляється їх факультативність [5, с. 4–5].

Підсумовуючи, слід зазначити, що ст. 23 КК України визначає,
що виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи безді-
яльності, передбаченої КК та її наслідків, виражене у формі умислу
або необережності. Таке розуміння суб’єктивної сторони складу
злочину видається неприйнятним, оскільки складатиметься ситуа-
ція, коли одне поняття позначається декількома термінами, що
є неприпустимим.

Прихильники третього підходу — найбільш поширеного в кри-
мінально-правовій науці — вважають, що емоційний стан особи,
поряд із мотивом та метою, є факультативною ознакою суб’єктив-
ної сторони злочину. Прихильники цього підходу вважають, що
емоційний стан вказується в конкретному складі злочину не зав ж -
ди, а лише у випадку, коли він визначає сутність вчиненого злочи-
ну або суттєво впливає на характер чи ступінь суспільної небезпеч-
ності вчиненого.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ
ВІЙСЬКОВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Гайдамака М.С.
студент групи ПЗ-16-1 

Інституту права та суспільних відносин, Університет «Україна».
Фаст О.О, доцент кафедри конституційного права 

та теоретико-правових дисциплін

Існування військових судів в Україні розглядалося неодноразо-
во під час реформування судової системи. Указом екс-президента
України14 вересня 2010 року було ліквідовано інститут військових
судів. Як результат виникла проблема здійснення ефективного пра-
восуддя, у справах, суб’єктами яких виступають військово службов-
ці, так як розгляд таких справ покладався на суди загальної юрис-
дикції. Ліквідація військових судів не сприяла розвитку судоустрою
в державі як планувалося, а навпаки — загострила проблему право-
суддя, внаслідок військових дій на сході країни, які призвели до
збільшення кількості військових злочинів. Варто зазначити, що це
вже посприяло відновленню військових прокуратур в Україні.

Військові суди діяли у складі Збройних Сил України. Їх повно-
важення передбачали розгляд справ: з кримінальних справ про зло-
чини, які виникають у сфері військових правовідносин, стосовно
військовослужбовців та інших осіб, визначених законом. На вій-
ськовослужбовців покладається особливий правовий статус. Це
зумовлює існування специфічних суспільних відносин у сфері про-
ходження та несення військової служби, а також підвищену сус-
пільну небезпечність військово-кримінальних правопорушень,
зокрема військових злочинів. Зазначені злочини мають свої особ-
ливості: спеціальний об’єкт — встановлений законодавством поря-
док несення або проходження військової служби; спеціальний
суб’єкт — військовослужбовець або військовозобов’язаний під час
проходження навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів.

Таким чином:
– діяльність суб’єктів правовідносин у військовій сфері регу-

люється величезним ієрархічним масивом актів законодавства що -
до порядку проходження військової служби, відомчими норматив-
но-правовими актами, настановами, інструкціями за напрямками
військової діяльності, управління, збереження, обслуговування та
використання зброї, бойової і спеціальної техніки, більшість з яких
є актами обмеженого доступу. Загальні суди, не забезпечені такими
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актами, та умовами їх зберігання, тому виникає необхідність зіб-
рання та зберігання таких відомчих нормативно-правових актів, що
чітко здійснюватиметься військовими судами;

– військові суди широко використовували практику виїзних
судових засідань шляхом мобільного, оперативного розгляду справ,
особливо під час військових навчань, у віддалених гарнізонах, на
особливо режимних об’єктах та у військових частинах, які перебу-
вають за межами України у складі миротворчих контингентів. Спе -
цифіка таких засідань як найкраще пристосована до умов прове-
дення Антитерористичної операції на сході країни;

– загальні суди до цього часу не забезпечені системними архі-
вами таємних нормативно-правових актів, які необхідні при закри-
тому розгляді окремих справ, що пов’язані з додержанням вимог
охорони державної таємниці. Загальні суди не мають категорова-
них приміщень, де повинні зберігатись архівні нормативно-право-
ві акти. У свою чергу, судді загальної юрисдикції не мають спеці-
альних допусків та не можуть працювати з такими документами;

– наявна низька загальна та спеціальна професійність суддів
загальної юрисдикції, наслідком чого є повільний розгляд судових
справ. Судді військових судів мають військову спеціальну фахову
підготовку, яка проявляється в наявності вищої юридичної та вій-
ськової освіти, практиці та досвіді проходженні військової служби.
На відміну від суддів цивільних судів, вони обізнані з практикою
реалізації норм статутів ЗСУ, що позитивно впливає на оперативну
ефективність винесення правосудного рішення. Від терміну протя-
гом якого військовослужбовець перебуває під судом, залежить рівень
бойової готовності військової частини, стан військової ді яльності
особового складу. Адже важливість покладених на військові части-
ни бойових завдань, зокрема під час несення бойового чергування
не дозволяє на тривалий час відволікати військовослужбовців від
виконання обов’язків військової служби.

Підсумовуючи вищезазначене, на нашу думку можна зробити
висновок, відновлення інституту військових судів є надзвичайно ак -
туальним і важливим завданням, що постає нині перед державою.
Такі суди покликані вирішувати специфічні завдання, виконання
яких не притаманне іншим судам. Тому, наступним кроком має бути
відновлення в системі загальної юрисдикції військових судів, ство-
рення кваліфікованого штату військових суддів та забезпечення
вільного доступу до правосуддя усіх військовослужбовців України.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

Гевчук Х.І.
І курс, група П-14, спеціальність «Право», 

Університет «Україна»
Науковий керівник: Сухорукова Н.С.

Юридична наука в сучасному суспільстві відіграє надзвичайно
важливу роль, зростає її соціальний престиж та інтерес до неї, що
в свою чергу ставить високі вимоги до знань про юридичну науку
в цілому. Ці вимоги стрімко зростають, стимулюючи поглиблення
досліджень етапів її виникнення, становлення і розвитку.

Юридична наука має древні витоки та надзвичайно багату
й різноманітну історію. Це одна з найстаріших суспільних наук.
Історичне виникнення юридичної науки пов’язане з виникненням
та розвитком права. Найдавнішою вітчизняною літературною
пам’яткою, в якій піднімаються педагогічні питання, є філософ-
сько-педагогічний трактат «Слово про закон і благодать», написа-
ний Київським митрополитом Іларіоном (ХІ ст.).

Внаслідок стрімкого розвитку відносин між людьми, зокрема
міжнародних відносин, з’явилася потреба в чітких, встановлених
правилах, що б могли справедливо регулювати відносини. Спочат -
ку люди застосовували звичаї, проте з плином часу ці ж звичаї
поступово почали набувати характеру законів, які використовували
як письмові правові норми. Широке використання загальних пра-
вил, призвело до появи певного класу людей, що присвятили своє
життя на нотування правових норм та власних роздумів на предмет
будівництва демократичної держави та демократичних відносин
в ній, що базується на основі моралі та права.

Неможливо не оцінити величезну та кропітку роботу древніх
мислителів, що вивчали право та державу в цілому як нерозривні та
важливі поняття для подальшого цивілізованого життя. Не було та -
кого періоду в історії коли б юридична наука не розвивалася. Вона
постійно перебувала в процесі вдосконалення. Можна з впевнені-
стю стверджувати, що юридична наука — це колиска світової циві-
лізації, це знання про велич та всеосяжність права і держави, що
була осягнута нашими предками ще за часів сивої давнини.

В давній Україні була створена унікальна й самобутня вітчизняна
правова система, яка увібрала досвід країн Європи. Сучасна юри-
дична наука черпає кращі надбання вітчизняної і зарубіжної юрис пру -
денції, розвиває принципи демократії і верховенства права. Зростає
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престиж професії юриста. Основними принципами ООН щодо сус-
пільної ролі і місця правника визначено, що юрист — це відкрита та
доступна для клієнта особа, яка на засадах здобутої кваліфікації та
дотримання високих стандартів моральності і професійної етики
здійснює діяльність, спрямовану на захист прав та законних інтере-
сів людини з урахуванням публічного порядку держави.

Основним завданням юридичної науки є надання належної про -
фесійної кваліфікації (знання правового порядку держави та умін -
ня застосовувати законодавство при вирішенні справ) у поєднані із
вихованням професійних ідеалів та поваги до морального обов’яз-
ку, прав та свобод людини, а також постійне підвищення професій-
них навичок юристів, підвищення гарантованості індивідуальних
та колективних прав людини відповідно до Рекомендацій Ради Єв -
ропи щодо свободи здійснення юридичної професії.

Сучасне розуміння права передбачає визнання людини найви-
щою соціальною цінністю, а забезпечення та реалізацію невід’ємних
прав і свобод людини і громадянина — головною метою діяльності
державної влади, яка реалізує свою компетенцію у межах Конс ти -
туції — Основного Закону України. Право — регулятор різноманіт-
них відносин у суспільстві, а розуміння права — засіб, інструмент
соціального контролю, розповсюдженого в західноєвропейській,
а також американській теоретичній юриспруденції.

Юридична наука — це динамічна «жива» система, яка перебу-
ває у постійному розвитку й вимагає від її творців, на основі засад-
ничих правових ідей, світової юридичної культури та сучасного
практичного досвіду, пошуку все нових і нових ідей.

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Гевчук Х.І.
І курс, група П-14, спеціальність «Право», 

Університет «Україна»
Науковий керівник: Скільська М.І.

Для нового покоління правників сфера законодавчого забезпе-
чення інноваційної діяльності — найбільш сучасна і затребувана
частина господарського права, яка потребує досконалого вивчення
і постійного розвитку. Інновація — це процес господарської діяль-
ності, втілений у вигляді новітнього або удосконаленого продукту,
нових послуг, що мають ринковий попит або соціально-економічну
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значимість для суспільства, новітніх технологій, передового досвіду
і практики. Внаслідок використання інновацій суттєво змінюються
кількісні та якісні характеристики виробництва та споживання,
прискорюється економічний розвиток, забезпечується інтенсифі-
кація суспільного господарювання.

Відповідно до сучасного міжнародного стандарту, закріпленого
у документах Європейської комісії, інновація розглядається як кін-
цевий результат творчої діяльності, який отримав втілення у вигля-
ді новітньої або вдосконаленої продукції, чи вдосконаленого техно-
логічного процесу, який використовується у практичній діяльності.

Вищенаведені визначення інновації певною мірою знайшли
своє відтворення у статті 1 Закону України «Про інноваційну діяль-
ність», де інновації надається універсальне визначення: інновації —
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншо-
го характеру, що істотно поліпшують структуру та якість вироб-
ництва і (або) соціальної сфери.

Обраний Україною шлях інтеграції до Євросоюзу вимагає збли -
ження та інтеграцію національної економічної системи до систем
країн ЄС. Це ставить Україну перед вибором запровадження тієї
моделі розвитку, яка прийнята ЄС за базову, тобто моделі інновацій-
ного розвитку. утвердження інноваційної моделі розвитку націо-
нальної економіки, що забезпечить її конкурентоспроможність та
вихід на траєкторію сталого розвитку. Тому перехід до інноваційної
моделі розвитку національної економіки поступово стає імперати-
вом державної політики. Це полягає, насамперед, у встановленні
ефективного правового регулювання відносин у сфері інновацій.

Державні пріоритети інноваційної діяльності викладені в За -
коні України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності
в Україні», що визначає правові, економічні й організаційні засади
формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності в нашій країні.

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні — нау-
ково, економічно і соціально обґрунтовані та законодавчо визначе-
ні напрями інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення
потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній,
екологічно чистій продукції, високоякісних послугах та збільшення
експортного потенціалу держави. Пріоритетні напрями інновацій-
ної діяльності в Україні зобов’язують удосконалювати законодавче
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врегулювання інноваційного процесу, створювати режим найбіль-
шого сприяння його реалізації.

Отже, основою успішного переходу економіки країни на інно-
ваційний шлях розвитку є нормативно-правове забезпечення. При -
ведення його до міжнародних стандартів — запорука оновлення
й зміцнення економіки нашої держави. А завданням сучасних прав -
ників є глибоке розуміння інноваційного законодавства та прак-
тичне його впровадження і застосування з метою надання правової
підтримки суб’єктам господарювання.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ
МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Гладищук А.І.
IV курс, група ПРк-41, спеціальність «Правознавство»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Пасічник Я.С., к.ю.н.

Неоднозначність поглядів у юридичній науковій літературі що -
до правової природи міжнародного приватного права, його визнан-
ня або невизнання різними дослідниками у якості самостійної
галузі національного права, обумовлюють відсутність єдиної пози-
ції серед науковців щодо системи міжнародного приватного права.

З 90-х років XX століття більшість вітчизняних учених (наприк-
лад, Г. Матвєєв, Г. Дмитрієва, В. Кисіль) вбачають у міжнародному
приватному праві самостійну галузь внутрішнього права цивіліс-
тичного характеру [1, с. 15–16].

Відносно системи міжнародного приватного права, слід відзна-
чити, в цілому у науковій літературі найбільш типовим і вже тради-
ційним є виділення в його складі, як системи правових норм, пра-
вової науки, а також навчальної дисципліни, Загальну та Особливу
частини міжнародного приватного права.

Окремі автори в складі системи міжнародного приватного
права виділяють Спеціальну частину, до якої включають положен-
ня стосовно міжнародного цивільного процесу (цивільного судо-
чинства за участю іноземного елементу), в той час як деякі інші
науковці вважають міжнародний цивільний процес складовою
Особливої частини міжнародного приватного права.

З врахуванням різних позицій науковців, а також відповідно до
комплексу правовідносин, законодавчо врегульованого Законом
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України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 року
[2] та іншими актами законодавства України та міжнародних дого-
ворів, можливо виокремити у системі міжнародного приватного
права такі групи правових норм:

– Загальна частина міжнародного приватного права, до якої варто
віднести норми загального характеру, призначення яких полягає
у ви значенні права, що підлягає застосуванню до відповідних сус-
пільних відносин і пов’язаного з цим питання про встановлення дже-
рел даної галузі права, статус осіб у міжнародному приватному праві,
методи правового регулювання, застосування колізійних норм та
права іноземного правопорядку, взаємність та інші правові режими;
цікавою у цьому контексті є позиція сучасних західноєвропейських
науковців, які пов’язують основоположні права та свободи людини
з правами особи міжнародного приватно-правового характеру [3];

– Особлива частина міжнародного приватного права, яка вклю-
чає положення, призначені для регулювання окремих питань, що
виникають внаслідок участі фізичних осіб, юридичних осіб і держа-
ви у приватно-правових відносинах. Це правові норми, що регулюють
питання речового права, зокрема, права власності, інтелектуальної
власності, різноманітні аспекти регулювання зобов’язальних (дого-
вірних і деліктних), а також питання міжнародного сімейного, спад -
кового і трудового права приватного характеру;

– Спеціальна частина міжнародного приватного права, до якої
можливо віднести приватно-правові норми переважно процесуаль-
ного характеру, які регулюють такі питання як міжнародна підсуд-
ність, міжнародний комерційний арбітраж, процесуальна право-
суб’єктність іноземних суб’єктів тощо.
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Однією із ознак демократичного суспільства є повага людиною
закону. Для цього вона повинна не тільки його знати і розуміти та
виконувати правові приписи, а і мати відповідні особисті переко-
нання щодо необхідності цього закону — тобто володіти правовою
культурою. Як суспільний феномен, правова культура є неодмінною
умовою динамізації трансформаційних процесів у напрямі форму-
вання в Україні правової держави і громадянського суспільства.
Її цілісність є важливою складовою здійснення суспільно-правової
реформи в країні, утвердження верховенства права в усіх сферах
соціального буття, різноманітних способів і форм реалізації право-
вого статусу особи, її прав. Зрілий рівень правової культури у су -
спільстві, де функціонують її відповідні механізми, є умовою для
формування демократичних засад життєдіяльності. Правова куль-
тура є основою відтворення правового досвіду, розвитку інтелекту-
ального та духовного потенціалу народу, утвердження цілісної сис-
теми світоглядно-ціннісних орієнтацій [4, 118]. Правова культура,
як і правова свідомість, створює умови, за яких розвиваються інди-
відуальні здібності людини, а здобутки людства стають внутрішнім
багатством особистості, завдяки чому досягається всебічний прояв та
розвиток сутнісних сил особи, її життєвих сенсів та ціннісних орі єн -
тацій. Водночас, саме у сфері політико-правового існування укра-
їнської держави з часу утвердження незалежності, постало багато
суперечностей, деформацій та проблем, які негативно вплинули та
впливають на правову культуру нашого суспільства та значно поси-
люють явища правового нігілізму. Тому, саме зараз, великого значен-
ня і набувають правова освіта та правове виховання, які формують
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правову культуру та правову свідомість людей. Адже, одним із клю-
чових елементів системи будь-якої країни є освіта в усих її вимірах
та рівнях. Без глибокоосвічених та високопрофесійних спеціалістів
неможливо не тільки побудувати систему політико-правової куль-
тури, а й розробити її концепцію та втілити у повсякденне життя су -
спільства [2, 85]. Ці, визнані у всьому світі, постулати у повній мірі
стосуються і нашої молодої держави — України. Становлення пра-
вової культури особистості — безперервний, багатоетапний процес.
І, за умови умілої реалізації основних концептуальних положень,
які повинні б скласти, уже сьогодні, частину комплексної системи,
можна ефективно вирішувати проблему правової освіти і вихован-
ня сучасної молоді [3, 11]. Розвиток правової освіти виконує далеко
не останню роль у процесі формування правової культури особис-
тості, яка сприяє формуванню почуття гідності, поваги до оточуючих
людей, рас, релігій, культур. Тому вивчення основних прав і свобод
людини — одна із основних задач у розумінні сучасної правової
культури [1, 15]. Зміст цієї галузі знань є досить різноманітним і ба -
гатоаспектним та несе у собі значний гуманістичний потенціал. Адже,
майже не можливо, сформувати морально стійку особистість, якщо
вона не знає своїх прав, обов’язків, та, не усвідомлює власної від-
повідальності перед суспільством.
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В Україні проблеми трудової діяльності неповнолітніх є одними
з найактуальніших. Конституція України проголосила право кожно-
го на працю і встановила умови для його реалізації [1]. В сучасний
період розвитку держави поширеним явищем, на жаль, є безробіт-
тя, яке супроводжується порушенням трудових прав працівників,
зокрема неповнолітніх.

Перш за все варто звернути увагу на вік працівника, з якого
допускається прийняття на роботу. Зокрема, у ст. 188 КЗпП України
встановлено загальне правило щодо заборони прийняття на роботу
осіб молодше шістнадцяти років.

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, мо жуть,
як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти
років. Особи віком з 14 до 15 років можуть прийматись на роботу за
згодою одного з батьків у вільний від навчання час для виконання
легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу
навчання у загальноосвітніх школах, професійно-технічних та ін -
ших навчальних закладах.

Отже, при прийнятті на роботу неповнолітньої особи необхід-
но пам’ятати, що такій особі має виповнитись щонайменше 16
років, в іншому випадку вимагається обґрунтувати необхідність
прийняття такої особи на роботу.

Однією з особливостей укладання трудових відносин з неповно -
літнім є оформлення письмового трудового договору. Відповідно до
п. 5 ст. 24 КЗпП України, оформлення трудового договору в письмо-
вій формі є обов’язковим при прийнятті неповнолітнього на роботу.

З метою охорони здоров’я підлітків у трудовому законодавстві
існують певні обмеження, що стосуються всіх працівників, яким не
виповнилося 18 років. Так, у ст. 190 КЗпП України встановлено за -
борону на застосування праці неповнолітніх на важких роботах і на
роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а та кож [2]
на підземних роботах (Наказ Міністерства охорони здоров’я Украї -
ни «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими
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і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосуван-
ня праці неповнолітніх» від 31 березня 1994 року № 46).

Зокрема особи, яким ще не виповнилося 18 років, не можуть пра-
цювати на виробництвах чи роботах, пов’язаних із виготовленням,
зберіганням, транспортуванням і застосуванням вибухонебезпечних
речовин чи отрутохімікатів; займатися торгівлею або зберіганням
лікеро-горілчаної продукції; працювати водіями автомобілів тощо [3].

Також у зв’язку з особливостями фізичного розвитку підлітків
забороняється залучати осіб, котрим не виповнилося 18 років, до
підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені
для них граничні норми. Дані норми диференційовано залежно від
статі та віку неповнолітніх працівників і затверджені наказом Мі -
ністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59.
Вказаним нормативним актом зазначено, що до роботи, яка потре-
бує підіймання та переміщення важких речей, допускаються лише
підлітки, котрі не мають медичних протипоказань (це має бути
засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом) [4].

Таким чином, на законодавчому рівні неповнолітні є достатньо
захищеними. Хоча, на практиці існують проблеми, із забезпеченням
працевлаштування неповнолітніх працею. Тому, на нашу думку,
неповнолітні особи мають бути законодавчо більш захищеними, щоб
унеможливлювати зловживання їхніми правами з боку роботодавця.
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Основними ознаками правових форм діяльності держави є те, що
вони виступають засобом забезпечення функцій держави, реалі зу ють -
ся за допомогою чітко визначених юридичних засобів у процесуально
(процедурно) встановленій формі, яка здійснюється уповноваже-
ними органами державної влади, формалізуються через юридично
значущі акти (нормативно-правові акти, рішення, акти правового
тлумачення). Це дозволяє сформулювати загальне визначення пра-
вових форм діяльності держави як системи реалізованих уповноваже-
ними органами державної влади у встановленому законом по рядку
юридично значущих дій та рішень організаційно-розпорядчого
і управлінського характеру щодо забезпечення функцій держави
в контексті державно-владного впливу на суспільні відносини.

Зважаючи на складний процес правового регулювання суспіль-
них відноси можна виділити декілька підстав для класифікації пра-
вових форм діяльності держави. Однак, при цьому принципово
важливим залишається факт системного взаємозв’язку між цими
формами, оскільки нормальне функціонування держави не може
забезпечуватись через абсолютизацію значущості однієї з правових
форми діяльності держави і нехтування іншими.

У загальній системі соціальної діяльності можна виділити
такий специфічний різновид як юридична діяльність, що може бути
охарактеризована як сукупність юридично значущих і законодавчо
регламентованих дій, яка спрямовується за задоволення тих чи інших
суспільних інтересів, забезпечення суспільних потреб або досяг-
нення конкретних цілей суспільного розвитку. Подібне вичленення
в загальній сфері соціальної діяльності такого її різновиду як юри-
дична діяльність дозволяє зафіксувати положення про те, що окре-
мі види соціальної взаємодії регламентуються правом і правовими
нормами. Реалізація цієї регулятивної функції тлумачиться науков-
цями і юристами як одна з визначальних властивостей права взага-
лі. Таким чином, стаючи предметом правового регулювання, соці-
альна діяльність поступово набуває юридичних властивостей.
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У цьому сенсі існування права не можна ані теоретично, ані прак-
тично уявити без такого явища як юридична діяльність, оскільки
саме в процесі юридичної діяльності право перетворюється на об’єк -
тивного регулятора суспільних відносин і реалізує одну зі своїх
фундаментальних функцій.

Правова діяльність органів державної влади має складну і бага-
торівневу структуру, яка включає у себе не тільки охорону і захист
певних типів суспільних відносин, але й розробку нових правових
норм, здійснення правозастосовної і контрольно-наглядової діяль-
ності, і головне — реалізацію установчої діяльності. Кожен з видів
діяльності має відповідну правову форму, реалізується на основі
чинного законодавства і у відповідності до передбаченої ним про-
цедури. Зазначені правові форми діяльності держави вчинюються
системою органів державної влади, які можуть, з метою недопу-
щення різноманітних негативних явищ, долучати до процесу своєї
діяльності різноманітні недержавні установи, суспільні організації,
громадськість, фахові об’єднання тощо.

Правові форми діяльності держави є необхідним засобом за без -
печення основних функцій держави, які конституюють її сутність
як демократичної і правової форми публічно-владної організації
суспільства. За цієї причини жодна з правових форм діяльності дер-
жави не може застосовуватись з метою порушення вихідного пари-
тету, який встановлюється у відносинах між державою і громадян-
ським суспільством, а отже результатом правотворчої діяльності
органів державної влади не може стати правова заборона механіз-
мів суспільної саморегуляції, або тих інститутів, які є обов’язковою
умовою існування демократії. Таким чином право не лише закладає
нормативні основи для забезпечення і гарантування основних інс -
титутів і принципів демократії і громадянського суспільства, але
й визначає ті форми, в яких держава повинна діяти, для того, щоби
існував демократичний державно-правовий режим, а також були
створенні умови для розвитку громадянського суспільства.

У ході аналізу правової діяльності держави поняття правової
форми діяльності держави можна застосовувати у двох значеннях:
а) як узагальнююче поняття по відношенню до всієї правової діяль-
ності держави, яке вказує на наявність та на обов’язковість загаль-
ного і одночасно чітко визначеного законодавством порядку реалі-
зації юридично значимих дій; б) як конкретні правові форми
діяльності держави, кожна з яких корелює з тією чи іншою функці-
єю демократичної держави і спрямовується на забезпечення даної
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функції. Ці два аспекти, у яких може аналізуватись поняття право-
вих форм діяльності держави лише уточнюють і розширюють одне
одного, оскільки завдяки аналізу конкреку права, держави і сус-
пільства, а також те, через, які правові фор ми і механізми реалізу-
ються ті чи інші функції демократичної дер жави. Водночас, загальне
поняття правової форми діяльності держави, надає теоретико-ме -
тодологічні підстави для систематизації конкретних правових форм
діяльності держави, виділення тих спільних властивостей, що
дозволяють говорити про їх систему.

ПОТЕРПІЛИЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 
УКРАЇНИ ТА США

Демченко В.В.
ІV курс, група ПЗ-15-1 Інституту права та суспільних відносин

Університету «Україна»
Фаст О.О., доцент кафедри конституційного права 

та теоретико-правових дисциплін 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

У кримінальному процесі України правове становище потерпіло-
го на сьогоднішній день в значній мірі не відповідає вимогам сучас-
ності, наприкладі порівняння із становищем потерпілого у США.

Наявність численних прогалин у законодавстві про забезпе-
чення прав потерпілих і захист їхніх інтересів ставить на порядок
денний питання про необхідність розроблення і прийняття спеці-
ального нормативного акта про посилення захисту прав і законних
інтересів громадян, щодо яких вчинено злочин.

Однак, справа не тільки в недосконалому законодавстві. Про -
веденим опитуванням 15% (із 60 потерпілих) не змогли назвати жод-
ного права з тих, якими їх наділив законодавець. А це свідчить про
низький рівень правового виховання громадян, про необхідність
посилення роз’яснення потерпілим їх прав і ролі в розкритті злочину.

У відповідності із чч. 1, 2 ст. 49 Кримінально-процесуального
Кодексу України, потерпілим визнається особа, якій злочином
заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Про визнання
громадянина потерпілим чи про відмову в цьому особа, яка прова-
дить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову, а суд — ухвалу.

Слід зазначити, що кримінально-процесуальне законодавство
України спрямоване головним чином на забезпечення розслідування
вчинених злочинів та притягнення до відповідальності винних осіб,
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що, в свою чергу, зумовило детальне регулювання прав підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного. Однак, інтереси осіб, які потерпіли від
зло чину, захищені законом менш рішуче і з миритися з цим неможливо.

За законодавством США жертва злочину — це особа, якій пря мо
чи опосередковано завдано фізичну, моральну або майнову шкоду
в результаті вчинення злочину. Правовий статус жертви становлять
її права і обов’язки, які закріплюються в згаданих «Законах про
права жертв злочину».

Що ж до США, то можна відмітити широкий спектр можли-
востей жертви, спрямованих на відновлення її прав, свідчить про
ви сокий рівень демократизму й поваги держави до гідності і прав
людини. В цьому знаходить своє практичне втілення принцип прі -
оритетної соціальної цінності людини в державі і суспільстві.

Визначальною рисою американського кримінального судо-
чинства в галузі захисту прав потерпілих є чітко виражений гуман-
ний підхід до жертви злочину.

Жертва не розглядається як засіб або джерело, з якого правоо-
хоронні органи чи суд дістають інформацію про злочин. Навпаки.
З аналізу чинного законодавства США вбачається, що першочерго-
вою функцією держави у правовідносинах між нею (в особі правоо-
хоронних, судових та інших органів) і жертвою є допомога жертві,
надання відповідного рівня послуг для згладження негативних
фізичних і психологічних наслідків злочину. Тільки після надання
необхідних послуг можна вести мову про бажання жертви йти на
співпрацю з державними органами для розкриття злочину.

Втілення засади диспозитивності та побудова правового статусу
жертви на основі її приватного інтересу — ще одна особливість амери-
канської моделі правового статусу жертви. Жертва самостійно вирі-
шує, чи отримувати реституцію, чи звертатися за допомогою до
медичного персоналу, чи бути повідомленою про дату судових засідань
і її права на судових засіданнях та ін., та набуває цих прав лише якщо
заявить про таке бажання. Тобто волевиявлення жертви є передумо-
вою одержання прав, у чому і виявляється принцип диспозитивності.

Отже, правове регулювання інституту потерпілого країнами
Украї ни та США має свої специфічні особливості. Ці особливості, на
нашу думку, можна враховувати при вдосконаленні національного
законодавства.

Становлення України як правової демократичної держави по -
требує оновлення юридичної бази захисту прав і свобод людини,
при ведення її у відповідність до європейських норм.
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ЮРИСДИКЦІЯ СУДІВ ПРИ ВИРІШЕННІ СПРАВ 
ЗА УЧАСТЮ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Жуковський Н.В.,
ІІ курс, група ПЗ-17-1, спеціальність «Право»

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Терещенко А.Л., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, 

господарського, кримінального права та правоохоронної діяльності 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Міжнародні експерти та науковці дійшли одностайного вис -
нов ку щодо необхідності створення спеціалізованих судових юрис-
дикцій, що матиме сенс лише за умови обгрунтованого обрання
правової сфери спеціалізації та чіткого окреслення її меж.

Нині в Україні функціонують загальні, господарські та адмініс-
тративні суди, які при розгляді справ мають керуватися актами, що
закріплюють процедуру вирішення конфліктів певних видів. Цими
ж нормативними документами визначено їх юрисдикцію.

Питанням адміністративного судочинства значну увагу приділяли
такі вчені як Н.Саліщева, Б.Лазарєв, Ю.Старилов, В.Авер’янова,
А.Селіванова, В.Стефанюка, Ю.Педько, І. Бородіна, Перепелюк В.Г.,
Тищенко М.М. та ін.

Законодавець дає змогу стверджувати, що під час вирішення пи -
тання про віднесення правового спору до юрисдикції одного із судів
законодавець враховує: а) суб’єктний склад такого спору; б) зміст
правовідносин з яких він виник.

Під час формуваня Кодексу адміністративного судочинства Ук -
раїни правило про юрисдикцію сформульвано з використанням як
казуїстичного (наводиться перелік справ, розгляд яких віднесено до
юрис дикції певного суду), так і абстрактного (фіксує узагальнюючі
формулювання щодо ознак справ, які розглядаються в порядку
певного судочинства) прийомів юридичної техніки. Саме законо-
давець зло вживає використанням казуїстичного прийому, що має
суттєвий не до лік : перелік конкретних фактів не може охопити всі
факти такого роду.

Існує 2 категорії справ розгляд яких має відбуватися в порядку
адміністративного судочинства: а)спори осіб із суб’єктом владних
повноважень щодо оскарження його рішень, дії чи бездіяльності,
в яких такий суб’єкт зобов’язує цих осіб учиняти певні дії, утриму-
ватися від учинення цього, нести відповідальність; б)спори між
суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їх компетен-
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ції у царині управління, а також щодо укладання і виконання адмі-
ністративних договорів.

Проте згідно з КАСУ звертатися до суду мають право не лише
особи, чиї права, свободи чи інтереси порушено, а й суб’єкти владних
повноважень у встановлених законом випадках. Представник влади
може ініціювати розгляд справи в адміністративному суді, якщо:
а) він має право апелювати до суду з метою реалізації своїх повно-
важень; б) спір виник з публічних правовідносин і законом чітко за -
кріплено предмет спору, з яким суб’єкт владних повноважень може
звернутися до суду. Такий підхід дозволяє дійти висновку, що неза-
лежно від того, яку позовну заяву висунуто, су превентивно захис-
тить права та інтереси підвладної особи, якщо визнає позов влада-
рюючого суб’єкта безпідставним.

На інших обставинах має зосереджуватися суд при вирішенні
спорів за позовами суб’єктів владних повноважень, якщо останні
висувають вимоги про застосування щодо підвладних осіб адмініс-
тративно-господарських санкцій.

Очевидно, що вирішення у такий спосіб проблеми розмежування
юрисдикції судів щодо справ за звернення суб’єктів владних повно-
важень стало можливими з причини недосконалості чинних норма-
тивних приписів. В Україні немає кодифікованого акта про відпо-
відальність суб’єктів господарювання за правопорушення у сфері
державного управління. Отже, бракує уніфікрваного порядку на -
кладання на них санкцій, подібного тому, який діє щодо фізичних
осіб завдяки існуванню Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення. Проте навіть за таких умов, приєднуючись до пози-
ції, висловленої фахівцями, які репрезентують господарське право,
пропонуємо доповнити Кодекс адміністративного судочинства,
положенням, яким установити, що юрисдикція адміністративних
судів не поширюється на справи про накладення адміністративно-
господарських санкцій.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ
У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зощенко А.О.
ІІІ курс, група ПЗ-16-1, спеціальність «Право»

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Дадерко Л.Ф., к.ю.н., доцент, 

професор кафедри цивільного, господарського, кримінального права 
та правоохоронної діяльності 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

В чинному законодавстві закріплено принцип свободи підпри-
ємницької діяльності, проте держава не відмовляється від її регла-
ментації. При цьому використовуються й такі крайні засоби впливу
на поведінку учасників господарських відносин, як заходи кримі-
нально-правового характеру.

Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарсь-
кої діяльності передбачена нормами, які зібрані в окремий розділ
VII Кримінального кодексу України «Злочини у сфері господарської
діяльності», які досить часто називають «економічними злочинами».
До цього розділу входить 35 статей, нормами яких охороняються
суспільні відносини, що виникають під час здійснення господарської
діяльності, та за порушення яких законодавством України перед-
бачено кримінальну відповідальність [1]. Безпосереднім об’єктом да -
них злочинів є суспільні відносини, що складаються у певній сфе рі
господарської діяльності. При вчиненні деяких злочинів одночасно
має місце посягання і на додаткові безпосередні об’єкти, наприк-
лад, життя та здоров’я людини чи власність — при протидії закон-
ній господарській діяльності [2]. З об’єктивної сторони більшість
злочинів у сфері господарської діяльності вчиняються шляхом дії.
Окремі злочини можуть полягати у бездіяльності. Суб’єктивна сто-
рона цих злочинів характеризується виключно умисною формою
вини. Суб’єктами злочинів у сфері господарської діяльності можуть
бути особи, які досягли 16-річного віку [3]. Є злочини із спеціальним
суб’єктом: посадова особа, платник податків, засновник, власник
суб’єкта господарської діяльності.

Залежно від видового об’єкта злочини у сфері господарської ді -
яльності можна класифікувати таким чином [4]:

1) злочини проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших
документів, як от виготовлення, зберігання, придбання, перевезення,
пересилання, ввезення в Україну з метою використання при прода-
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жу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних
паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи
голографічних захисних елементів (ст. 199) та інші;

2) злочини проти системи оподаткування, наприклад, ухилен-
ня від сплати податків, зборів (ст. 212); ухилення від сплати внесків
на загальнообов’язкове державне соціальне та пенсійне страхуван-
ня (ст. 212–1) та інші;

3) злочини проти системи бюджетного регулювання, наприк-
лад, видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змі-
нюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом
порядку (ст. 211) та інші;

4) злочини проти порядку переміщення предметів через мит-
ний кордон України (ст.ст. 201, 2011);

5) злочини проти порядку зайняття господарською діяльністю,
наприклад, зайняття гральним бізнесом (ст. 2032); фіктивне підпри-
ємництво (ст. 205) та ін.;

6) злочини проти прав і законних інтересів кредиторів, наприк-
лад, доведення до банкрутства (ст. 219) та інші;

7) злочини проти добросовісної конкуренції і антимонополі-
стичної діяльності такі, як протидія законній господарській діяль-
ності (ст. 206) та ін.;

9) злочини проти прав і законних інтересів споживачів (ст. 227);
10) злочини проти порядку приватизації: незаконна приватиза-

ція державного, комунального майна (ст. 233).
Що стосується покарання за вказані злочини, то спектр їх до во лі

широкий — від штрафів до позбавлення волі з конфіскацією майна.
Підсумовуючи, зазначимо, що законодавцю не вдалося розро-

бити досконалу законодавчу базу для захисту господарської діяль-
ності від злочинних посягань, про що свідчать часті зміни в розділі
VII Кримінального кодексу України.
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РОЗВИТОК МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

Зощенко А.О.
ІІІ курс, група ПЗ-16-1, спеціальність «Право»

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т.В., к. ю. н., доцент

Медіація походить від лат. mediation — посередництво і означає
конфіденційне та приватне використання посередників для виходу з
конфліктної ситуації. Медіація у праві — це метод вирішення спорів
із залученням посередника (медіатора), який допомагає проаналізу-
вати конфліктну ситуацію так, щоб зацікавлені сторони самостійно
змогли обрати варіант рішення, який задовольняв би інтереси та
потреби всіх учасників конфлікту [1]. Медіація дає можливість уник-
нути втрати часу в судових розглядах та додаткових матеріальних
витрат. Будучи альтернативою судовій процедурі й іншим силовим
способам розвитку подій, медіація має низку переваг, найголовні-
шою з яких є те, що вирішення конфлікту досягається шляхом ухва-
лення сторонами рішення на добровільній і рівноправній основі, що
однаково влаштовує заінтересовані сторони [2].

Ефективність процедури медіації визнана європейським спів-
товариством, яке рекомендує її впровадження в якості основного
методу альтернативного вирішення спорів на досудовому етапі та
під час судового розгляду [3]. У країнах Європи 80% спорів, що
перебувають у провадженні суду та передаються на медіацію, вирі-
шуються без судового розгляду. У США медіацію використовують
з 60-х років ХХ ст.

В Україні медіація набуває все більшої популярності. Свід -
ченням тому є створення в Україні низки громадських організацій,
які здійснюють розповсюдження медіації на території України. При
Національній асоціації адвокатів України діє Комітет з питань
медіації, що говорить про зацікавленість з боку адвокатського това-
риства процедурою медіації.

Медіація, як і будь-яка сфера діяльності, потребує правового
врегулювання, а саме прийняття профільного законодавства, а та -
кож необхідним є внесення змін у відповідні закони, в тому числі
і процесуальні, що доповнять їх статями, які дадуть змогу все часті-
ше застосовувати медіаційні процедури між сторонами спору [3].
Потрібен також чіткий механізм у здійсненні підготовки та серти-
фікації осіб, які будуть медіаторами. Пунктом 5.4 «Стратегії рефор-
мування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів
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на 2015–2020 рр.», затвердженої Указуом Президента України від
20.05.2015 р. № 276, передбачено розширення способів альтерна-
тивного (позасудового) врегулювання спорів, зокрема, шляхом
практичного впровадження інституту медіації та посередництва [4].

На жаль, на сьогоднішній час медіація в Україні, на відміну від
інших європейських країн, законодавчо неврегульована, що значно
знижує ефективність її поширення в нашій країні. 28 лютого 2019 ро -
ку на пленарному засіданні Верховної Ради було відхилено винесе-
ний на друге читання проект Закону «Про медіацію» [5]. Прийняття
даного законопроекту розширило б альтернативні способи вирішен-
ня спорів, дало б можливість сторонам врегулювати спір в позасудо-
вому порядку, що сприяло б удосконаленню в Україні механізмів
захисту прав людини і громадянина. Важливим є той факт, що на від-
міну від судової процедури вирішення спору, в якій завжди є сторона
яку не влаштовує рішення суду, в процедурі медіації сторони само-
стійно приймають рішення, яке задовольняє обидві сторіни спору.

Підсумовуючи, слід зазначити, що активне впровадження про-
цедури медіації під час вирішення спорів між сторонами сприятиме
ефективному поширенню в суспільстві культури мирного врегулю-
вання спорів, впровадженню та застосуванню на практиці європей-
ських стандартів і норм міжнародного права, а також значно зни-
зить навантаження на судову систему, що позитивно відобразиться
на її роботі.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Іванов А.О.
2 курс, 273, «Інженерія програмного забезпечення»

Коледж інформаційних систем і технологій 
Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет 
ім. Вадима Гетьмана»

Науковий керівник: Петренко Т.В., ст. викладач

Принцип гендерної рівності, насамперед закріплений в Конс -
ти туції України. Стаття 3 Конституції закріплює рівність чоловіків
та жінок в усіх сферах життя. Окрім даної норми гендерної рівності
торкаються ст.21, 24, 51. Частина третя ст. 24 Конституції України,
безпосередньо присвячена подоланню дискримінації стосовно жі нок
в Україні та наголошує на тому, що рівність прав жінок i чоловіків
забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливос-
тей у громадсько-політичний та культурній діяльності, у здобутті
освіти та професійній підготовці, у праці та винагороді за неї i так
далі. Але відповідно до законодавства лише жінкам надається мож-
ливість поєднувати працю з материнством. Законодавчо чоловіки
майже позбавлені такої можливості. Такий підхід є характерною
ілюстрацією формального розуміння принципу гендерної рівності.

Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків» має на меті досягнення паритетного становища жінок
і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства. По-перше, від -
тепер чинне законодавство й проекти нормативно-правових актів
підлягають обов’язковій гендерно-правовій експертизі. По-друге,
в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та орга-
нізаціях має бути спеціальний координатор з питань гендеру. По-
третє, Кабінет Міністрів України тепер мусить приймати і забезпе-
чувати виконання національного плану дій щодо впровадження
гендерної рівності. По-четверте, скарги на випадки дискримінації
за ознакою статі можна надсилати на розгляд безпосередньо до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В Україні створено правові механізми, прийнято ряд важливих
рішень, спрямованих на впровадження ґендерної рівності:

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28.06.1996 року, стаття 3 закріплює рівність чоловіків та жі -
нок в усіх сферах життя. Цієї норми ґендерної рівності торкаються
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також статті 21, 24, 51. Частину третю статті 24 Конституції Ук раї ни
безпосередньо присвячено подоланню дискримінації щодо жінок.

2. Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страху-
вання на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III.

3. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від
15.10.2001 N 2789-III.

4. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від
22.03.2001 N 2334-III.

5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й ви -
тратами, зумовленими народженням і похованням» від 11.01.2001
N 2213-III.

6. Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей
жінок та чоловіків» від 08.09.2005 року N 2866-IV.

7. Указ Президента України «Про вдосконалення роботи цент -
ральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рів -
них прав та можливостей жінок і чоловіків» 26.07.2005 N 1135/2005.

8. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III.
9. Кримінальний кодекс України 05.04.2001 № 2341-III.
10. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 № 322-VIII.
Таким чином, сучасний стан рівних прав чоловіків і жінок

в умовах реалізації гендерної рівності на території України набув
європейських стандартів, чим посприяло зменшенню дискриміна-
ції під час вибору майбутньої професії у будь-якій галузі.

ПОНЯТТЯ ПРАВОВИХ ФОРМ, СПОСОБІВ ЗАХИСТУ
СУБ’ЄКТИВНИХ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 

ТА ІНТЕРЕСІВ

Каращук В.В.
1 курс, група ПРм-1.1., спеціальність «Право», 

освітній ступінь магістр
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Пікалюк С.С. ст. викладач

Аналіз різних наукових джерел в контексті визначення поняття
«форма» захисту дає підстави стверджувати, що під останньою, як пра-
вило, розуміють певний порядок захисту прав тим чи іншим юрис-
дикційним органом.

Форми захисту суб’єктивних прав в літературі традиційно поді-
ляють на юрисдикційні та неюрисдикційні [64, с. 337]. В основу
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такої класифікації покладений переважно правовий статус суб’єк-
та, який здійснює захист.

До юрисдикційних форм захисту можна віднести наступні: судо-
ву (ст. ст. 55, 124, 129–1 Конституції України; ст. 16 ЦК України,
ст.ст. 5, 17 ГК України), під якою розуміємо діяльність національ-
них судів та судів іноземної держави. Діяльність державних судів
є основною, провідною, найпоширенішою формою захисту суб’єк-
тивних корпоративних прав та інтересів.

Органи прокуратури та служби безпеки варто виділити в окрему
форму захисту в межах юрисдикційного захисту, так звана право-
охоронна форма захисту, оскільки останні не належить за своїм ста-
тусом до жодної з гілок державної влади, не здійснюють управління.
Прокуратура є правоохоронним органом та скеровує свою діяльність
на захист прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та
держави (ст. 1 Закон України «Про Прокуратуру»). Служба безпеки
України (далі по тексту — СБУ) є державним правоохоронним ор -
ганом спеціального призначення, який забезпечує державну безпе-
ку України (ст. 1 Закону України «Про СБУ»).

До юрисдикційної форми захисту можна віднести також захист
суб’єктивних корпоративних прав та інтересів нотаріусом (ст. 87 За -
кону України «Про нотаріат», ст. 18 ЦК України). Зауважимо, що
нотаріус не здійснює захисту суб’єктивного права в його традицій-
ному розумінні як застосування певного примусового заходу.

Захист суб’єктивних корпоративних прав та інтересів посадо-
вими особами та спеціально утвореними органами корпорації є внут -
рішньо корпоративною формою юрисдикційного захисту, яка в тому
числі виконує і превентивну функцію.

Новелою серед форм юрисдикційного захисту є конституційна
форма захисту із застосуванням конституційної скарги як засобу
захисту. Так, у відповідності до ст. 151-1 Конституції України, грома -
дяни та юридичні особи відповідно можуть звертатися до Конс ти -
туційного Суду України з конституційними скаргами щодо відпо-
відності Конституції України (конституційності) законів України.

Отже, правовий захист — це гарантована нормами корпоратив-
ного права можливість застосовувати уповноваженим (потерпілим)
суб’єктом корпоративних правовідносин самостійно у формі само-
захисту або шляхом звернення до порушника (в добровільному
порядку) або до юрисдикційного органу (в примусовому порядку)
встановлені законом або договором заходи примусового характеру
з метою попередження або усунення негативних наслідків фактич-
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ного порушення (оспорення, невизнання) суб’єктивного корпора-
тивного права та/або інтересу.

Всі форми захисту без винятку спрямовані на захист суб’єктив-
них корпоративних прав та/або інтересів учасників/акціонерів та
власне самої корпорації, а лише деякі з них на захист інших суб’єктів
корпоративних правовідносин (внутрішньо корпоративна форма
юрисдикційного захисту, самозахист, примирні процедури: перего-
вори та несудова медіація (посередництво) як неюрисдикційні форми
захисту, частково адміністративна юрисдикційна форма).

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ХАРАКТЕР ПРОСТУПКІВ
ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Карпук С.О.
ІV курс, група ПЗ-15-4, спеціальність «Право»
Кіровоградський інститут розвитку людини 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Мороз С.С., старший викладач

Матеріальне право про проступки і відповідальність у сфері пуб -
лічної влади складається із загальної та особливої частин. У загальній
частині закріплюються поняття проступку проти громадського по -
рядку, окремі елементи об’єктивних і суб’єктивних ознак складу про -
ступку, поняття і види стягнень і загальні правила їхнього накладання.
Кількість проступків проти громадського порядку, що вчиняються
суб’єктами права, є надзвичайно великою. Тому необхідність зако-
нодавчого закріплення поняття та структурних елементів складу
проступків, їх обов’язкових і факультативних ознак не викликав сум -
нівів, адже за кожною справою криється конкретна особа. І лише
встановлення всіх елементів складу проступку проти громадського
порядку, доведеність вини правопорушника дозволяють назвати особу
винною у вчиненні протиправно-караного діяння та застосувати
передбачені законом санкції чи заходи впливу. Стягнення накла-
даються компетентними органами і посадовими особами шляхом
видання спеціальних індивідуальних актів управління, що мають
примусовий характер. Примусовий вплив повинен бути справедли-
вим, відповідати характеру проступку й особи правопорушника.
Його тяжкість залежить від тяжкості проступку.

У юрисдикційній практиці штраф — домінуючий вид стягнення.
Насамперед це пояснюється тим, що він передбачений як єдиний або
альтернативний захід за більшість проступків проти громадського
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порядку.. Штраф у сфері проступків, що посягають на громадський
порядок, передбачається за вчинення правопорушень передбаче-
них статтями 173-184 КпАП. Але поряд з іншими видами стягнень
існують, такі які не відповідають сучасним реаліям демократично-
го суспільства. За чинним законодавством адміністративний арешт
передбачається за вчинення таких проступків: дрібне хуліганство
(ст. 173); розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява
у громадських місцях у п’яному вигляді (ч. З ст. 178).

Призначається адміністративний арешт тільки судом (суддею)
на термін до 15 діб. Його не застосовують до вагітних жінок, жінок,
що мають дітей віком до 12 років, осіб, які не досягли 18 років, інва-
лідів 1 і 2 груп (ст. 32), а також військовослужбовців, призваних на
збори військовозобов’язаних, осіб рядового і начальницького скла-
ду органів внутрішніх справ (ст. 15). Винятковість адміністративно-
го арешту означає, що можливість застосування до правопорушника
альтернативних заходів впливу старанно вивчена і визнана недо-
цільною. У цьому зв’язку характерними є санкції ст. 173 «Дрібне
хуліганств»; ст. 178 ‘Розпивання спиртних напоїв у громадських
місцях і поява у громадських місцях у п’яному вигляді’.

Такими, стягненнями, що свідчать про кримінально-правовий ха -
рактер проступків, є: конфіскація: предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім об’єктом проступку; грошей, одержа-
них внаслідок вчинення адміністративного проступку (ст.ст. 174,
1772, 181, 182); виправні роботи (ст. 1731); адміністративний арешт
(ст.ст. 173, 1732, 178). Отже, існує необхідність перегляду змісту та
ви дів стягнень. Ними повинні залишитися лише попередження,
штраф та позбавлення спеціального права, наданого особі (права
керування транспортними засобами, права полювання тощо).

Висловлюючи власне бачення розв’язання проблеми співвідно-
шення термінів правопорушення та проступок, вважаємо, що при
цьому мають враховуватись такі обставини: 1) проступок проти гро -
мадського порядку — категорія похідна від правопорушення; 2) ви -
значальним фактором щодо розмежування й формулювання цих
понять мають стати відповідні положення Конституції України.
«Проступок» та «правопорушення» слід розглядати як окреме та
загальне, диференційовано закріплюючи у законодавстві систему
відповідних адміністративних стягнень, порядок їх накладення та
ви конання юрисдикційними органами.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПРОТИДІЇ ЦЬКУВАННЮ (БУЛІНГУ ТА МОБІНГУ)

Каськова Ю.С.
IV курс, група ПЗ-15-1мс, спеціальність «Правознавство»

Хмельницький коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Галко О.М.

Останнім часом все більше уваги приділяється давно замовчу-
ваній проблемі протидії цькуванню, яке досить часто відбувається
у всіх сферах нашого життя, особливо ж систематично та відкрито
це негативне явище прослідковується в сфері освіти та трудових
відносин. І якщо в сфері освіти ситуація з протидією цьому ганеб-
ному явищу вже врегульована шляхом прийняття відповідного нор-
мативно-правового акту, а саме Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цьку-
ванню)» від 18.12.2018 р., то в сфері трудових відносин ця ситуація
ще потребує унормування, хоча перші кроки вже зроблено і до Вер -
ховної Ради України поданий відповідний законопроект.

Щодо першого із зазначених нормативних документів, то, як
за значила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич: «Цього
ро ку ми розпочали говорити про цю проблему відкрито, стартувала
кампанія проти булінгу, проти цькування. І, як ви бачите, це синх -
ронно відобразилося на нормативній діяльності Верховної Ради
України і був прийнятий цей Закон. Я вважаю, що найперше з бу -
лінгом треба боротися через його попередження, але ті, хто здійс-
нюють цькування, мають розуміти, що за цим слідує покарання» [1].

Зокрема, вказаним законом внесено зміни до КУпАП, шляхом
визначення поняття булінгу (цькування) як діяння (дії або безді-
яльності) учасників освітнього процесу, які полягають у психоло-
гічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому
числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчи-
няються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою
особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок
чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізично-
му здоров’ю потерпілого [2].

Також ним встановлено відповідальність за такі дії у вигляді штра-
фу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів гро мадян або
ж громадських робіт на строк від сорока до можуть шіст десяти годин.

Однак, перший випадок в Україні покарання учня та його бать-
ків за булінг над учителем, що застосував Нетішинський міський
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суд в Хмельницькій області, показав, що сплата штрафу у розмірі
850 грн. це не покарання і навіть не урок, адже, судячи з усього,
ставлення до педагога старшокласник не змінить», — розповідає
директор Нетішинської школи № 1 [3].

Що ж до перспектив правового регулювання протидії цькуван-
ню в сфері трудових відносин, та, як уже зазначалося, у Верховній
Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до де -
яких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу (№ 10118).
Ним пропонується КУпАП доповнити ст. 173–5 «Мобінг (цькуван-
ня)», яке визначається як діяння учасників трудових відносин, що
полягають у психологічному, фізичному, економічному насильстві,
у тому числі, із застосуванням засобів електронних комунікацій,
що вчиняються стосовно працівника підприємства, установи, орга-
нізації незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої
належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фі -
зичними особами або такою особою стосовно інших учасників трудо-
вих відносин з метою приниження їх людської гідності за певними
ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образли-
вої атмосфери та примушування учасника трудових відносин до
зміни місця роботи. За мобінг пропонується накладати штраф від
50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або гро-
мадські роботи на строк від 20 до 40 годин [4].

Таким чином, протидія таким негативним проявам цькування,
як булінг та мобінг повинна бути однозначно та безальтернативно
врегульована в правовому полі, а будь-які питання, що виникають
в процесі застосування відповідних правових норм повинні вирі-
шуватися комплексно і зважено.
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ПОЛІТИЧНА ТА ДЕРЖАВНА ВЛАДА

Кисельчук А.В.
I курс, група ПЗ 18-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Орловська І.Г., к. ю. наук, 

доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації 
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»

Питання про владу, про пошук оптимальної форми її організа-
ції відносяться до категорії вічних питань, що так чи інакше супро-
воджують людський розвиток протягом його всесвітньої історії.
Вла да — це здатність одного суб’єкта нав’язувати свою волю іншим
суб’єктам. Таким чином, влада — це здатність і можливість здійс -
нювати свою волю, впливати на діяльність, поведінку людей за до -
помогою різних засобів (авторитету, права, примусу).

Державна влада — це публічно-політичні відносини панування
і підкорення між суб’єктами, що спираються на державний примус.
У свою чергу державна влада має офіційний характер, що регла-
ментований Конституцією та чинними законами; має структурова-
ний апарат влади, тобто наявність спеціально створених та взаємо-
діючих інститутів влади; характеризується загальнообов’язковістю
її рішень; має право на офіційне використання спецслужб; наділе-
на можливістю відміняти рішення недержавних політичних органі-
зацій; характеризується рядом виключних прав, наприклад, право
збирати податки. А. Борко вважає, що державна влада — це «певні
вольові відносини, що виникають між людьми, їхніми соціальними
групами, суспільством у цілому і державою» [1]. Ю. О. Фрицький за -
значає, що державна влада в Україні «полягає в організації та функ -
ціонуванні всіх гілок влади, спрямованих на реалізацію завдань,
функ цій і повноважень згідно з загальнодержавними програмами,
для досягнення мети Української держави — забезпечення прав
і сво бод людини та гідних умов її життя» [2].

Політична влада — здатність однієї людини або групи осіб конт -
ролювати поведінку громадян і суспільства, виходячи із загально-
національних чи загальнодержавних завдань. Основою політичної
влади є політична нерівність, а також нерівність політичних статусів.
Право приймати відповідальне політичне рішення людина отримує
якраз завдяки особистому статусу в ієрархічній структурі суспіль-
ства, коли стає членом уряду, депутатом парламенту, лідером партії
тощо. Політична влада здійснюється не тільки державою, а й іншими
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політичними інститутами — політичними партіями, громадсько-
політичними організаціями, органами місцевого самоврядування.

Політична влада, на відміну від державної, неспроможна нада-
вати інтересу (волі) влади загальнообов’язкового характеру. Вияв
волі політичної влади класу, іншої соціальної спільності обмежено
рамками партії чи іншого суспільно-політичного об’єднання.
Державна і політична влада мають різні механізми свого здійснен-
ня. У державної влади є спеціальні органи (апарат) для її реалізації:,
апарат управління та апарат примусу. Державна влада здатна впли-
вати на поведінку людей і їх організацій, застосовувати в разі потре-
би примус. У політичної влади владний вплив здійснюється через:

а) громадські об’єднання — політичні партії, політичні рухи;
б) політичні виступи.
Якщо влада класу реалізується за допомогою державного апарату

при опорі на апарат примусу, можна говорити про державну владу.
Звичайно державна влада виступає як основний напрямок здійснен-
ня політичної влади класу (соціального шару, соціальної групи)
у державних формах за допомогою притаманних лише їй засобів
і методів.

На основі вищевикладеного, слід сказати, що влада є складним
за сутністю й багатоманітним за формами вияву явищем суспільно-
го життя. Політична влада включає державну владу, владу органів
самоврядування, владу політичних лідерів та засобів масової інфор-
мації. Центральною у політичній владі є державна влада. Державна
влада полягає в тому, що вона здійснюється спеціальним, відокрем-
леним від решти суспільства апаратом та володіє монополією на
прийняття законів.
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ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ 
ТА СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

Коваленко В.Ф.
ст.викладач кафедри правознавства,

Полтавський інститут економіки і права

У законодавстві різних країн термін «сексуальнее насильство»
визначається по-різному. Але загалом можна сказати, що цей тер-
мін стосується примусового сексуального контакту, іноді із застосу-
ванням фізичної сили. Сюди входить сексуальна наруга над дітьми
або підлітками, кровозмішення, ґвалтування або сексуальна екс-
плуатація з боку людини, від якої сподіваються допомоги, скажімо
лікаря, вчителя чи священнослужителя. Сексуальне насильство мо же
бути словесним або фізичним. Деяким жертвам погрожують роз-
правою, якщо вони розкажуть про те, що трапилося.

Ухвалені зміни до законодавства щодо протидії домашньому та
сексуальному насильству набули чинності 11 січня 2019 року. Укра -
їнські закони частково приводяться у відповідність зі Стамбуль ською
конвенцією, яку Україна підписала, але так і не ратифікувала донині.

Домашнє насильство каратиметься громадськими роботами на
строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням
волі на строк до двох років.

Встановлено обмежувальні заходи і криміналізується їхнє невико-
нання з боку кривдника щодо заборонийому проживати чи перебува-
ти на одній території із постраждалою особою, наближатися на визна-
чену відстань до місця її роботи або навчання, контактувати через
засоби зв’язку або через третіх осіб, обмеження спілкування з дити -
ною, якщо насильство вчинили щодо неї або в її при сутності. Зако -
нодавець передбачає, що такі заходи суд може призначити не тільки
засудженому одночасно з покаранням, а й підозрюваному у вчиненні
такого злочину. За невиконання обмежувальних заходів або ухилення
від програми для кривдників передбачені арешт та обмеження волі.

Кардинально змінені статті щодо зґвалтування і так званого
нині «насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним
способом», яке у законодавстві достатньо повно не пояснюється.
Об’єднує ці дії те, що вони здійснюються щодо особи без її згоди.

Запроваджено відповідальність за травмування статевих орга-
нів, що прирівнюється до тяжкого тілесного ушкодження, поряд із
втратою будь-якого органу або його функцій.
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Криміналізується примушування до вступу в шлюб, продовжен-
ня примусово укладеного шлюбу, до вступу до співжиття без укла-
дання шлюбу, а також спонукання особи до переїзду з цією метою
на територію іншої держави, ніж та, де вона проживає.

Запроваджена відповідальність за незаконне проведення аборту
або стерилізації. Йдеться про проведення аборту особою, що не має
медичної освіти, примушування до аборту або стерилізації, а також
незаконне проведення переривання вагітності, що спричинило три -
валий розлад здоров’я, безплідність або смерть потерпілої.

Залежно від тяжкості наслідків, ці дії передбачають різні пока-
рання — від штрафу до позбавлення волі.

У Стамбульській конвенції існує поняття «примус до шлю -
бу» — цей пункт стосується в першу чергу представників етнічних
груп, яких за звичаєм змушують вийти заміж або одружуватися прак-
тично ще в дитинстві.

Однак в Україні вона може бути застосована і до жінки, яка шан -
тажує чоловіка вагітністю, щоб він одружився. При чому такий шлюб
може бути визнаний недійсним навіть через кілька років.

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ
ВАЖЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Коломієць П.В.
к.ю.н., доцент, доцент кафедри правознавства

Полтавський інститут економіки і права

Податковий дискурс сьогодення, як свідчать результати аналі-
тичного огляду наукових досліджень провідних вітчизняних фахівців
у сфері теоретичних та прикладних аспектів реалізації сучасної
податкової політики, мотивує та інтегрує фахівців, що успішно
досліджують теорію й практику справляння податків в Україні, з ме -
тою: 1) забезпечення раціонального сполучення теорії, методології
й практики реалізації досконалої державної податкової політики;
2) визначення концептуальних засад реалізації в податковій політиці
принципів ефективності і справедливості; 3) встановлення впливу
податкової політики на економічне зростання держави; 4) розкриття
змісту інструментарію реалізації податкової політики; 5) з’ясування
ключових проблем реформування системи оподаткування; 6) удос-
коналення податкового адміністрування; 7) встановлення механіз-
мів протидії тіньовій економіці; 8) ефективного вирішення пробле-
ми розвитку податкової політики в умовах глобалізаційних процесів.
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Зокрема, значну увагу приділено аналізу національної податкової
політики, як найважливішого важеля економічної політики України,
в умовах розгортання процесів глобалізації П.П. Несененком,
О.А. Артеменком та О.Є Патлатоем у їх спільній праці «Теоретичні
основи економічної політики» (2019 р.). На основі проведеного ана-
лізу авторським колективом розглядаються причини жалюгідного
сучасного стану економіки України та принципи переходу до побудо-
ви ефективної вітчизняної економічної політики. Поява даного
видання є свідченням актуальності і нескінченно жвавої дискусії сто-
совно головного елементу фінансово-економічної стабільності на ціо -
нальної економіки та основного наповнювача державного бюджету,
а саме ефективно діючої національної податкової системи.

Другим прикладом, можна привести дисертаційне дослідження
«Удосконалення механізмів державної податкової політики в Украї ні»,
проведене О.В. Курносовим у 2018 році, в якому дослідник зазна-
чив, що в умовах розвитку ринкових відносин, оновлення механіз-
мів державного управління, пошуку балансів інтересів держави
і регіонів особливої актуальності набуває проблема методологічного
обґрунтування ролі й функцій держави щодо забезпечення ефектив-
ної податкової політики. Соціально-економічні перетворення, які
останнім часом відбуваються в українському суспільстві, пов’язані,
перш за все, з трансформацією перехідної системи управління, на -
ближенням України до стандартів ЄС, що передбачає постановку
принципово нових завдань щодо забезпечення оптимального фун-
кціонування та розвитку податкової системи. Вирішення цих про-
блем пов’язане, насамперед, із чітким окресленням напрямів удос-
коналення механізмів державної податкової політики.

В.М. Мельник і Т.В. Кощук дослідивши податкову політику
Ук раїни в умовах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, устано-
вили, що формування вітчизняної податкової політики в умовах
імплементації Угоди про асоціацію з ЄС вимагає створення умов
для зростання ВВП і позитивних зрушень у розвитку соціально-
економічної системи, забезпечення надійної фінансової бази функ -
ціонування держави, внесення змін до ПКУ у зв’язку з виконанням
цієї Угоди, а також поступової імплементації інших заходів подат-
кової політики ЄС і податкових механізмів країн ЄС у міру поступу
в економічному розвитку та детінізації економіки. У результаті
дослідження доведено, що податкова реформа в Україні повинна
бути передусім спрямована на: створення сприятливого податково-
го середовища для економічного зростання на інноваційній основі;
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пошук фіскальних резервів за рахунок усунення диспропорцій у роз -
поділі податкового навантаження й підвищення податкової спра-
ведливості; адаптацію норм ПКУ до директив ЄС із питань оподат-
кування відповідно до Угоди про асоціацію; вдосконалення
податкового адміністрування.

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
ЯК ОСНОВА ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Кравцова І.В.
І курс, група П-14, спеціальність «Право»

Університет «Україна»
Науковий керівник: Твардовська О.А.

Юриспруденція — це система знань про державу і право, їх
виникнення, розвиток, функціонування, а також місце і роль у су -
спільному житті. Теорія держави і права та інші теоретичні юридич-
ні науки вивчають загальні для всієї державно-правової дійсності
явища, виробляють загальні для юриспруденції категорії та понят-
тя. Внаслідок цього саме держава і право посідають особливе місце
в системі юридичної науки.

Необхідність виокремлення із системи юридичних наук теорії
дер жави і права зумовлена існуванням загальних закономірностей
роз витку державно-правових явищ, незнання яких унеможливлює
більш-менш глибоке вивчення предмета інших юридичних наук.
Реш та юридичних наук, як правило, виділяє в аналізі держави і пра ва
окремі їхні сторони та властивості. Проте цілісне системне дослі -
дження державно-правових явищ здійснює, в першу чергу, теорія
держави і права.

Решта юридичних наук — переважно емпіричні, тобто вони ба -
зуються на досвіді, на вивченні фактів конкретної державно-право-
вої реальності. Завдання теорії держави і права полягає в тому, щоб
привести в систему, витлумачити й узагальнити ці факти. Теорія
держави і права інтегрує досягнення інших юридичних наук, вносить
упорядкованість у сукупність виявлених ними фактів, встановлює
системні зв’язки між ними та виводить із них певні узагальнення.
Таким чином, теорія держави і права є наукою узагальнюючого ха -
рактеру щодо інших юридичних наук.

Загальнотеоретичні конструкції стають основою для висновків
і положень галузевих юридичних наук і теорія держави та права
відіграє роль базової (фундаментальної) юридичної науки.

276

Секція 13 Правове регулювання 



277

Теорія держави і права здійснює інтеграцію юридичних знань
у струнку систему. Це досягається, по-перше, за рахунок виявлення
найбільш загальних рис державно-правових явищ, що вивчаються
галузевими науками, по-друге, за рахунок перенесення узагальне-
них категорій галузевих наук в інші науки. Теорія держави і права —
методологічна стосовно інших юридичних наук. Для них вона роз-
робляє та вдосконалює методологію (систему методів, прийомів
і принципів дослідження). Також важливий пропедевтичний (вступ -
ний) характер теорії держави і права. В юридичних школах більшо-
сті країн світу саме з неї починається навчання юриспруденції,
вона створює основи для вивчення студентами інших юридичних
наук, з неї починається оволодіння юридичною професією.

Теорія держави і права виступає і об’єднуючою ланкою між
юридичними науками, дає можливість переходити знанню однієї
юридичної науки в іншу таким чином, щоб не змінювався юридич-
ний характер цього знання.

Отже, теорія держави і права дає можливість цілісно подивитись
на державно-правову дійсність, співставити її з політичною дійсні-
стю, суспільством тощо, що дозволяє в деталях, юридичних нюан-
сах не загубити те основне, для чого існує юриспруденція.

Таким чином, теорія держави і права є загальнотеоретичною
й евристичною основою для усіх юридичних наук, визначає рівень
розвитку юриспруденції загалом як науки і практики, формує загаль-
ні цілі і завдання, задає вектори розвитку галузевих та спеціальних
наук, виступає певним трансформатором між юридичним та неюри -
дичним гуманітарним знанням, забезпечує органічне сплетіння юри -
дичного знання в загальну систему знання про суспільство та людину.

ЦІННОСТІ У НОРМАТИВНОМУ БУТТІ ПРАВА

Кравченко А.П.
к.ю.н., доцент кафедри правознавства

Полтавського інституту економіки і права
Відкритого університету розвитку людини «Україна»

allakravch@yahoo.com, тел. (050)-801-31-41

На сьогоднішній день для українського суспільства особливо
гострими, значимими і актуальними є питання осмислення і прак-
тичного втілення задекларованих у міжнародних конвенціях різно-
го рівня та локальних нормативних актах правових цінностей. Це
пов’язано із суттєвими змінами, викликаними подіями початку
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ХХІ століття, та, пов’язаною із цим переорієнтацією розвитку краї-
ни виключно у рамках правового поля. Питання щодо сутності,
місця та значення правових цінностей як для держави, її правової
системи уцілому, так і для окремої особи, зокрема, хвилювали бага-
тьох і філософів, і юристів-практиків у всі часи. Не втрачають вони
своєї актуальності і у наш час. Сутність демократичних цінностей,
що мають бути орієнтирами людської свідомості не вичерпується
потребами індивіда, соціальної групи, чи, навіть, усього людства
загалом, бо увесь сенс існування останніх, нерозривно пов’язаний
із відкритістю соціальної системи для людини. Історичний розви-
ток свободи і права у людських відносинах є прогресом рівності
людей як формально вільних осіб. Виключно через правовий меха-
нізм спочатку невільна людина поступово стає вільною.

Конституційно-правовим закріпленням духовної, моральної та
релігійної свободи громадян України є положення Конституції про
захист честі та гідності особи, право людини на свободу та особисту
недоторканість, недоторканість житла, особисту і сімейну таємницю
тощо. Подібні правові визначення у відповідних сферах суспільного
життя є одними із необхідних умов існування та ефективного фун-
кціонування нормативного буття права і держави. Досить гостро сто-
їть питання про те, яким чином має бути організоване буття людини
так, щоб соціальна та приватна сфери урівнювали одна одну, бо втра-
та природного балансу між ними, може призвести до руйнації внут-
рішнього світу людини та втратою нею свободи як такої. Не від’єм -
ним поняттям свободи виступає рівність, що репрезентує певну
абстракцію і є наслідком свідомого відокремлення від відмінностей,
властивих зрівнюваним об’єктам. Форми прояву рівності як специ-
фічного принципу правової регуляції носить соціально-історичний
характер. Це обумовлено особливостями певних форм у різних соці-
ально-економічних формаціях, на різних етапах розвитку права і пра -
 вової системи, зміни змісту, ролі принципу правової рівності у су -
спільному житті. Розуміння права як рівностей охоплює собою
і справедливість. Окрім рівності, свободи та справедливості до пра-
вових цінностей належить і поняття гідності, певна оцінка людини
як особистості та міра ствердження у людині особистісного начала.
Тут гідність постає як належний рівень самооцінки і дійовий меха-
нізм самоконтролю, що спирається на чітке розрізнення особою
припустимого і неприпустимого. Як етична категорія, гідність по -
значає загальнообов’язкове визнання самоцінності людини, її здат-
ності доконечної потреби бути моральним суб’єктом [1, с. 119].
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Отже, повага до честі, гідності та свободи людини є одним із
необхідних елементів розвитку правової демократичної держави. А
розпочавши новий етап своєї історії, українському суспільству
конче необхідно отримати від держави гарантію у охороні та забез-
печенні найважливіших ознак громадянського суспільства — пра-
вових цінностей.

Література

1. Філософський енциклопедичний словник. — К.: Абрис, 2002. — 744 с.

СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Кукла П.С.
студент 4 курсу, групи ЗПЗ 15-1, спеціальність «Правознавство» 

Інститут права та суспільних відносин
Ізуїта П.О., к.ю.н, доцент, професор кафедри цивільного, 

господарського адміністративного права та правоохоронної діяльності

Суб’єктний склад суспільних відносин у різних галузях еконо-
міки характеризується різноманітністю та різноплановістю статус-
них характеристик.

За умови реформування господарського законодавства акту-
альним є питання правового статусу учасників господарських від-
носин і вдосконалення інституту реалізації їх господарських прав та
обов’язків.

Поняття суб’єкта господарського права обґрунтоване теорією
господарського права, в якому регламентується, що суб’єктами
господарського права є учасники господарських відносин.

Згідно зі ст. 2 Господарського кодексу України, учасниками від-
носин у сфері господарювання є суб’єкти господарювання, спожи-
вачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громад-
ські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів гос-
подарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські
повноваження на основі відносин власності. Проте не всі переліче-
ні категорії осіб є суб’єктами господарських правовідносин (госпо-
дарського права). Такими суб’єктам є лише ті учасники відносин
у сфері господарювання, яким притаманна сукупність необхідних для
цього ознак (рис), а саме: безпосереднє здійснення господарської
діяльності (виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг;
створення (набуття статусу суб’єкта господарських відносин)
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у встановленому законом порядку; наявність майна, необхідного
для здійснення обраної суб’єктом діяльності; наявність господар-
ської правосуб’єктності тобто визнаної державою за певним суб’єк-
том господарських відносин можливості бути суб’єктом.

Суб’єкти господарського права надзвичайно різноманітні, тому
їх класифікують, тобто поділяють на групи.

За критерієм характеру здійснюваної діяльності розрізняють:
суб’єкти господарювання, суб’єкти організаційно-господарських пов -
новажень.

Залежно від форм власності, та базі якої вони функціонують, роз -
різняють: державні, комунальні, колективні, приватні та змішані
(функціонують на базі двох і більше форм власності) суб’єкти гос-
подарського права.

Вінник О.М. вважає, що не всі перелічені категорії осіб є суб’єк -
тами господарських правовідносин (господарського права). Таким
суб’єктами, вважає дослідниця, є лише ті учасники відносин у сфе -
рі господарювання, яким притаманна сукупність необхідних для
цього ознак, а саме: безпосереднє здійснення господарської діяль-
ності (виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг)
або управління господарською діяльністю; створення (набуття ста-
тусу суб’єкта господарських правовідносин) у встановленому зако-
ном порядку; наявність майна, необхідного для здійснення обраної
суб’єктом або покладеної на нього господарської діяльності чи управ -
ління такою діяльністю; визнання господарської правосуб’єктності.

Але зазначені ознаки, на нашу думку, притаманні такій катего-
рії суб’єктів господарського права, як суб’єкти господарювання та
суб’єкти організаційно-господарських повноважень.

Таким чином, суб’єкти господарського права (господарських
пра вовідносин) — це учасники відносин у сфері господарювання
у вигляді суб’єктів господарювання, споживачів, органів державної
влади і місцевого самоврядування, що наділені господарською ком -
петенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які
виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійсню-
ють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі
відносин власності.
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СПІВУЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Логвінова К.В.
ІІІ курс, група ПЗ-16-3, спеціальність «Право»

Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко І.М., старший викладач

Однією з найбільш небезпечних тенденцій розвитку злочин-
ності в Україні є консолідація злочинного середовища та утворення
в ньому організованих злочинних угруповань — стійких об’єднань
осіб, орієнтованих на тривалу спільну протиправну діяльність, ме тою
яких здебільшого є отримання значних доходів незаконним шляхом.

Діяльність цих угруповань становить зміст одного з найбільш
небезпечних видів сучасної злочинності — організованої. Про спі-
вучасть можна говорити, спираючись на сукупність відповідних
норм у загальному кримінально-правовому значенні, у значенні,
що розкрито в розділі 6 Кримінального кодексу України (Загальної
частини) та значенні норм Особливої частини. Зокрема, у ст. 26 КК
(від 5 квітня 2001р.) при визначенні поняття співучасті зроблені
окремі уточнення у порівнянні з раніше діючим законодавством.

У теорії кримінального права був поширений погляд, відповід-
но до якого інститут співучасті цілковито ототожнювався зі ст.19
Кримінального кодексу України 1960 р. (зміст цієї норми частково
відтворено в статтях 26 і 27 чинного КК України).

Так, Н.О. Гуторова, висловлюючись із приводу загального зна-
чення інституту співучасті, зауважує, що інститут співучасті поши-
рює свою дію на всі випадки умисного спільного вчинення злочи-
ну, встановлюючи об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті, межі
кримінальної відповідальності співучасників та особливості призна-
чення їм покарання. Заслуговує на увагу міркування П.Ф. Тельнова.
Він вважає, що визначення співучасті, що містить Загальна части-
на, є ключем для розуміння законодавчої характеристики спільних
злочинних дій, передбачених різними статтями Кримінального
кодексу. За його змістом, на думку П.Ф.Тельнова, про співучасть
може йти мова тільки тоді, коли встановлено факт умисної спільної
участі двох і більше осіб у вчиненні злочину.

У теорії кримінального права у працях Р. Р. Галіакбарова було
здійснено спроби обґрунтувати можливість групового вчинення зло-
чину за участі у його скоєнні лише однієї особи, що відповідає озна-
кам суб’єкта злочину. Автор обґрунтовував свою позицію, викорис -
товуючи так званий груповий спосіб вчинення злочину, визнаючи
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при цьому, що в таких випадках ознаки співучасті відсутні. За зна -
чена спроба розв’язання проблем, що розглядаються, підлягає сум-
ніву передусім у зв’язку з тим, що такі кваліфікуючі ознаки, як учи-
нення злочину за попередньою змовою групою осіб та вчинення
злочину групою осіб, передбачають співучасть у злочині.

Таким чином, прихильники визнання співучасті лише за на яв нос -
ті двох осудних осіб, які спільно умисно скоюють злочин, як за зна -
чалося вище, у своїх роботах взагалі не зачіпають питання помилки
в юридичних ознаках співучасника. Інші ж порушують це питання,
проте їхні пояснення, які, зрозуміло, мають відповідати загальній
концепції співучасті, не витримують критики.

Для кримінальної відповідальності взагалі та для кримінальної
відповідальності за співучасть у злочині зокрема необхідно, щоб
особа, яка скоїла суспільне небезпечні дії, була здатна: оцінювати
фактичні обставини, за яких вона діє, характер, значення і наслідки
своїх дій; свідомо використовувати певні обставини для досягнення
своєї мети; вибирати певну поведінку за тих реальних можливос-
тей, які є в конкретній ситуації. Іншими словами, особа має досяг-
ти віку кримінальної відповідальності й бути осудною, тобто мати
всі ознаки суб’єкта злочину.

ШЛЯХИ ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Лукіянська Х.В.
ІІ курс, група П-24, спеціальність «Право»

Університет «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.

Ідея правової держави спрямована на обмеження влади держави
правом; на встановлення правління законів, а не людей; на забез-
печення безпеки людини в його взаємодіях з державою.

Правова держава — це система органів та інститутів, які гаран-
тують та охоплюють нормативне функціонування громадського
суспільства. Це держава в якій панує закон, стосовно якого в однако-
вому відношенні перебувають влади всіх рівнів, партії, та громадсь-
кі організації, посадові особи і окремі громадяни. Процеси станов-
лення в Україні правової держави, так само як і політичне життя
українського суспільства, є достатньо динамічним та багатоаспект-
ним, водночас і суперечливим, за своєю сутністю. Верховенство
права, забезпечення прав людини та громадянина, взаємна відпові-
дальність держави та особи повинні панувати в житті громадян
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нашої держави. Всі ці напрями формування правової держави були
закріплені Конституцією України. Конституція як Основний Закон
держави визначає в ст.1, що «Україна є суверенна, незалежна, демо-
кратична, соціальна, правова держава».

Одним із важливих питань сьогодення є проблема становлення
правової держави в Україні. Зараз в Україні є лише закладені підва-
лини правової держави та створені її основні структурні елементи,
тому подальша розбудова правової держави пов’язана з посилен-
ням легітимації влади, забезпеченням у суспільстві свободи, ефек-
тивним функціонуванням принципу поділу влади, дотриманням її
окремими гілками принципу верховенства права, відповідністю за -
конів суспільній етиці, усуненням численних порушень прав і сво-
бод людини і громадянина, посиленням стабільності законодав-
ства, декриміналізації суспільства.

На сьогодні в Україні, не усі принципи правової держави є до -
тримані, хоч і законодавчо визначені. Також, не усі ознаки є реалі-
зовані у повсякденному житті українців.

Побудова правової держави є неможлива без чіткого розмежу-
вання повноважень між різними гілками державної влади: законодав-
чої, виконавчої, судової. Важливим у плані побудови правової держа-
ви є також створення ефективного механізму охорони прав особи.

Побудова правової держави глибоко пов’язана також зі зміц-
ненням демократичних традицій функціонування державної влади.
Україна зараз зробила лише певні кроки на шляху побудови правової
держави. Головною проблемою, що не дає змоги говорити з повною
впевненістю про Україну як про правову державу, є те що Конс ти -
туція та закони України не містять необхідних норм, процедур та
механізмів узаконення державної влади, як того, що легальна дер-
жавна влада переважно не має ознак легітимності. Тому, конститу-
ційно законна та конституційно узаконена система державної влади
не сприймається в очах громадян як справедлива та демократична.

Передумовою побудови правової державності є формування
громадського суспільства, в якому був би забезпечений вільний
і всебічний розвиток кожної особистості, суспільства, в якому функ -
ціонували б демократичні громадські інститути, що забезпечують
свободу слова та інформації. Правова держава може виникнути лише
в тому випадку, коли всі громадяни дотримуються її правил, адже
правова держава — це, перш за все, прив’язка до правової системи
основних цінностей. Тому, найголовнішим шляхом побудови пра-
вової держави в Україні є виховання правової свідомості громадян.
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Отже, незважаючи на певні здобутки в області законотворення,
нам необхідно докласти максимум зусиль для досягнення набуття
нашою країною дійсного статусу правової держави. Це надзвичайно
важка задача, але зусилля виправдовують мету, адже реальне досяг-
нення Україною статусу правової держави може покласти край пра-
вовій нерівності, свавіллю політичних еліт та іншим процесам, які
вирують у нашому суспільстві.

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПИТАННЯ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ,
ЗБОРІВ ТА ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Макаров В.О.
ІІІ курс, група ПЗ16-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Дадерко Л.Ф., доцент, професор кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності

Згідно статті 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачу-
вати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем
проживання декларації про свій майновий стан та доходи за мину-
лий рік у порядку, встановленому законом [1].

Щодо визначення самих податків і податкової системи, то по -
даткова система — це сукупність установлених у країні податків та
механізму їх справляння. Необхідність системності полягає в тому,
що всі податки мають бути взаємопов’язані між собою, органічно
доповнювати один одного, не вступати в суперечність з системою
в цілому та окремими її елементами.

Системний підхід означає, що мають реалізуватися обидві функ -
ції податків. З фіскальної позиції податкова система повинна забез-
печити гарантоване і стабільне надходження доходів у бюджет. З ре -
гулюючої позиції — забезпечувати державі можливість впливу на
всі сторони соціально-економічного розвитку суспільства [2].

Податковий тиск змушує підприємця шукати недоліки у податко-
вих законах або використовувати різні схеми фіктивних підприємств
для ухилення від сплати податків. Крім того, свідомо занижуються
ціни та використовуються фіктивні документи, товарообмінні опе-
рації. Все це негативно відображається на продуктивному підпри-
ємництві, податковій системі та бюджеті країни загалом.
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Для притягнення до кримінальної відповідальності особи, за
вчинення такого злочину, у Кримінальному кодексі існує Розділ 8,
в який включено вичерпний перелік злочинів у сфері господарської
діяльності.

Так, у ст. 212 КК передбачено відповідальність за умисне ухилен-
ня від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що вхо-
дять в систему оподаткування, введених у встановленому законом по -
рядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації
незалежно від форми власності або особою, що займається підприєм-
ницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою
іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призве-
ли до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових
фондів коштів у значних, великих або особливо великих розмірах [3].

Створення працездатної системи оподаткування, яка б опти-
мально поєднувала фіскальну і стимулюючу функції податків і в ме -
жах якої ухилення від їх сплати не набувало б занадто поширених
масштабів, не може бути справою легкою і швидкою.

Водночас не викликає сумнівів та обставина, що будь-яка сис -
тема оподаткування не здатна ефективно працювати без інституту
відповідальності і, зокрема, належної кримінально-правової охорони.

Суспільна небезпека злочину, про який йдеться у ст. 212 КК
і вчинення якого, як вже зазначалось, ігнорує передбачений ст. 67
Конституції України обов’язок кожної особи сплачувати податки
і збори, зумовлена рядом чинників. Це передусім ненадходження
до бюджетів і державних цільових фондів у належному обсязі кош-
тів, що складають основу формування доходної частини державно-
го та місцевих бюджетів і спрямовуються на потреби, без задово-
лення яких суспільство та держава не в змозі існувати.

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що ухи -
лення від сплати податків та інших обов’язкових платежів є досить
серйозним фактором для дестабілізації економічної системи краї-
ни, саме тому на кримінальне право, інші галузі права та інші нор-
мативні акти покладена відповідальність запровадження санкцій до
осіб які вчиняють такі протиправні діяння.

Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] —
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

2. Гавриленко Н. В. Податкова система. Л.: Новий Світ-2000, 2007. — 328 с.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості

Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25–26, ст. 212.

господарської діяльності Секція 13



МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІЙ СПОСІБ
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Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т.В., к.ю.н., доцент.

У більшості країнах Європи спори, що перебувають у проваджен-
ні суду і передаються на медіацію, вирішуються без судового розгля-
ду. Медіація як техніка ведення переговорів між сторонами правово-
го конфлікту популярна в США та країнах Західної Європи, оскільки
має багато переваг у порівнянні з судовим вирішенням спорів.

Що до визначення самого поняття медіація у праві, то згідно
ст. 2 проекту Закону України «Про медіацію» — це альтернативний
(позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві або
більше сторони спору намагаються в рамках структурованого про-
цесу за участі медіатора досягти згоди для вирішення їх спору [1].
На відміну від формального судового процесу, під час медіації сто-
рони доходять згоди самостійно.

До останнього часу медіація в Україні не набула широкого по -
ширення. Але, враховуючи успішне застосування інституту медіації
в багатьох країнах та курс України на гармонізацію національного
законодавства із законодавством Європейського Союзу, 03.11.2016 р.
Верховною Радою України було прийнято в першому читанні про-
ект Закону України «Про медіацію» [2].

Основними принципами, на яких ґрунтуватиметься майбутній
інститут української медіації, є принцип добровільної участі, прин-
цип активності та самовизначення сторін медіації; принцип неза-
лежності та нейтральності медіатора; принцип конфіденційності
інформації щодо медіації [3].

Що стосується сфери застосування медіації, то проект Закону
«Про медіацію» розповсюджує її на будь-які конфлікти (спори), в то -
му числі цивільні, сімейні, трудові, господарські, адміністратив ні,
а також кримінальні провадження та справи щодо адміністратив-
них правопорушень.

До основних завдань медіації у господарських спорах відносять
оперативне вирішення господарської суперечки та досягнення
позитивного результату, який задовольнить всі сторони конфлікту.

Тому, застосування інституту медіації для вирішення господар сь -
ких суперечок є надзвичайно ефективним і дієвим механізмом,
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враховуючи високий відсоток звернень до господарських судів та
низький відсоток виконання їхніх рішень. По-перше, впровадження
медіації як засобу позасудового вирішення господарського конфлік-
ту значно розвантажить господарські суди та збереже час і кошти
його учасникам. По-друге, позитивно вплине на учасників госпо-
дарського конфлікту, які спільно можуть прийняти найбільш вигід-
не для всіх рішення та зберегти порядні партнерські відносини.

Ще одним позитивним моментом Проекту Закону України «Про
медіацію» є можливість використати інститут медіації в господарсь-
кому спорі з нерезидентом. Під час судового вирішення спору з учас-
ником-нерезидентом господарський суд має впевнитися в тому, що
такого учасника належним чином повідомлено про час і місце роз-
гляду справи, що на практиці є надзвичайно складним завданням.

Суддя, звичайно, може постановити рішення по суті справи за від -
сутності доказів належного повідомлення іноземного учасника. Од нак
таке право у господарського суду виникає лише після закінчення стро-
ку з дати направлення документа учаснику, який суддя визначив як
достатній для цієї справи та який становить щонайменше 6 місяців.
Для суб’єктів господарювання швидкість вирішення господарського
спору є ключовим чинником. Адже перспектива витратити час та ре -
сурси на довготривалу судову тяганину, щоб в результаті не отримати
ре ального виконання судового рішення не приваблює нікого. Тож
гну ч кість та оперативність медіації одразу зробить її привабливим інст -
рументом для вирішення спорів в очах господарюючих суб’єктів [4].

Таким чином, необхідність інституту медіації є очевидною для ук -
раїнського бізнесу, який давно і наполегливо потребує дієвого інст ру -
менту для швидко та ефективного вирішення власних конфліктів.
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Актуальність обраної теми полягає у тому, що характерною
ознакою сучасного етапу науково-технічного прогресу є стрімкий
розвиток інформаційних технологій, їх використання як у повсяк-
денному житті, так і в управлінні державою. Інформація та інфор-
маційні технології все більше визначають розвиток суспільства
і слугують новими джерелами національної могутності.

Найбільшу роль у формуванні й поширенні громадської думки
відіграють засоби масової інформації — сукупність сучасних каналів
зв’язку (преса, телебачення, радіо мовлення, кіно, відео, Інтернет
тощо), за допомогою яких поширюється різноманітна інформація
у суспільстві.

У сучасному суспільстві засоби масової інформації (далі —
ЗМІ) виконують низку функцій, важливими серед яких є: комуні-
кативна — спостереження за подіями і формування суспільної дум ки
стосовно їх сутності; інформаційна — збирання, редагування,
коментування та поширення інформації; ретрансляційна — відтво-
рення певного способу життя з відповідним набором політичних,
духовних, соціальних цінностей.

Завдяки реалізації зазначених функцій ЗМІ справляють вплив
на всі сфери життєдіяльності суспільства, на соціально-психологіч-
ний і духовно-культурний розвиток кожного члена суспільства.

Водночас слід зазначити, що широке проникнення ЗМІ в жит -
тя суспільства може відігравати як об’єднуючу роль, так і дезінтег-
раційну, руйнівну, упроваджуючи в суспільну свідомість негативні
стереотипи.

Формування і зміцнення національної свідомості засобами ЗМІ
значною мірою залежить від їх позиції у суспільстві. За умови, якщо
засоби масової інформації є незалежними й здатні збагачувати за галь -
нодержавні й національні цінності в умовах глобалізації, відтворю-
вати історичні та культурні традиції, утверджувати національну
мову, культуру, — вони сприяють творенню єдиного інформаційно-
культурного простору держави.
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Але якщо в суспільстві ЗМІ є залежними від держави, контролю-
ються певними фінансовими чи політичними групами, вони стають
знаряддям маніпуляції суспільною свідомістю, провідниками певної
ідеології і, що є найнебезпечнішим, — часто сприяють упровадженню
чужих, не властивих суспільству духовно-моральних і політичних
цінностей, що руйнує духовний фундамент його існування.

Зараз перед ЗМІ постає низка проблем, такі як: залежність від
олігархів та владних структур, недотримання стандартів, відсут-
ність медіаринку, інформаційна війна, недосвідченість.

У зв’язку з різним рівнем розвитку країн, нерівномірним тех-
нічним забезпеченням та недостатньою організацією, ЗМІ висвіт-
люють інформацію нерівномірно. Головну позицію займають країни,
які мають розвинутий інформаційний простір, розвинуту систему
інформування та власні інформаційні агентства.

Отже, засоби масової інформації — це унікальний метод звер-
нення до аудиторії.

Це поле політичного, соціального, культурного та економічно-
го діалогу, де можливі різні маневри, зміни позицій, зміни у страте-
гії і тактиці, використання величезного багатства засобів кодуван-
ня і передачі інформації.

Засоби масової інформації постають не лише як ініціатор діа-
логу, але і як дійова особа зміни політичної реальності. Дії ЗМІ
спрямовані не на перемогу однієї із сторін, а на досягнення загаль-
ного позитивного результату.

У сучасному суспільстві ЗМІ — це простір демократичного сус-
пільства, який створює фундаментальні умови зміни реальності
через комунікативну взаємодію.

АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

Меліхова А.Д.
4 курс, група ПЗ-15-1, спеціальність «Правознавство»

Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права 
та теоретико-правових дисциплін

Інституту права та суспільних відносин 
Університету «Україна»

Важливою гарантією захисту прав і свобод людини у сфері адмі -
ністративного судочинства є право на перегляд судових рішень.
Одним із видів переглядів судових рішень в адміністративному

господарської діяльності Секція 13



судочинстві є їх перегляд в апеляційному порядку, який є однією
з най важливіших гарантій справедливого здійснення правосуддя і до -
тримання законності в адміністративному судочинстві. Водночас
апеляційне провадження хоча й має свої завдання, підстави для від-
криття провадження, предмет доказування, процесуальну форму,
однак практика розгляду апеляційних скарг свідчить про необхід-
ність удосконалення окремих елементів процесуального порядку
апеляційного провадження.

Адміністративна юстиція — це система спеціальних судових
ор ганів, основним завданням яких в контроль за законністю діяль-
ності та рішень публічної адміністрації; особливий процесуальний
порядок розгляду адміністративних справ з вирішення адміністра-
тивно-правових спорів між фізичними і юридичними особами, з од -
ного боку, і публічною адміністрацією — з іншого.

Таким чином, адміністративна юстиція є механізмом захисту
прав і законних інтересів особи від можливих порушень з боку ор -
ганів владних повноважень через спеціально утворені державою
ор гани — адміністративні суди.

Апеляційне провадження є факультативною стадією адмініст -
ративного процесу, під час якої суд апеляційної інстанції переглядає
за апеляційною скаргою адміністративні справи та судові рішення
на предмет правильності застосування судом першої інстанції норм
права та встановлення обставин у справі, що виникає з податкових
правовідносин, забезпечуючи законність і обґрунтованість судових
рішень, захист прав, свобод та інтересів осіб, які брали участь у спра -
ві, а також публічних інтересів. Отже, об’єктом перегляду в суді
апеляційної інстанції завжди є питання права (тобто правильність
застосування норм матеріального і процесуального права) та/або
питання факту (правильність встановлення обставин і оцінки дока-
зів судом першої інстанції).

Таким чином, з вище викладеного можна зробити висновок, що
апеляційному оскарженню підлягають судові рішення, прийняті
в загальному порядку позовного провадження, в порядку скороченого
та окремого провадження. Апеляційне оскарження судових рішень,
прийнятих в порядку загального, скороченого або окремого про-
вадження відбувається в загальному порядку, передбаченому КАС
України, за винятком деяких категорій судових рішень. Для правиль-
ного вирахування строку апеляційного оскарження судових рішень
у справах, що виникають з податкових правовідносин, мають зна-
чення: вид судового рішення, яке оскаржується (постанова чи ухва-
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ла); в якому обсязі складено рішення: повному (в такому разі має
значення дата проголошення судового рішення) чи неповному (то ді
має значення день отримання копії судового рішення, складеного
у повному обсязі відповідно до вимог ч.З ст.160 КАС України); на -
явність в судовому засіданні під час проголошення постанови суду
першої інстанції органу Державної фіскальної служби, який оскар-
жує таку постанову; в порядку якого виду провадження прийнято
рішення (загального, скороченого чи окремого) та за якою формою
провадження (загального чи письмового).

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назаренко К.В.
І курс, група 11ПР(9)18, спеціальність «Право»

Полтавський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Рябуха А. Ю., к.пед.н., викладач

Сучасні умови господарювання потребують упорядкування
і вдосконалення національної правової системи, зокрема, прийняття
ефективних підприємницьких законів. Досліджуючи стан розвитку
економічних відносин, можна констатувати, що законодавство пе -
рестало бути фундаментом правового регулювання і не забезпечує
виконання державних, галузевих і регіональних програм соціаль-
но-економічного розвитку. Сучасні умови господарювання потре-
бують упорядкування і вдосконалення національної правової сис-
теми, зокрема, прийняття ефективних підприємницьких законів.

Господарське право є галуззю права, норми якої регулюють від-
носини, що виникають у процесі організації та здійснення госпо-
дарської діяльності, пов’язаної із виготовленням та реалізацією
продукції, виконанням робіт та наданням послуг для задоволення
суспільних потреб та потреб окремих споживачів.

Правове регулювання суспільно корисної господарської діяль-
ності суб’єктів господарювання і суб’єктів організаційно-господар-
ських повноважень щодо виробництва продукції, виконання робіт,
надання послуг вартісного характеру, які є товаром, що ґрунтується
на поєднанні приватних і публічних інтересів, та отримання прибутку
має комплексний характер. Суть його полягає у тому, що правовідно-
сини у сфері господарювання регулюються не тільки Господарським
кодексом України, а й нормами інших галузей права, зокрема, конс -
титуційного, цивільного, адміністративного, фінансового та інших.
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Окрім цього, на сьогодні життєво важливого значення для Укра -
їнського народу набули питання оборони України, захист її сувере-
нітету, територіальної цілісності і недоторканності. Під час проведен-
ня антитерористичної операції на території Донецької та Луганської
областей функціонування національної економіки, органів держав-
ної влади, інших державних органів, органів місцевого самовряду-
вання, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил
цивільного захисту, підприємств, установ і організацій здійснюється
в умовах особливого періоду. А тому, забезпечення належного пра-
вового регулювання здійснення господарської діяльності в умовах
особливого періоду стає основою формування національних обо-
ронних спроможностей.

Розділом VIII Господарського кодексу України від 16 січня 2003 ро -
ку врегульовані спеціальні режими господарювання, до яких відно-
сяться режими: спеціальних (вільних) економічних зон; концесії;
інших видів спеціальних режимів господарської діяльності (ви ключ -
ної (морської) економічної зони України, на державному кордоні
України, в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на терито-
ріях і об’єктах, що особливо охороняються, в окремих галузях еконо-
міки, в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуа-
ції, воєнного стану). Поряд із тим, Господарським кодексом України
від 16 січня 2003 року спеціальний порядок здійснення господар-
ської діяльності складових умов особливого періоду не врегульовано.

В умовах особливого періоду під час проведення антитерорис-
тичної операції особливості переміщення транспортних засобів та
вантажів (товарів) вздовж та через лінію зіткнення регулюється Тим -
часовим порядком контролю за переміщенням осіб, транспорт них
засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької
та Луганської областей, який затверджений у відповідності до Закону
України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року.

Отже, наявний значний нормативно-правовий масив здійснен-
ня господарської діяльності в умовах особливого періоду на сьогод-
ні потребує теоретико-правового аналізу для належного узгодження
правових норм за предметом регулювання та ієрархічною структу-
рою з метою подальшого надання пропозицій щодо внесення змін
до діючого господарського законодавства України.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Орловська І.Г.
к.ю.н., доцент кафедри конституційного права 

та теоретико-правових дисциплін 
Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»

Аналіз практичної діяльності органів управління земельними ре -
сурсами свідчать, що під впливом змін у системі виконавчої влади,
тобто правовому статусі багатьох керованих об’єктів, поступово
змінюється розуміння методів державного управління, у тому числі
земельними ресурсами.

Методи державного управління земельними ресурсами — це
засоби і способи практичного здійснення органами виконавчої вла -
ди й їх посадовими особами владно-організуючого впливу на керо-
вані об’єкти відповідно до наданих їм повноважень. Так, одним із
дієвих методів упорядкування сфери земельних відносин є заходи
адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність є наслідком вчинення антигро-
мадського діяння, забороненого адміністративно-правовими норма-
ми, нерозривно пов’язана з державним примусом, з настанням нега-
тивних для правопорушника правових наслідків; установлена
правовими нормами та полягає у застосуванні, реалізації санкції
правових норм; є засобом охорони встановленого в державі правово-
го порядку; супроводжується державним і суспільним осудом пра-
вопорушника щодо вчиненого ним антигромадського діяння; реа-
лізується у встановлених законом процесуальних формах.

За допомогою методів адміністративно-правового регулюван-
ня формуються відносини, одним із учасників яких завжди висту-
пає орган влади (посадова особа), наділений юридично-владними
повноваженнями, тобто стан суб’єктів у сфері земельних ресурсів
характеризується відносинами субординації, прямого підпорядку-
вання, нерівності їх учасників і однорідністю юридично властивих
волевиявлень однією із сторін.

Державне управління здійснюється шляхом владного впливу дер-
жави на суспільство, відповідні соціальні групи й окремого інди віда,
адже адміністративне управління в широкому розумінні — це прак-
тичний організуючий і регулюючий вплив держави на су спільну
життєдіяльність людей з метою її впорядкування, збереження або
перетворення.
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За сучасних умов основними завданнями державного управ -
ління земельними ресурсами є:

– наділення органів державного управління регламентуючими
функціями, що забезпечують ефективний розвиток системи держав-
ного управління земельними ресурсами;

– прийняття узгоджених рішень органами державного управ-
ління при вирішенні земельних питань;

– державне регулювання суб’єктів підприємницької діяльності
під час здійснення ними господарської діяльності у сфері земель -
них ресурсів;

– здійснення землеустрою та проведення моніторингу земель;
– організація та забезпечення ведення державного земельного

кадастру;
– здійснення державного контролю за використанням та охо-

роною земельних ресурсів.
Завдання та функцій держави у галузі земельних відносин реалі-

зується через діяльність відповідних державних органів, правовий
статус яких закріплений відповідними нормативно-правовими акта-
ми. У сфері земельних відносин певні управлінські функції мають
органи загальної, міжгалузевої, галузевої і спеціальної компетенції.

Враховуючи політичні, правові, економічні та ринкові відноси-
ни, необхідно уточнити функції, цілі і завдання органів державного
управління у сфері регулювання земельних ресурсів. Викладений
перелік завдань відображає основні пріоритети держави в управлін-
ні земельними ресурсами.

ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Підгорецька Є.М.
студентка 1 курсу, заочної форми навчання, 

спеціальності 081 «Право», 
Інституту права та суспільних відносин Університету «України»

Науковий керівник: Орловська І.Г. кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного права 

та теоретико-правових дисциплін 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Особливості української політичної еліти визначаються багатьма
чинниками. Першою тенденцією, типовою моделлю формування
української політичної еліти є клієнтарна модель. Найбільша вада її
полягає в тому, що між такими лідерськими командами та всереди-
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ні них постійно точиться відверта або прихована («підкилимна»)
боротьба (зазвичай боротьба «компроматів»). «Відтак провідну роль
в успішному просуванні кар’єрними сходинками відіграють не осо-
бисті чесноти, а належність до «команди», клану, соціальної групи.

Другою тенденцією, що визначає характер утворення політичної
еліти України, є посилення в останні роки ролі регіональних еліт
у розподілі ресурсів, що супроводжується перерозподілом впливу
між елітами. Діяльність елітарних груп базується на реалізації «ідеї
протекторату», що на практиці означає інтеграцію окремих груп
електорату на основі територіальної, а не загальнонаціональної іден -
тичності, принципах клієнтської лояльності, «земляцтва».

Подолання різних внутрішніх проблем, у свою чергу, ускладню-
ється серйозними витратами політичної еліти на вирішення міжелі -
тарних, корпоративних конфліктів і суперечностей.

Таким чином, розв’язання проблеми становлення в Україні якіс -
но нової еліти є одним з найважливіших напрямів демократизації кра -
ї ни в цілому, адже політична трансформація — це складний, багато-
аспектний процес, що поєднує об’єктивні та суб’єктивні чинники.

Одним з показників ефективності демократизації є формуван-
ня інституту опозиції як необхідної складової політичної системи
будь-якої демократичної країни. До того ж, саме опозиція є важливим
чинником гармонізації владних відносин і каналом донесення вимог
суспільства до органів державної влади. Аналіз діяльності парламент-
ської та позапарламентської опозиції в сучасній Україні дозволяє
стверджувати, що її вплив на органи державної влади обмежується
періодичним тиражуванням популістської риторики для саморек-
лами, особливо у передвиборчі періоди. Вже кілька років в україн-
ському політикумі точаться дискусії про необхідність інституціалізації
парламентської опозиції, що передбачає вибір найоптимальнішої
моделі опозиційної діяльності.

Розвиток демократії вимагає налагодження ефективної систе-
ми контролю за органами державної влади з боку громадянського
суспільства. Поглиблення процесів системної трансформації висуває
сьогодні перед українським суспільством і державою потребу розв’я -
зання відразу трьох завдань. По-перше, необхідним уявляється досяг-
нення певних усталених в Європі стандартів і норм організації
політичної, економічної, соціальної і культурної сфер на основі ви -
знання універсальних вимірів демократії (наприклад, реального га -
ран тування і забезпечення базових прав і свобод громадян). По-друге,
проблемою є усвідомлення суспільством і державою ключових тен-
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денцій суспільного розвитку в Європі та світі в цілому та пошуку,
виходячи з цього, стратегічних орієнтирів майбутнього розвитку
України. Для вирішення цієї проблеми необхідне розгортання широ-
кого суспільного діалогу між всіма національними суспільно-полі-
тичними силами. По-третє, вкрай необхідним є практичне просу-
вання суспільства і держави за виробленими у процесі такого
суспільного діалогу. Для цього необхідно визначити загальну траєк-
торію реалізації перспектив суспільно-політичного розвитку України
та внести конкретні корективи й уточнення у суспільну практику.

Невіра в ефективність дії демократичних механізмів в україн-
ських реаліях посилюється і внаслідок того, що правляча політична
еліта в Україні є доволі закритою групою. Демократичні механізми
і на загальнонаціональному, і на місцевому рівнях використовуються
доволі часто для обслуговування корпоративних інтересів. Ці чинни-
ки підтверджують: політична система України залишається демок -
ратичною радше за формою, але не за змістом.

Таким чином, перебіг демократичних перетворень в Україні варто
розглядати, спираючись на дослідження особливостей формування
у масовій політичній свідомості цінностей та ідеалів демократії, адже
успішність демократизації будь-якої країни визначається багато в чо -
му саме факторами соціокультурного характеру. Не менш важливим,
на мою думку, у дослідженні демократичних переходів є врахування
суб’єктивного чинника, передусім ролі і впливу національної політич-
ної еліти на процеси і результати системної трансформації суспільства.

МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ
В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Павленко А.О.
4 курс, група МІ-15-1, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»
Афанасьєв Б.А., к.е.н., доцент кафедри міжнародного права, 

міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Міжнародний кредит — міждержавний рух капіталу в формі
на дання валютних і товарних ресурсів на умовах зворотності, стро-
ковості та платності.

Як економічна категорія він виражає відносини між кредито-
рами та позичальниками різних країн з приводу надання, викорис-
тання та погашення позики разом із відповідними відсотками.
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Міжнародне запозичення — зворотна сторона міжнародного
кредитування.

Функції міжнародного кредиту: мобільний та ефективний пере-
розподіл фінансових коштів та матеріальних ресурсів між країнами
для забезпечення потреб розширеного відтворення міжнародної
економіки; стимулювання зовнішньоекономічної діяльності країн;
сприяння інтенсифікації процесів накопичення капіталів, на дання
можливості окремим країнам або долати внутрішні на явні ресурсні
обмеження, або вирішувати проблему перенагромадження капіталу
і падіння його прибутковості; коригування ціни капіталу — світової
ставки відсотка; прискорення процесів капіталізації через зменшен-
ня термінів реалізації товарів і послуг у національних економіках та
в між народній економіці в цілому; зниження витрат обігу і вироб-
ництва (наприклад, за допомо гою впровадження нового придбано-
го в кредит імпортного ресурсозаощадливого обладнання, змен-
шення відсотків за залу чені кредитні ресурси тощо).

Підсумковий позитивний ефект міжнародного кредиту про яв -
ля ється у створенні передумов для зростання валового глобального
про дукту, стимулювання його реалізації та прискорення світового
обігу капіталу.

Негативні наслідки міжнародного кредитування:
– кредит поглиблює диспропорції, які вже є в економіці кра їн-

позичальниць, оскільки сприяє розширенню виробництва в най-
більш прибуткових галузях і посилює прірву між ними та тими
галузями, до яких він не залучається;

– міжнародний кредит служить економічним механізмом для ви -
лучення коштів у країн-позичальниць. Вони втрачають зна чну час-
тину доходів від перекачування процентів і дивідендів за кордон, що
пригнічує сукупний попит та внутрішнє вироб ництво;

– надмірне залучення зовнішніх позик, їх неефективне вико рис -
тання може породжувати загрози для макроекономічної стабіль -
 ності, оскільки підвищується вразливість національної фінан сової
системи до дії зовнішніх шоків. Нарощування зовнішньої заборго-
ваності супроводжується підвищенням валютних ризи ків, ризиків
рефінансування боргу і провокує боргову кризу;

– розвинуті країни часто використовують міжнародний кредит
з метою створення вигідної для себе економічної й політичної
ситуації в країнах-імпортерах. Якщо останні стають на шлях не -
покори, то кредитори вдаються до їх кредитної дискримінації чи
блокади.
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Міжнародні кредитно-фінансові інститути — це всесвітні та ре -
гіональні інститути, створені на основі міждержавних угод з ме тою ре -
гулювання міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин.

Мета їх створення та задачі: об’єднання зусиль країн світового
співтовариства для стабілізації міжнародної валютно-фінансової
сфери; вивчення і розв’язок найбільш важливих проблем міжна-
родних фінансів і міжнародної економіки; спільна розробка страте-
гії світової валютно-кредитної і фінан сової політики, координація
її проведення; забезпечення стабілізації національних і колектив-
них валют; усунення торговельних бар’єрів і сприяння активній
економічній співпраці між державами; фінансова підтримка міжна-
родних, регіональних та національ них програм технологічного
і соціально-економічного розвитку.

ПРАВОВА ДОКТРИНА ПРО ТРУДОВІ КОНФЛІКТИ 
ТА ТРУДОВІ СПОРИ

Пилипенко В.В.
ІІ курс, група 22ПР, спеціальність «Право»

Полтавський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Аванесян Г.М., доцент кафедри правознавства

Дієвою формою захисту трудових прав, свобод та законних ін -
тересів працівників є розгляд та вирішення спеціально уповнова-
женими на це органами індивідуальних і колективних трудових
спорів причиною яких є трудові конфлікти (спори).

На сьогодні в Україні немає єдиного визначення поняття трудо-
вого спору, яке б могло бути офіційно визнаним. У широкому розу-
мінні розбіжності (конфлікти) між працівником і роботодавцем із
приводу застосування норм трудового законодавства, а також вста-
новлення нових або зміни існуючих умов праці, прийнято вважати
трудовими спорами. Разом з тим у сучасному трудовому праві й чин -
ному законодавстві використовується також термін «трудові конфлік-
ти», а саме у Законі України «Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)». Постає закономірне запитання про
адекватність понять «трудовий спір» і «трудовий конфлікт», а також
про правову природу названих категорій.

Даному питанню приділили увагу в своїх дослідженнях B.C. Ве -
недіктова, Г.С. Гончарової, В.В. Жернакова, Р.І. Кондратьєва,
О.В. Куз ниченко, Л.І. Лазор, В.В. Лазор, О.М. Обушенка, П. Д. Пи -
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липенка, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, В.Г. Ротаня, Б.С. Сти -
чинського, В.М. Толкунова, Н.М. Хуторян та інші науковці.

В етимологічному розумінні між словами «спір» і «конфлікт» —
істотна різниця. Конфлікт має безліч визначень і тлумачень. «Конф -
лікт» — походить від латинського «conflictus» (зіткнення) і позначає
зіткнення протилежних інтересів, поглядів, прагнень, серйозних
розбіжностей.

Слово «спір» тлумачиться як словесна змагальність, обговорен-
ня чого-небудь, у якому кожний відстоює свою думку, правоту; вза-
ємне домагання на володіння чим-небудь, що вирішується судом.

Вивченням конфліктів займається наука конфліктологія, пред-
метом якої є дослідження природи, причин різних конфліктів та
розробка ефективних способів їх вирішення в разі виникнення. Юри -
дичні конфлікти розглядалися тільки окремими галузями права
(трудовим, кримінальним, адміністративним), були пов’язані з пред -
метом їх вивчення і не узагальнювалися як такі.Особливу групу
складають трудові конфлікти. Трудовий конфлікт — це супереч-
ність, що виявляється в зіткненні різних інтересів різних учасників
трудових правовідносин. Причинами виникнення конфліктів
у сфері трудових відносин можуть стати найрізноманітніші ситуації.

Розбіжності, що виникають між суб’єктами трудового права з
приводу встановлення умов праці або укладення трудового догово-
ру, а також застосування норм трудового законодавства, іноді нази-
вають трудовими спорами. Але трудові спори не можна зводити
тільки до розбіжностей між окремими працівниками і роботодавця-
ми. Поняття трудових спорів значно ширше: воно включає і непо-
розуміння між іншими суб’єктами трудового права, наприклад між
трудовим колективом і роботодавцем. Крім того, трудові спори — це
не просто розбіжності між сторонами, а лише ті з них, що передані
на розгляд відповідного юрисдикційного органу, тобто органу, упов-
новаженого державою приймати обов’язкові для сторін рішення.
Звідси, не будь-який конфлікт можна назвати трудовим спором.

Таким чином поняття «трудового спору» повинно використо-
вуватися, коли мова йде про урегулювання розбіжностей суб’єктів
трудових правовідносин юрисдикційним органом, а поняття «тру-
дового конфлікту» повинно використовуватися лише до передачі
розбіжностей до вказаного органу. Тобто конфлікт породжує спір.
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СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ФОРМ ЗАХИСТУ 
ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Пікалюк С.С. 
ст. викладач

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Проблема форм захисту трудових прав є набагато глибшою сьо -
годні в контексті європейсько інтеграційного руху України.

Існує декілька значень форми захисту трудових прав працівників:
1) як вид охоронних правовідносин в трудовому праві; 2) як інсти-
тут цивільних процесуальних правовідносин; 3) як юридична діяль-
ність суб’єктів по поновленню, встановленню і визнанню прав,
свобод і законних інтересів працівників; 4) як сукупність способів
та/або засобів, заходів, що мають на меті захист порушених, неви-
знаних, оспорюваних прав, свобод та законних інтересів працівни-
ків; 5) як система юридичних процедур, що створюють юридичні
можливості поновлення, встановлення та визнання прав.

Тому, форма захисту трудових прав працівників — це встанов-
лений законодавством, комплекс способів, засобів і заходів органі-
заційного і функціонального характеру, що втілені в юридичних
процедурах, які здійснюються відповідними суб’єктами і спрямо-
вані на захист порушених, невизнаних і оспорюваних прав праців-
ників як суб’єктів трудових правовідносин. Юридичною формою,
на думку О.Ф. Скакун, є вихідні від держави або визнані нею офі-
ційно-документальні форми вираження і закріплення норм права,
які надають їм юридичного, загальнообов’язкового значення.

Розглянемо ознаки форм захисту права працівника на захист
від порушення, обмеження його прав, свобод і законних інтересів.

Форма захисту трудових прав працівників є певним особливим
видом діяльності, що має цілеспрямований характер. Така діяльність
координується конкретними суб’єктами захисту і залежить від іншо-
го комплексу ознак, які ми розглянемо далі у нашому дослідженні.

Наступною ознакою форми захисту трудових прав працівників
є системність. Варто зазначити, що наразі системність форми захи-
сту трудових прав можна вважати перспективною ознакою, адже
трудове законодавство не співвідноситься повною мірою з осново-
положними принципами трудового права, що зумовлює знецінен-
ня авторитетності форм захисту.

Особлива ознака форми захисту трудових прав працівників —
комплексний характер, що виражається у застосуванні не лише норм
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трудового законодавства. А у зв’язку із тим, що поділ на галузі права
носить умовний характер, то застосування категоріального апарату
відповідних норм-дефініцій і принципів цивільного права, в першу
чергу, буде ефективним інструментом захисту прав працівника.

Ще однією сутнісною ознакою форм захисту трудових прав
працівників є їх стадійність, але така ознака може носити як основ-
ний, так і субсидіарний характер.

Ще однією ознакою є ініціативність як свідоме вольове звер-
нення особи до суб’єктів з метою захисту своїх порушених, неви-
знаних й оспорюваних трудових прав, свобод та інтересів.

Ще однією ознакою форм захисту є їх об’єктивний характер,
адже з’являються вони не раптово, а обумовлюються розвитком
суспільних відносин.

У проекті Трудового кодексу України від 04.12.2007 р. № 1108
не відображено ознаки сталості форми захисту, оскільки немає окре-
мого розділу «Захист трудових прав працівників». Відповідно доціль-
но внести зміни до Проекту, консолідувавши відповідні норми про
форми у одному розділі «Захист трудових прав». Наявність у держа-
ві різних форм захисту трудових прав і законних інтересів праців-
ників є запорукою їх нормального існування та розвитку. Але звер-
татися до кожної форми захисту потрібно виважено, за наявності
вагомих підстав та у випадку, коли всі способи врегулювання спорів
до моменту виникнення етапу захисту не призводять до позитивно-
го результату врегулювання суперечностей.

СЕКСИЗМ У МОВІ

Пономаренко В.В.
ІV курс, ФП-41, спеціальність «Філологія (переклад)»

Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Рябокінь Н.О., к.ф.н., доцент

Сексизим — це дискримінація за ознакою статі, звідси — мовний
сексизим — це дискримінація за статтю у мові. Існує ґендерна аси-
метрія мови — це нерівномірність відбиття в самій мові (лексиці, гра-
матиці) особливостей жінок і чоловіків. У сучасному світі всі випадки
ґендерної асиметрії розглядаються як прояви мовного сексизму.

Сексизм у мові можна визначити багатьма шляхами; Марія Ве -
терлин-Брагін пропонує наступне визначення: [твердження] є сек-
систським, якщо сприяє, підбурює або спричиняє, або призводить
до пригнічення жінок. Вона змальовує це як ймовірно занадто
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обмежене визначення в тому сенсі, що воно обмежує дискриміна-
цію жінок у мові та таким чином вона пропонує наступне визна-
чення: «[твердження] є сексистським, якщо його використання
засновує, сприяє або експлуатує несправедливе або недоречне, або
нахабне статеве розрізнення».

Розглядаючи ці питання, необхідно звернутися до того, який
ступінь нашого сприйняття світу, та якими мають бути «природні»
статеві ролі за нашим розумінням, що насправді керується мовою,
якою ми розмовляємо. Цей останній пункт, ймовірно, є найбільш
важливим та дискусійним серед усіх питань, що стосуються значен-
ня, сформульованого у цьому розділі. Слід обміркувати, чи мова
тільки «відображає» світ (тобто тільки «називає» речі, що, вочевидь,
існують без мови), або чи існує якась обставина, що створена для
мови, і впливає на те, як ми сприймаємо світ(тобто речі, які наша
мова називає стають більш «очевидними», ніж речі, які наша мова не
називає). Аргументи на користь другог погляду, який стосується тео-
рії лінгвістичного детермінізму, був висунутий Сепіром та Уорфом.

Шляхом до подолання мовного сексизму може стати розробка
«мовного планування» — поступова заміна існуючих мовних норм
за допомогою лінгвістів, уникання зображення статей у стереотип-
них ролях (менеджер — чоловік, учитель — жінка), пошук альтер-
натив у мовленні задля подолання статево-рольових стереотипів.
Необхідно офіційно закріпити в сучасній українській мові етичні
й комунікативні норми, які б враховували ґендерний компонент.
Потрібно створити довідник української мови, який би пропонував
мовні форми, вільні від дискримінації та сексизму.

ДОКАЗУВАННЯ ПРАВОМІРНОСТІ РІШЕННЯ
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Потьомка А.А.
студент групи ЗПЗ-18.3–1 заочної форми навчання 

спеціальності 081 «Право» Інституту права та суспільних відносин, 
Університет «Україна»

Терещенко А.Л., к.ю.н, доцент, 
професор кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

За час існування незалежності нашої держави, з кожним роком
матеріально-побутові умови життя військовослужбовців та членів
їх сімей погіршилися та значно знизився їхній життєвий рівень.
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Збройні Сили України, як зазначають вищі посадові особи Мі -
ніс терства оборони, до вторгнення агресора — Російської Фе де -
рації практично повністю були матеріально не забезпеченні. До
того ж військовий бюджет України, в який закладаються обмаль
коштів на реалізацію багатьох життєво необхідних програм підда-
вався кожен раз зменшуванню та недофінансуванню «у зв’язку
з еко номією бюджетних коштів», і в першу чергу саме за статтями
військово-соціального забезпечення військовослужбовців та членів
їх сімей. Все це в підсумку породжує масу конфліктів у військовій
сфері, що мають стійку тенденцію до наростання, в зв’язку з чим
військовослужбовці вимушені звертатися до суду з вищезазначени-
ми позовними вимогами.

В зв’язку з цим вкрай гострою залишається проблема з органі-
зації представництва в судах загальної юрисдикції в яких представ-
ники здійснюють захист інтересів Збройних Сил України.

Кодекс адміністративного судочинства України (далі — КАС
України), захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, прав та
інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від
порушень з боку органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при
здійсненні ними владних управлінських функцій в Україні. В КАС
України передбачено, що розгляд і вирішення справ в адміністра-
тивних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свобо-
ди в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх
переконливості. Одночасно з цим особливістю адміністративного
судочинства є те, що у судовому процесі стороні, якій необхідний
судовий захист завжди протидіє величезний адміністративний апа-
рат, а тому сторони заздалегідь перебувають у нерівному становищі.

В адміністративному судочинстві суд відіграє більш активну
роль ніж в цивільному, а саме проявляє ініціативи щодо збору дока-
зів, щоб вирівняти заздалегідь нерівні можливості сторін щодо
доказування обставин у справі, а відтак, на суб’єкта владних повно-
важень покладається й ще більша відповідальність, щодо здійснен-
ня належного захисту сторони в адміністративному процесі.

Одночасно з цим, приписами КАС України зазначено, що в ад -
мі ністративних справах в яких предметом спору є протиправність
рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, то обо -
в’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи безді-
яльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти
адмі ністративного позову.
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Отже, законодавець з однієї сторони констатує принцип зма-
гальності в адміністративному судочинстві, а з іншої покладає на
відповідача — суб’єкта владних повноважень, обов’язок доказуван-
ня правомірності свого рішення.

В КАС України зазначено, що особи, які беруть участь у справі,
зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуаль-
ними правами і неухильно виконувати процесуальні обов’язки.

Слід звернути увагу, що у разі недобросовісного застосування
у судовому процесі стороною — представником Збройних Сил Украї -
ни процесуальних прав і неналежного виконання ним процесуаль-
них обов’язків, може призвести до невірного встановлення обста-
вин по справі та задоволення самого позову, в якому останній бере
участь в якості відповідача.

Приписи КАС України визначають, що обставини, встановлені
судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській
справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді
інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої
встановлено ці обставини, з чого слідує, що дане положення перед-
бачає можливість сторони використати один факт неналежного
виконання обов’язків представника іншої сторони, для того щоб
використати отримане рішення в інших справах, як преюдиціальне.

Отже, найважливішу та пріоритетну роль в захисті інтересів вій-
ськової частини в судових інстанціях покладається на представника
суб’єкта владних повноважень (помічника командира з правової
роботи та юрисконсульта військової частини), відповідно до вимог
«Інструкції з організації представництва інтересів Міністерства обо-
рони України, органів військового управління, армійських корпусів,
повітряних командувань, об’єднань, з’єднань, військових частин,
військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних
Сил України під час розгляду справ судами загальної юрисдикції,
ведення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів»,
затвердженої наказом Міністра оборони України від 14.12.07 № 686.

Виходячи з викладеного слід дійти висновку, що кінцевий ре -
зультат процесу судового засідання в багатьох випадках та в основно-
му залежить від належного представництва суб’єкта владних пов -
но важень в судовому процесі, який підтримує або заперечує проти
задоволення адміністративного позову.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Прокопчук М.О.
І курс, група ПЗ-18-1, спеціальність «Право»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету Україна

Науковий керівник: Мороз І.І., к.політ.н.

Розвиток територіальної громади вимагає ефективного вико-
ристання її потенціалу з урахуванням усіх його аспектів під час роз-
роблення та реалізації стратегії розвитку й інших місцевих норма-
тивно-правових документів. Такий підхід безпосередньо стосується
забезпечення життєдіяльності територіальної громади, має відпові-
дати інтересам населення і європейським засадам державної регіо-
нальної політики. Громада є суттєвим елементом, що характеризує
«звичайну природу» місцевого самоврядування. Окрім нормативно-
го визначення громади, встановленого Законом України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», існують інші, наприклад під територі-
альною громадою окремими авторами розуміється єдине природне
і соціальне утворення, що діє у просторових межах держави, реалі-
зуючи повсякденні потреби та інтереси жителів [1, с. 15–16].

Метою цієї публікації є аналіз організаційних аспектів забезпе-
чення розвитку територіальних громад.

Територіальна громада як соціально-економічна система під
впливом чинників зовнішнього середовища може відштовхуватися
від існуючого положення, пов’язаного з досягненням мети свого
стійкого розвитку. При позитивному впливі чинників зовнішнього
середовища система може носити характер економічного зростання,
завдяки якому вона може перейти в якісно новий стан, що потре-
бує додаткової витрати ресурсів [2].

Сутність сталого розвитку проявляється у якісних змінах тих
територій, які розвиваються на засадах, принципах ефективного
демократичного управління на місцевому рівні, що надає змогу
переходити на новий, якісний рівень. Тобто, основним завданням
сталого розвитку постає задоволення людських потреб і прагнень
та розвиток людського потенціалу за умови збереження і віднов-
лення довкілля для нинішнього та наступних поколінь.

Забезпечення стійкого розвитку територіальної громади по в’я -
зано з формуванням і максимально повним використанням її мож-
ливостей — потенціалу досягнення фінансової стійкості. Таким
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чином, стійкий розвиток територіальної громади — це режим функ -
ціонування, який орієнтований на позитивну динаміку параметрів
добробуту населення, забезпечену стійким, збалансованим відтво-
ренням соціального, виробничого, фінансового, ресурсного і еко-
логічного потенціалів [1, с. 93].

Управління сталим місцевим розвитком, в умовах соціальних та
економічних обмежень, необхідності забезпечення раціонального
природокористування потребує, насамперед всього, взаємодії між
суб’єктами господарювання, органами публічної влади, громадськіс-
тю, територіальною громадою, що зумовлює необхідність забезпечен-
ня належного рівня координації, контролю та відповідальності [2].

Процеси бюджетної децентралізації, які сьогодні відбуваються
в Україні, загалом сприяють формуванню дієздатних територіаль-
них громад. Позитивним у цьому контексті є й об’єднання терито-
ріальних громад, яке покликане поліпшити їх фінансову ситуацію.
Концепція сталого розвитку активно сприятиме не тільки розроб-
ленню місцевих програм сталого розвитку, але є важливим механіз-
мом зміцнення національного потенціалу з метою ефективного
управління та вироблення адекватної сучасним і майбутнім про-
блемам економічної, соціальної та екологічної політики, що базу-
ється на комплексному підході.
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ДОГОВІР ДАРУВАННЯ : 
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Рязанцева Н.О.
Старший викладач кафедри права та фінансів

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

Базою для визначення договору дарування в цивільному праві
є норми ЦК України (гл. 55). Згідно зі ст. 717 ЦК України за догово-
ром дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язу-
ється передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) без-
оплатно майно (дарунок) у власність [1].
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Договір дарування займає самостійне місце в системі цивільно-
правових договорів, що обумовлено притаманними йому особли-
вими ознаками.

По-перше, договір дарування, на відміну від переважної біль-
шості інших договорів, є безоплатним. Як зазначав Б.Б. Черепахін,
«безоплатно ми повинні вважати поступку майна тоді і оскільки,
коли і оскільки дана поступка зроблена без розрахунку зобов’язати
супротивну сторону до подання відповідного еквівалента» [2, с. 20].

По-друге, ознакою дарування є збільшення майна обдаровува-
ного за рахунок передачі йому дарувальником речі або майнового
права або звільнення його від виконання обов’язку.

По-третє, ознакою договору дарування є наявність у дарувальни-
ка, що передає майно обдаровуваному або звільняє його від обов’яз-
ку, наміру обдарувати останнього за рахунок власного майна. При від-
сутності такого наміру договір повинен бути визнаний оплатним.

По-четверте, неодмінною ознакою договору дарування є згода
обдаровуваного на отримання дару, незважаючи на те що в багать-
ох побутових угодах дарування ми не спостерігаємо слідів витребу-
вання такої згоди обдаровуваного отримання подарунка.

Характерною рисою договору дарування є його безоплатність.
Тобто метою договору дарування є передача власником (дарувальни-
ком) свого майна у власність іншої особи (обдарованого) без отри-
мання будь-якої взаємної винагороди (майнового задоволення).

Водночас, договір дарування можна укладати під особливою умо -
вою, що є повною мірою допустимим. Така умова може застосовува-
тися як заохочувальний засіб, що стимулює обдаровуваного до пев-
ної поведінки, або може залежати від певної обставини. Значення
названих умов (або обставин) полягає в тому, що вони є необхідною
передумовою для того, щоб обов’язки дарувальника вступили
у силу, адже правові наслідки договору дарування пов’язуються із
настанням певної обставини.

Договір дарування є специфічним договором щодо порядку його
укладення. За загальними правилами він вважається укладеним
з моменту передачі майна обдаровуваному і є реальним до говором.

Договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому
є консенсуальним договором, оскільки у разі настання строку (термі-
ну) або відкладальної обставини, встановлених ним, обдаровуваний
має право вимагати від дарувальника передання дарунка або відшко-
дування його вартості (ч. 2 ст. 723 ЦК України) і вважається укладеним
з моменту досягнення сторонами згоди за всіма істотними умовами.
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Отже, договір дарування — це узгоджена воля обох сторін, яка
являє собою не тільки акт розпорядження майном власника (дару-
вальника), але й акт прийняття дарунку обдаровуваним. При цьому
обов’язково необхідна як воля дарувальника, так і згода обдарову-
ваного, який має право відмовитися від прийняття дарунку в силу
певних причин.
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ:
ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Салик А.Р.
ІІ курс, група П-24, спеціальність «Право»

Університет «Україна»
Науковий керівник: Скільська М.І.

Верховенство права і закону є основоположним принципом по -
будови правової держави. Саме закон відіграє визначальну роль в пра -
вовій системі держави, в діяльності всіх суб’єктів права та насампе-
ред державних органів і посадових осіб. Цей правовий принцип
означає, що закон має вишу юридичну силу стосовно всіх інших
нормативно-правових актів. Принцип верховенства права є одним
із провідних елементів загальних засад конституційного ладу будь-
якої сучасної демократичної, правової держави.

Верховенство права та верховенство закону — основні принци-
пи функціонування правової держави. відповідно до ст. 8 Конс ти -
туції України в державі визнаний та діє принцип верховенства права,
що означає, насамперед, панування права у суспільстві, його визна -
чальна роль у відносинах між суб’єктами суспільного життя, діяль-
ності держави та недержавних організацій, спільнот, об’єднань.
Принцип верховенства права є сьогодні з фундаментальних засад
функціонування сучасних демократичних держав світу. Його скла-
довими є верховенство права над законом, пріоритет прав особи
перед правом держави, нації.

На сьогодні, загальною проблемою України, як правової держави
є проблеми реалізації принципу верховенства права в правотворчій та
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правозастосовчій діяльності, а також визначення шляхів її вирішен-
ня. Важливим є розмежування принципу верховенства права та прин-
ципу законності для подальшої розбудови правової держави.

В Україні повністю не завершений шлях впровадження та за кріп -
лення принципу верховенства права. Проблеми реалізації принци-
пу верховенства права можна простежити в діяльності Верховної
Ради України та виконавчої влади. Виконавча гілка державної влади
переважно покликана забезпечувати виконання законів та інших
правових актів держави для реалізації прав і свобод громадян. Однією
з ключових проблем на шляху до розбудови правової, демократич-
ної держави України є впровадження в державно-правову практику
низки загальновизнаних у світовому співтоваристві правових засад,
насамперед принципу верховенства права. На сьогодні вказаному
принципу як на законодавчому, так і на доктринальному рівні, при-
ділено достатньо уваги, однак на практиці його так і не було втіле-
но належним чином.

Існуючі в Україні проблеми реалізації принципу верховенства
права можна поділити на дві групи: такі, що виникають на етапі
правотворчості, й такі, що виникають на етапі правозастосування.
І якщо вирішення перших слід пов’язувати із внесенням змін до
законодавства, то другі потребують індивідуального підходу до ви -
рі шення кожної проблеми.

Важливою проблемою реалізації принципу верховенства права
в Україні є відсутність принципу рівності при притягненні до від-
повідальності, панування атмосфери безкарності. Із цією пробле-
мою пов’язане питання упередженості судової влади та порушення
принципу її незалежності при винесенні рішень. Як наслідок —
недовіра до судової системи серед більшості громадян. Проблемою
також є лише формальна доступність судового захисту порушених
прав, що на практиці, однак, ускладнюється низкою обставин.
Таким чином, на сьогодні в Україні має місце низка проблем реалі-
зації принципу верховенства права. Більшість із них знаходиться
в площині діяльності правоохоронних і судових органів, які часто
належним чином не виконують обов’язки по забезпеченню реалі-
зації та захисту прав і свобод громадян. Вирішення цих проблем
має бути комплексним та пов’язуватися не тільки з роботою право-
вого характеру, зокрема правотворчістю, а й з інформаційно-про-
світницькою діяльністю, вирішенням низки економічних та соці-
альних проблемних питань, широким залученням громадськості до
вирішення таких проблем.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕЖІ ДЕРЖАВИ 
З КОМАНДНИМ СТИЛЕМ УПРАВЛІННЯ

Семенюта І.О.
Старший викладач кафедри міжнародного права, 

міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін
Інститут права та суспільних відносин

Зміни у взаємовідносинах між людьми трансформують весь образ
економічного, політичного та соціального життя: з’являються нові
мо тиваційні цілі, релігійні догми, сімейні цінності. Модернізація
впли ває на темпи економічного росту, стратегічні орієнтири політич-
них партій та перспективи для демократичних інститутів. Станов -
лення розвиненого індустріального суспільства стає основою для змін
в базових цінностях, а зокрема, зменшенню ролі раціональності.
Домінуючими стають цінності постмодерну, починаючи від гендерної
рівноправності і закінчуючи занепадом тоталітарних режимів.

На прикладі Радянського Союзу можна простежити межі цент -
ралізованої, чітко ієрархічної форми правління. В перші десятиліття
свого існування політика СРСР досягла високих темпів економіч-
ного зростання за рахунок мобілізації мас серед некваліфікованих
працівників та великої кількості сировини для промисловості. Успіхи
Радянського Союзу почали знижуватись в 70-х роках, а регрес від-
бувся в 80-х, через параліч інноваційних процесів гіпертрофованою
бюрократією. Чиновникам властива антипатія до змін, про що писав
Р.Мертон (1910–2003 рр.) у своїй роботі «Бюрократична структура
і індивідуальність». Він стверджує, що «бюрократія не здатна змі-
нюватися відповідно до трансформацій суспільства, і що це може
привести до того, що наявні вміння і навички чиновників у нових
умовах можуть привести до їх нездатності виконувати суспільно
значущі функції» [2, с. 199]. Радянський Союз пройшов стадію
механічної модернізації, використовуючи вже апробовані західні
технології, і намагався запровадити власні інновації. Але проблема
полягала не тільки в тому, що командний стиль управління не спів-
падав з ускладненням структури суспільства, а в мотиваційних змі-
нах. Поширювалась масова аполітичність і алкоголізм, до політичних
управлінців був низький рівень довіри. Все це призвело до еконо-
мічного і політичного краху.

Даний алгоритм прояву низхідної ефективності централізова-
них систем характерний для більшості індустріальних суспільств.
Командний стиль управління поступається місцем змагальній сис-
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темі на основі ринкової конкуренції, політичні партії і профспілки
втрачають свої суспільні позиції, на зміну бюрократії приходять
партиципаторні організації.

Масове виробництво лінійного продукту, що не вимагає високої
кваліфікації та індивідуального підходу, та зростання бюрократичного
апарату являється ключовими інструментами індустріального суспіль-
ства, яке на початку модернізації приносило високі результати. Але
тенденція до бюрократизації, а також суспільна власність і командний
стиль правління, призвели до зниження ефективності системи.

Постіндустріальне суспільство характеризується самовиражен-
ня кожної людини, занепадом ієрархічних інститутів і жорстких
соціальних норм, розширенням сфери індивідуального вибору.
Тому суспільства, які успішно пройшли етап індустріалізації, посту-
пово перейшли до постматеріальних цінностей, які описав Р. Інгл -
харт: «З переходом від модернізації до постмодернізації траєкторія
змін змістилася від максимізації економічного росту до аксимізації
якості життя» [1, с. 32].

Література

1. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся
об щества / Полис. Политические исследования. — 1997. — № 4. — С. 6–32.

2. Мертон Р.К. Бюрократична структура і індивідуальність / Р.К. Мер -
тон. — М.: АСТ, 2006. — 873 с.

КРИМIНАЛЬНА ВIДОВIДАЛЬНIСТЬ 
ЗА СПIВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНI

Соловйов Д.В. 
III курс, ПЗ-17-3мс Коледж «Освіта» Університету «Україна»

Дадерко Л.Ф., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, 
господарського адмiнiстративного права та правоохороної дiяльностi 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

У статті 26 Кримінального кодексу України визначає, що співу-
частю у злочині визнається умисна спільна участь декількох суб’єк-
тів злочину у вчиненні умисного злочину. Це формулювання
вироблене в результаті довголітніх теоретичних досліджень і є роз-
витком поняття співучасті, що містилося у ст. 19 КК 1960 р. Таким
чином, співучасть — це об’єднання, коли кілька осіб вчиняють зло-
чин спільно і умисно.

Ознаки спiвучастi: об’єктивнi ознаки; суб’єктивнi ознаки.
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Види спiвучасникiв:
– Виконавець — це особа, яка безпосередньо чи шляхом вико-

ристання iнших осiб вчинила конкретний злочин.
– Органiзатор — це особа, яка органiзувала вчинення злочину

або керувала його вчиненням.
– Пiдбурювач — це особа, яка схилила iншого спiвучасника до

вчинення злочину.
– Пособик — це особа, яка сприяла скоєнню злочину (порада-

ми, вказiвками, наданням засобiв чи знарядь злочину, усунення
перешкод для його скоєння, попередня обiцянка приховувати зло-
чинця, засоби вчинення злочину, слiди злочину чи предмети здобу-
тi злочинним шляхом).

Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника зло-
чину, ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші обстави-
ни, що обтяжують відповідальність і передбачені у статтях
Особливої частини Кримiнального Кодексу як ознаки злочину, що
впливають на кваліфікацію дій виконавця, ставляться в вину лише
співучаснику, який усвідомлював ці обставини.

У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співу-
часники підлягають кримінальній відповідальності за співучасть
у незакінченому злочині.

Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за
діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім
умислом.

Ексцес виконавця — вчинення виконавцем злочину дій, які не
охоплюються умислом інших співучасників, якщо його дії утворю-
ють самостійний склад злочину або його дії суттєво відрізняються
від дій, запланованих іншими учасниками. Розрізняють кількісний
та якісний ексцес виконавця.

Причетнiсть до злочину — це дія чи бездіяльність, яка хоча і по -
в’язана з вчиненням злочину, але не є співучастю в ньому. На під-
ставі положень частин 6 і 7 ст. 27 Кримінального кодексу України.

Види причетностi до злочину
1. Заздалегiднiсть не обiцяне приховування злочину
2. Недонесення про злочин
3. Потурання злочину
Таким чином, підставою кримінальної відповідальності за спі-

вучасть є наявність специфічного складу співучасті у злочині в діях
усіх співучасників. І хоча кваліфікація злочинних дій виконавця
є підставою для кваліфікації дій інших співучасників, все ж таки
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відповідальність останніх має особистий характер і визначається
залежно від тої ролі, яку виконав кожний співучасник у спільно
вчиненому злочині.
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ПРАВА ЛЮДИНИ

Соловйов Д.В.
III курс, ПЗ-17.2-1 мс 

Iнституту права та суспiльних вiдносин «Коледж»
Iзуїта П.О.,  к.ю.н., доцент, професор кафедри цивiльного,

господарського, адмiнiстративного права та правоохороної дiяльностi

Права людини — це комплекс природних і непорушних свобод
і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини
в цивілізованому суспільстві.

Право виступає мірою свободи і зміст його в тому, щоб узгоди-
ти свободу окремої людини зі свободою інших членів суспільства,
дотримуючись принципу рівності. Право виступає як засобом забез -
печення свободи, так і істотним засобом обмеження неузгоджених
з суспільними потребами і уявленнями людей про добро і справед-
ливість рівня свободи й обсягу влади.

Права людини — це її правові можливості
– Права і свободи людини і громадянина окреслюють певну

сферу автономного існування індивіда, його життєдіяльності як
члена суспільства. Ці правові можливості мають розцінюватися як
своєрідні юридичні блага, зміст яких полягає у встановленні
і гарантуванні певних меж свободи-несвободи особи. Тому права
і свободи людини і громадянина є органічною складовою юридич-
ною частиною особистості як соціальної характеристики людини,
входять до її структури. Вони формуються історично в ході розвит-
ку людської спільноти, і тому на кожному історичному етапі існує
більша або менша сукупність прав і свобод.
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– Тенденцією їх становлення як правового інституту є посту-
пове, але невпинне розширення правового надбання людини і гро-
мадянина за рахунок включення до їх переліку нових можливостей.

Права людини, обмеження чи тимчасове припинення яких у де -
мократичній державі не допускається за жодних обставин. До них
належать наступні права: право на життя, тілесну недоторканість,
повагу людської гідності, недоторканість приватного життя, особи-
сту та сімейну таємницю, захист честі та доброго імені, свободу сові-
сті, свободу віросповідання, а також правовий, судовий захист, пра-
восуддя і пов’язані з ним важливі процесуальні правила. Дані права
ще іноді називають в літературі абсолютними. Забезпечення цих
прав є основною ознакою демократичності суспільства.

Гарантії прав людини. Під гарантіями прав та свобод людини
і громадянина розуміється система загальних і спеціально юридич-
них засобів та інститутів, спрямованих на створення умов для реа-
лізації прав людини, а також забезпечення їх всебічної охорони та
захисту від порушень.

Серед загальних гарантій виділяють: політичні, економічні,
духовні.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПIКИ ТА
ПIКЛУВАННЯ

Соловйов Д.В.
ІІІ курс, група ПЗ-17.2-1мс, спеціальність «Право»

Коледж «Освіта» Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т.В., к. ю. н., доцент

Переоцінити важливість інституту опіки та піклування немож-
ливо, особливо на сучасному етапі розвитку нашого суспільства,
який характеризується кризовими явищами соціально-економіч-
ного характеру. Оскільки опіка (піклування) являє особливу форму
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державної турботи про нужденних осіб, які за станом здоров’я не
можуть самостійно здійснювати свої права, а тому і потребують
сторонньої допомоги.

Згідно з чинним законодавством України, а саме ст. 55 ЦК Ук -
раїни, опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення
особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх,
неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я
не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’яз-
ки [1]. Аналіз норм цієї статті дає підстави стверджувати, що право
на опіку або піклування мають особи зі статусом дитини, а також
повнолітні особи, які потребують опіки або піклування внаслідок
певних життєвих обставин.

У чинному законодавстві України поняття опіки та піклування
розмежовується через особливе поєднання складних елементів або
через особливий критерій. Таким особливим поєднанням складних
елементів є стан (фізичний або психологічний) повнолітньої фізичної
особи та прийняте з урахуванням стану повнолітньої особи рі -
шення уповноваженого державою органу (суду), що набрало закон-
ної сили. У випадку коли йдеться про встановлення опіки або пік-
лування над особою, яка має статус дитини, тобто яка не досягла
повноліття (18 років), таким особливим критерієм є вік дитини [2].

Щодо опіки над повнолітньою особою, то вона встановлюється
у тому випадку, якщо за рішенням суду вона була визнана недієздат-
ною (ст. 40 ЦК). Тобто особливим поєднанням складних елементів
у цьому випадку буде наявність підстав, визначених ч. І ст. 39 ЦК
України, рішення суду, яке набрало законної сили про визнання
особи недієздатною. При розгляді питання щодо визнання особи
недієздатною суд приймає і рішення щодо встановлення опіки [1].

Крім того, опіка може встановлюватися не лише над фізичної
особою, але й над її майном. Відповідно до ст. 74 ЦК України, якщо
в особи, над якою встановлено опіку чи піклування, є майно, що
знаходиться в іншій місцевості, опіка над цим майном встановлю-
ється органом опіки та піклування за місцезнаходженням майна.
Опіка над майном встановлюється також в інших випадках, вста-
новлених законом. ЦК України передбачає також опіку над майном
фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної
особи, місце перебування якої невідоме (ст. 44 ЦК України) [1].

Поряд з опікою та піклуванням існує ще одна форма турботи
про осіб, які потребують сторонньої допомоги внаслідок певних
фізичних вад. Коли повнолітня дієздатна особа за станом здоров’я
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не може самостійно здійснювати догляд, вона може обрати собі
помічника, ім’я якого за її заявою реєструється органом опіки та
піклування (ст. 78 ЦК). Отже, йдеться про особливу форму піклу-
вання, що полягає у систематичному догляді та наданні допомоги
дієздатній фізичній особі, яка її потребує внаслідок тяжкої хвороби,
фізичних вад, похилого віку.

Загалом можна зробити висновок, що інститут опіки та піклу-
вання не виник випадково, а був зумовлений загальними потребами
життя, необхідністю реалізувати недостатньою дієздатність тим осо -
бам, які обмежені в своїх правах в силу різних причин. Саме в силу
того, що такі особи не можуть самостійно укладати угоди, слідкува-
ти за станом своїх прав, управляти майном, ці дії здійснює за них
опікун або піклувальник, який діє від їх імені та в їх інтересах.
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ПРЕВЕНЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
В УКРАЇНІ

Тимчишин А.М.
Завідувач кафедри «Правознавство» Івано-Франківської

філії Університету «Україна», к.ю.н., доцент

У ході вивчення витоків і причин злочинності стає очевидним, що
злочинність — це соціальне, історично обумовлене явище. Соціальне
воно, передусім, тому, що утворюється зі специфічних актів соці-
альної поведінки людей — конкретних суспільно небезпечних дій.
Ці акти поведінки являють собою порушення соціально-моральних
і разом з тим юридичних норм, встановлених державою. Виходячи
із соціально-економічних, політичних, моральних та інших потреб
і інтересів суспільства, злочинність своїми коренями сягає в негатив-
ні соціальні умови життя людей. Багатолітній досвід людства у сфері
протидії злочинності неминуче приводить до логічного висновку,
що легше попередити злочин, ніж його розкрити та покарати вин-
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ного. Розуміння цього і обумовило цілий напрямок в діяльності
правоохоронних органів. Превенція злочинності — одне з основ-
них завдань держави, тому розгляд цього питання завжди викликає
безсумнівний інтерес як серед фахівців, так і серед дослідників.

В сучасному суспільстві, в ході новітніх змін та перетворень,
в багатьох сферах суспільного життя стрімко зросла злочинність,
отримали широке розповсюдження різні види протиправної пове-
дінки як серед дорослих, так, нажаль, і серед неповнолітніх. Особ -
ливо слід відзначити те, що в умовах кризових явищ у політичній та
соціально-економічній сферах поширюються злочинні явища та
активізується антисуспільна поведінка, зокрема, кримінальні пра-
вопорушення серед неповнолітніх, що стає однією з найактуальні-
ших суспільних проблем та викликає особливе занепокоєння. Адже
успішність соціально-економічних реформ і перетворень, вибір
шляхів і засобів їх досягнення буде багато в чому визначатись тим,
яке місце у житті суспільства посяде його молодь.

Рівень злочинності серед неповнолітніх має стійку тенденцію
до зростання. За останні 10 років удвічі зросла кількість протиправ-
них дій неповнолітніх. Підлітки віком від 14 до 18 років складають
8% всього населення України, однак скоюють чверть усіх заре-
єстрованих злочинів.

Питання теорії профілактики злочинності традиційно досліджу -
ються в кримінології у вигляді системної розробки наукових за сад
діяльності з попередженням злочинів по різних напрямках і рівнях
її здійснення різними державними інституціями, розробки заходів
і засобів планомірного впливу на причини й умови, що спри яють
вчиненню злочинів, з метою їх поступового зменшення.

Серед суб’єктів превенції злочинності неповнолітніх особливе
місце належить підрозділам Національної поліції, які не тільки самі
здійснюють спеціальні попереджувальні заходи, а й забезпечують
проведення таких заходів іншими спеціальними органами та устано-
вами, створюють для цієї діяльності сприятливі умови та використо-
вують їх можливості. Саме в сфері протидії злочинності якнайповніше
розкриваються загально-соціальні та спеціально-кримінологічні
функ ції суб’єктів попередження злочинності неповнолітніх. Од -
ночасно, для того щоб превентивна діяльність спеціальних органів та
установ була максимально ефективною, її здійснення має бути чітко
врегульоване нормативними актами, в першу чергу — законодавчими.
Однак, на сьогодні правове регулювання повноважень спеціальних
органів та установ, щодо запобігання злочинності неповнолітніх,
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форм та методів їх діяльності в цій сфері багато в чому не відповідає
вимогам часу і потребує певного удосконалення.

Отже, широкий комплексний підхід до превенції правопору-
шень у тому числі і злочинів ставить перед наукою ряд проблем, від
вирішення яких залежить розробка правильного підходу до реаліза-
ції поставлених державою завдань. Тому ця складна та багатогран-
на проблема превенції кримінальних правопорушень неповноліт-
ніх повинна завжди знаходитись в полі посиленої уваги держави та
її відповідних інституцій.

СУДОВЕ ПОЧЕРКОЗНАВСТВО

Тищенко Д.В.
ІV курс, група ПЗ-15-1 Інституту права та суспільних відносин 

Університету «Україна»
Сердюк В.П., доцент кафедри цивільного, господарського 
адміністративного права та правоохоронної діяльності 

Інституту права та суспільних відносин 
Університету «Україна»

Судово-почеркознавча експертиза — судова експер тиза, основ-
ним завданням якої є ідентифікація виконавця рукопису тексту,
цифрових записів або підпису. Така екс пертиза вирішує також деякі
неідентифікаційні завдання, а саме: встановлення факту виконання
рукопису в незвич них умовах або в незвичайному стані виконавця,
навмисне зміненим почерком із підробкою (імітацією) почерку ін -
шої особи, визначення статі виконавця, а також належності його до
певної вікової групи.

Ознаки письмової мови поділяються на загальні та окремі. До за -
гальних ознак відносяться такі, як:

– рівень во лодіння письмовою мовою (високий, середній,
низь кий);

– ступінь розвитку граматичних та стилістичних навичок (ви -
сокий, середній, низький);

– довжина речень (велика, се редня, мала);
– переважаючі типи речень (прості, складні);
– використання фразеологічних засобів;
– лексичні ознаки та обсяг словникового запасу та ін.
До окремих граматичних ознак письмової мови нале жать ор -

фографічні чи пунктуаційні помилки, своєрідність побудови окре-
мих речень, наявність у реченнях стилістич них чи синтаксичних
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помилок (вживання архаїзмів, діа лектизмів, жаргону, скорочень,
професіоналізмів, тавтоло гії тощо).

Ознаки письмової мови мають важливе ідентифікацій не зна-
чення для встановлення авторства письма, а також допоміжне зна-
чення — для ідентифікації особи за почерком.

При підготовці матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи
головним завданням слідчого є надати у розпо рядження експерта
доброякісні порівняльні зразки. У разі потреби слідчий має право
винести постанову про вилучення чи відібрання зразків почерку,
необхідних для по рівняльного дослідження. Про відібрання зразків
склада ється протокол (ст. 199 КПК).

Зразки для експертного дослідження поділяються на експери-
ментальні (спеціально отримані для цілей даної конкретної експер-
тизи) та вільні (створені або отримані поза зв’язком із розслідува-
ною кримінальною справою, як правило, до її порушення).

Методика судово-почеркознавчої експертизи перед бачає чотири
стадії дослідження:

1) попереднє ознайомлення з матеріалами (вивчення матеріа-
лів кримінальної справи, ознайомлення з докумен тами — речови-
ми доказами і зразками, з питаннями, які поставлені перед експер-
том, та ін.);

2) роздільне дослідження (здійснюється роздільне вивчення до -
кумента — речового доказу та зразків для по рівняльного дослідження;
провадиться виявлення загаль них і окремих ознак письма і почерку);

3) порівняльне дослідження (виявлені ознаки зіставля ються; ре -
зультати порівняння заносяться до спеціальних таблиць — розробки);

4) оцінка наслідків і формулювання висновків (оціню ється
індивідуальна сукупність виявлених ознак; експерт робить висно-
вок про наявність або відсутність індивіду альної тотожності).

Існують певні особливості дослідження почерку, що зазнав нав -
мисних змін. Найбільш поширеними видами нав мисного змінення
почерку є скорописне маскування (на вмисна зміна зовнішнього ви -
гляду почерку); наслідування друкованого почерку (той, хто пише
обирає для себе новий вид письма, яким він звичайно не користу-
ється); зміна особою пишучої руки (виконання письма лівою рукою);
імітація чужого почерку (наслідування почерку іншої осо би); наслі-
дування шкільних прописів; наслідування недо статньо вироблено-
го почерку.
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СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРИА СУСПІЛЬСТВА 
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК КРАЇНИ

Товста С.П.
Адвокат, ст. викладач кафедри правознавства

Полтавського інституту економіки і права, тел. (050)-801-31-41

Плюралізм форм власності передбачає досить яскраву соціальну
структуру суспільства зарубіжних країн. Під впливом науково-тех-
нічного прогресу вона стала багатошаровою. Існують три основні
соціальні спільності: а) особи, які працюють за наймом і складають
абсолютну більшість населення кожної країни; б) підприємці, у сере-
довищі яких простежується постійне збільшення кількості середніх
і дрібних власників; в) маргінали (лат. marginalis — той, що міститься
скраю). Останні — це піддані та громадяни, які живуть за нижньою
межею встановленого у країні офіційного рівня забезпеченості.
Науково-технічний прогрес останніх десятиріч спричинив суттєві
зміни, насамперед, у середовищі осіб найманої праці.

Високий рівень розвитку виробничих сил у розвинених країнах
на основі новітніх досягнень науки й техніки, впровадження кібер-
нетики, комп’ютеризація виробництва та освіти, прорив у сфері
мікроелектроніки, впровадження енергозберігаючих і маловитрат-
них технологій, використання роботів тощо спричинили падіння
попиту на некваліфіковану («сині комірці») і збільшили попит на
кваліфіковану («білі комірці») робочу силу. Внаслідок цього з сере-
довища трудящих сформувався новий «середній клас» (адекватні
назви — «середні верстви», «білі комірці»). Сьогодні середні верстви
складають близько 70% осіб, що працюють за наймом, і постійно
поповнюються «синіми комірцями». В основному — це кваліфіко-
вані працівники із середньою, а часто з вищою освітою; інженер-
нотехнічні фахівці широкого профілю; науковий і проектно-кон-
структорський персонал, менеджери («золоті комірці») і т. ін. У США
та Великобританії кількість інженерно-технічних працівників
і менеджерів уже зрівнялася з кількістю працівників різних кваліфі-
кацій. Середній клас зарубіжних країн виконує нині головну функ -
цію не тільки на виробництві, а й у суспільстві. Він виступає основ-
ним охоронцем існуючих суспільних відносин, носієм паную чої
ідеології, усіх цінностей, створених у суспільстві вільного підпри-
ємництва. Можна сказати, що середній клас є гарантом стабільнос-
ті цього суспільства, його опорою.
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Щодо великих підприємців, то їх кількість незначна. Проте
прибутки обернено пропорційні їх чисельності. Так, у США 60%
доходів у 1991 р. припадало всього на 1% сімей. Паралельно зі змі-
нами соціальної структури суспільства, зростанням кількості влас-
ників і в цілому життєвого рівня населення простежується тенден-
ція до маргіналізації окремих верств сус пільства.

Маргінали, їх чисельне зростання — це результат соціальної
нерівності, притаманної як розвиненим державам, так і тим, що роз-
виваються. Це наслідок хвороби, якої ще не вдалося позбутися жодній
соціальній системі. Маргінали — це особлива соціальна група зі свої-
ми соціальними інтересами у пошуках ро боти, житла, матеріальної чи
медичної допомоги тощо. До неї на лежать безробітні, іммігранти,
старі люди, що не мають пенсії, одинокі люди, багатодітні сім’ї, пред-
ставники національних меншин. Для них характерний низький рівень
освіти (часто неграмотність), погані житлові умови, недоїдання, хитке
соціальне становище, залежність від системи соціального забезпечен-
ня. Саме тому середовище маргіналів є благодатним ґрунтом для ство-
рення кримінальних структур та екстремістських рухів.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ
ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ

ПІД ЧАС ОГЛЯДУ

Тригубова А.П.
II курс. ПЗ-17-1 Інститут права та суспільних відносин
Дадерко Л.Ф. к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного,

господарського, адміністративного права 
та правоохоронної діяльності

Недоторканність житла чи іншого володіння особи є однією
з базових засад кримінального провадження. Принципи кримі-
нального процесу містяться в Конституції України, Кримінальному
процесуальному кодексі України та інших нормативно-правових
актах (у тому числі і міжнародних, що складають частину національ-
ного законодавства України) у вигляді кримінально-процесуальних
норм загального і визначального характеру, які відбивають найбільш
істотні риси і властивості кримінального судочинства. Ці норми-
принципи діють на всіх (або декількох) стадіях кримінального про-
цесу й обов’язково проявляються в стрижневій його стадії — судовому
розгляді. Усі принципи нерозривно пов’язані між собою і складають
єдину систему, в якій порушення одного принципу призводить до
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порушення інших і, відповідно, до порушення законності. Тому
недотримання хоча б одного з принципів кримінального процесу
є приводом до скасування прийнятих по справі рішень [1, с. 293].

Згідно з ч. 2 ст. 233 КПК під житлом особи розуміється будь-яке
приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому воло-
дінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та
пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому
фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не
є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб,
права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи
розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші
будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського,
виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у воло-
дінні особи.

Постанова Пленуму Верховного суду України «Про судову прак -
тику у справах про злочини проти власності» від 6 листопада 2009 р.
щодо поняття «житло» у п. 22 дає наступні визначення: «Під жит-
лом потрібно розуміти приміщення, призначене для постійного або
тимчасового проживання людей (будинок, квартира, дача, номер
у готелі тощо). До житла прирівнюються також ті його частини, в яких
може зберігатися майно (балкон, веранда, комора тощо), за винят-
ком господарських приміщень, не пов’язаних безпосередньо з жит-
лом (гараж, сарай тощо). Поняття «інше приміщення» включає різ-
номанітні постійні, тимчасові, стаціонарні або пересувні будівлі чи
споруди, призначені для розміщення людей або матеріальних цін-
ностей, виробниче або службове приміщення підприємства, уста-
нови чи організації, гараж, іншу будівлю господарського призна-
чення, відокремлену від житлових будівель, тощо)» [2].

Пропонуємо на прикладі такої слідчої дії як огляд провести
аналіз цього питання. Отже в ч. 2 ст. 237 КПК зазначено: «Огляд
житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами
цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого воло-
діння особи», тобто дана норма є відсильною. В ч. 2 ст. 234 зазначе-
но, що обшук можливо провести не інакше як за ухвалою слідчого
судді. Але в ст. 233 КПК передбачена можливість проникнення до
житла особи за її добровільною згодою.

Виходячи з цього постає питання, чи можливо провести огляд
у житлі чи іншому володінні особи без ухвали слідчого судді але за
згодою особи, що є власником цього житла або іншого володіння.
Тобто виникає конкуренція загальної та спеціальної норми права.
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Виходячи з загальних положень теорії держави і права у випад-
ку конкуренції загальної та спеціальної норми права застосовується
спеціальна норма. Тобто, проведення огляду житла особи без від-
повідної ухвали на це слідчого судді неможливо вважати законним.

Пропонуємо на конкретному прикладі розглянути недоскона-
лість цього правила. При виявленні особою ознак крадіжки майна
з її транспортного засобу вона заявляє до органів Національної полі-
ції про дане правопорушення. На місце вчинення злочину направ-
ляється слідчо-оперативна група, але для виявлення і вилучення слі-
дів злочину необхідно провести огляд транспортного засобу та
зібрати ряд доказів (наприклад відбитки пальців чи сліди злому). Але
виходячи з положень КПК України ми зробили висновок, що без
ухвали слідчого судді ми не можемо провести огляд володіння особи.
Тобто транспортний засіб повинен протягом тривалого часу залиша-
тись на місці, з забезпеченням недопущення до нього сторонніх осіб
(в тому числі власника) до того моменту, поки слідчий складе клопо-
тання, погодить його з прокурором та отримає ухвалу слідчого судді
на проведення огляду. Така ситуація завдає значні незручності воло-
дільцю транспортного засобу та сповільнює подальше ефективне
розслідування злочину, у якому він якраз найбільше і зацікавлений.

У практичній процесуальній діяльності слідчі, як правило,
в подібних ситуаціях проводять огляд без відповідної ухвали слід-
чого судді, посилаючись на ст. 233 КПК України і мотивуючи своє
рішення труднощами у отриманні ухвали у стислий строк, особли-
во в нічний час. Така практика, на нашу думку, є хибною, призво-
дить до порушення процесуальної форми, а відтак, до можливого
недопущення інформації, отриманої у такий спосіб як доказу
у кримінальному провадженні.

Л.Д. Удалова при вирішенні зазначеної проблеми пропонує по -
вернутись до конструкції, сформульованої у ч. 6 ст. 190 Кри міналь -
ного процесуального кодексу України 1960 року, зокрема, можли-
вості проведення огляду місця події в житлі чи іншому володінні за
письмовою згодою такої особи [3, с. 11].

Т.Г. Ільєва доводить необхідність доповнення ст. 237 КПК України
нормою такого змісту: «Для проведення в невідкладних випадках
огляду місця події в житлі чи іншому володінні особи, який здій-
снюється за її заявою або повідомленням про вчинене щодо неї кри-
мінальне правопорушення, а так само в разі відсутності цієї особи або
неможливості отримати від неї згоду на проведення невідкладного
огляду місця події, рішення слідчого судді не вимагається» [4, с. 10].
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Проаналізувавши відповідні положення кримінального проце-
суального законодавства, а також наявні дослідження, вважаємо, що
норми чинного КПК України, які регламентують порядок проведен-
ня слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи не є достатньо точ-
ними, суперечать реаліям роботи практичних підрозділів правоохо-
ронних органів, а також обмежують права окремих осіб.

Виходячи з цього пропонуємо у чинному процесуальному за -
конодавстві передбачити вичерпний перелік випадків, коли огляд
у житлі чи іншому володінні особи може бути проведений невідк-
ладно без ухвали слідчого судді і прямо передбачити можливість
проведення огляду у володінні потерпілого за його добровільною
письмовою згодою.
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На сьогоднішній день Україна впевнено йде шляхом Євро ін -
теграції. Це рішення призвело до глобальних змін не тільки в еко-
номічній, політичній та соціальній сферах, але і в багатьох інших,
включаючи і сферу права.

В Україні було проведено судову реформу, було внесено низка
змін до багатьох нормативно-правових актів, а зокрема до Конс ти туції
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України, процесуальних кодексів та Закону України «Про судоус-
трій і статус суддів». Але ми вважаємо, що цього замало. Адже у всіх
провідних державах світу ставлення до судочинства разюче відріз-
няється від нашого.

Розв’язання будь-яких конфліктів у таких провідних країнах-
членах Євросоюзу, як Німеччина, США, Італія, Франція, у 85%
випадків проводиться не за допомогою класичної моделі судочин-
ства, а за допомогою використання альтернативних видів судочин-
ства, найбільш поширеним з яких є медіація. Також медіація активно
розвивається та формується на території країн пострадянського про-
стору. Зокрема, в таких країнах як Білорусія, Росія, Казахстан вже
є профільний закон, яким запроваджено інститут медіації та визначе-
но правові засади надання послуг з медіації, практики мирного врегу-
лювання спорів позасудовими методами, що забезпечує баланс взає-
мовідносин між судовою системою та інститутом медіації.

Стосовно нашої країни, то загальновідомо, що єдиним держав-
ним органом, який вирішує спір в Україні, є суд. Наша судова сис-
тема працює досить неефективно. Через велике навантаження судді
не мають змоги розглядати справи в розумні строки та оперативно
вирішувати спори, які виникають між сторонами. Також проблемою
є відсутність механізмів фактичного виконання судових рішень, про
що свідчать неодноразові звернення до Європейського суду з прав
людини зі скаргами про невиконання таких судових рішень.

Прийнятий ще в 2016 році за основу проект Закону України
«Про медіацію», яким пропонується запровадити інститут медіації
в Україні та визначити правові основи надання послуг медіації на
професійних засадах, поширити практику мирного вирішення спо-
рів позасудовими методами та забезпечення збалансованих взаємо-
відносин між інститутом медіації та судовою системою став важли-
вим кроком у становленні й розвитку інституту медіації в Україні.
Але, як і будь-яка сфера діяльності в Україні, медіація потребує
правового врегулювання, а саме профільного законодавства, яке
здатне ефективно врегулювати відносини в сфері медіації.

Вже неодноразово Закон «Про медіацію» виносили на голосу-
вання але досі його так і не прийняли. І от знову, в лютому місяці
цього року, законопроект № 3665 про медіацію був винесений на
голосування, але на жаль, Верховна Рада не змогла проголосувати
за законопроект, невистачило необхідної кількості голосів.

Згідно із законопроектом, медіація може застосовуватися в будь-
яких конфліктах/спорах, зокрема цивільних, сімейних, трудових,

господарської діяльності Секція 13



господарських, адміністративних, а також у провадженні щодо
кримінальних проступків, злочинів невеликої або середньої тяжко-
сті та в кримінальному провадженні у формі приватного обвинува-
чення, а також у справах про адміністративні правопорушення.

Але на жаль, на сьогодні медіація в Україні, на відміну від ін -
ших Європейських країн, все таки законодавчо неврегульована, що
значно знижує ефективність її поширення в нашій країні. Так, напри -
клад, немає чіткого механізму підготовки і сертифікації медіаторів,
що є наслідком виникнення в українському медіаційному просторі
багатьох суб’єктів, які позиціонують себе як професійні медіатори,
не мають відповідного фаху, який би їм дозволяв проводити медіа-
цію на належному професійному рівні. Тому, все це потребує пра-
вового врегулювання на законодавчому рівні.

ПРАВОВА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ 

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Чайковська Р.Р.
IV курс, група ПРк-15-1, спеціальність «Право»

Хмельницький коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Якименко А.А.

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави. При цьому у розділі II Основного Закону Ук -
раїни закріплено не лише основні права і свободи людини і грома-
дянина, а й передбачено відповідні конституційно-правові гарантії
їх дотримання та захисту. Важливу роль у забезпеченні реалізації,
захисту та охорони прав і свобод людини і громадянина в Україні як
демократичній, правовій державі відведено праву особи на правову
допомогу. Це право є одним із конституційних, невід’ємних прав
людини і має загальний характер.

На сьогоднішній день актуальною є проблема реалізації конс -
титуційного принципу надання безкоштовної правової допомоги.

Так, згідно з ст. 59 Конституції України, кожен має право на пра-
вову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога на -
дається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання
правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних
органах в Україні діє адвокатура.
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Відповідно до ст. 84 Цивільного процесуального кодексу
України, витрати, пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката
або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків
надання безоплатної правової допомоги.

В іноземній практиці вже сформувалась практика надання без-
оплатної правової допомоги громадськими організаціями, рухами,
адвокатськими групами, які фінансуються за державні кошти або ж
діють на волонтерських засадах.

В правовій літературі на пояснення порядку реалізації принципу
надання безоплатної правової допомоги автори найчастіше вказу-
ють на нагальну необхідність прийняття Закону України «Про пра-
вову допомогу», в якому, власне, буде визначено порядок на дання
вказаного виду соціальної допомоги, а поки що норма прямої дії
Конституції України є «мертвою».

Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист
прав людини і основоположних свобод та практику Європейського
Суду з прав людини як джерело права [1].

Конвенція спрямована на те, щоб гарантувати не теоретичні
або ілюзорні права, а права, здійсненні на практиці й ефективні.

У затвердженій Президентом України Концепції формування
системи безоплатної правової допомоги в Україні наголошено на
незадовільному стані надання безоплатної правової допомоги
в Україні і про невідповідність основним європейським вимогам
забезпечення доступу особи до правосуддя [2].

Держава закріпила в Конституції право особи на правову допо-
могу, а відтак взяла на себе обов’язок та відповідальність за вико-
нання норми ст. 59 Конституції України. Поняття «правова допо-
мога», згідно з тлумаченням Конституційного Суду України, має
бути безоплатною, за виключенням ситуації, коли особа самостій-
но, за власним бажанням внесе певну плату, так як обов’язкова
плата за правову допомогу є порушенням принципу рівності всіх
людей встановленого в ст. 21 Конституції України [3].

В будь-якому випадку, незалежно від політичної кон’юнктури
та процесу розробки проекту нової конституції, ситуація залишати-
меться актуальною у зв’язку із необхідністю приведення національ-
ного законодавства до вимог Ради Європи та Конвенції про захист
прав людини та основних свобод.
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Політичні трансформації колишніх авторитарних режимів не
завжди означають їх демократизацію — дуже часто відбувається
транзит від одного недемократичного режиму до іншого недемок-
ратичного типу правління. Проблема розгляду процесів демократи-
зації, що розгортаються в останні десятиріччя, є одним з централь-
них об’єктів політологічних досліджень.

Особливості української політичної еліти визначаються багать-
ма чинниками. Внаслідок того, що українській політичній еліті так
і не вдалося виробити цілісну систему політичних цінностей і за -
пропонувати її суспільству, результати і наслідки національної демо-
кратизації все ще залишаються важкопрогнозованими. Подолання
внут рішніх політичних, соціальних, економічних та культурно-націо -
нальних проблем, у свою чергу, ускладнюється серйозними витра-
тами політичної еліти на вирішення міжелітарних, корпоративних
конфліктів і суперечностей.

Таким чином, розв’язання проблеми становлення в Україні
якісно нової еліти є одним з найважливіших напрямів демократи-
зації країни в цілому, адже політична трансформація — це склад-
ний, багатоаспектний процес, що поєднує об’єктивні та суб’єктив-
ні чинники.

328

Секція 13 Правове регулювання 



329

Одним з показників ефективності демократизації є формуван-
ня інституту опозиції як необхідної складової політичної системи
будь-якої демократичної країни. До того ж, саме опозиція є важли-
вим чинником гармонізації владних відносин і каналом донесення
вимог суспільства до органів державної влади. Аналіз діяльності
парламентської та позапарламентської опозиції в сучасній Україні
дозволяє стверджувати, що її вплив на органи державної влади об -
межується періодичним тиражуванням популістської риторики для
самореклами, особливо у передвиборчі періоди.

Розвиток демократії вимагає налагодження ефективної системи
контролю за органами державної влади з боку громадянського сус-
пільства. Демократизація — це обопільний процес, що висуває суво-
рі вимоги як до влади, так і до громадян. Поглиблення процесів
системної трансформації висуває сьогодні перед українським сус-
пільством і державою потребу розв’язання відразу трьох масштабних
і складних завдань. По-перше, необхідним уявляється досягнення
певних усталених в Європі стандартів і норм організації політичної,
економічної, соціальної і культурної сфер на основі визнання уні-
версальних вимірів демократії (наприклад, реального гарантування
і забезпечення базових прав і свобод громадян). По-друге, пробле-
мою є усвідомлення суспільством і державою ключових тенденцій
суспільного розвитку в Європі та світі в цілому та пошуку, виходя-
чи з цього, стратегічних орієнтирів майбутнього розвитку України.
Для вирішення цієї проблеми необхідне розгортання широкого
суспільного діалогу між всіма національними суспільно-політич-
ними силами. По-третє, вкрай необхідним є практичне просування
суспільства і держави за виробленими у процесі такого суспільного
діалогу. Для цього необхідно визначити загальну траєкторію реалі-
зації перспектив суспільно-політичного розвитку України та внес-
ти конкретні корективи й уточнення у суспільну практику.

Таким чином, перебіг демократичних перетворень в Україні
варто розглядати, спираючись на дослідження особливостей фор-
мування у масовій політичній свідомості цінностей та ідеалів демо-
кратії, адже успішність демократизації будь-якої країни визнача-
ється багато в чому саме факторами соціокультурного характеру. Не
менш важливим, на мою думку, у дослідженні демократичних пере-
ходів є врахування суб’єктивного чинника, передусім ролі і впливу
національної політичної еліти на процеси і результати системної
трансформації суспільства.
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та правоохоронної діяльності 
Інституту права та суспільних відносин

Ринкові перетворення в економіці України зумовили суттєві змі -
ни у правовому регулюванні соціально-трудових відносин, зокрема,
у сфері правового становища суб’єктів трудового права: держави, ро -
ботодавців і працівників, органів державного нагляду і контролю.

У сучасних умовах держава надає можливість сторонам трудо-
вих правовідносин самостійно регулювати трудові відносини
у встановлених законодавством формах.

Зміни економічної ситуації в країні, широкий розвиток недер-
жавного сектора економіки, втрата державою положення доміную-
чого роботодавця, визнання різноманіття форм власності та суб’єктів
господарювання вимагають нових підходів до створення надійних
правових гарантій трудових прав громадян.

Демократичні зміни що мають місце в Україні, покликані забез -
печити верховенство закону в усіх сферах життя суспільства, в тому
числі і в сфері трудових правовідносин. Однак, доводиться конста-
тувати, що в області охорони трудових прав громадян в даний час ви -
никають нові проблеми. Роль кримінального права в боротьбі з по ру -
шеннями трудового законодавства та інших нормативних правових
актів, що містять норми трудового права дуже значна і актуальна
в Україні, оскільки саме трудове законодаство спрямоване на до -
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сягнення соціальної справедливості та регулювання соціально-тру-
дових відносин у суспільстві в цілому. Воно покликане сприяти вза-
ємному посиленню економічної та соціальної політики, створення
умов для широкомасштабного та стійкого розвитку. При цьому слід
враховувати, що для посилення зв’язку між соціальним прогресом
та економічним зростанням, особливе значення мають гарантії
дотримання основоположних принципів та прав у сфері праці.

Розгляд даної проблеми викликає особливий інтерес, оскільки
в даний час спостерігається докорінний перегляд поглядів на сутність
трудових відносин. Це пов’язано, перш за все, з тим, що соціальні від-
носини, що регулюються трудовим правом, піддаються радикальним
змінам у ході здійснення в країні політичної та економічної реформ.

За порушення законодавства про працю винні особи можуть
бути притягнені і до кримінальної відповідальності. Зокрема, у час-
тині першій статті 172 Кримінального кодексу України установлено
кримінальну відповідальність за незаконне звільнення працівника
з роботи з особистих мотивів, а також за інше грубе порушення за -
конодавства про працю.

Звичайно, факт звільнення з особистих мотивів установити дуже
важко — можна тільки підозрювати, що звільненню того чи іншого
працівника сприяли особисті мотиви посадової особи. Така підозра
ґрунтується не лише на конкретних документах, а й на поясненнях
працівників роботодавця. Щодо грубого порушення законодавства
про працю, то це поняття поєднує всі випадки порушень, які погір-
шили умови праці працівника, що призвело до недотримання консти-
туційних прав або законних інтересів працівника. Зокрема, грубим
порушенням законодавства про працю є умисна невидача працівни-
кові при звільненні трудової книжки, що стало перешкодою для його
подальшого працевлаштування, запровадження роботодавцем подов-
женого робочого дня, необґрунтована відмова в укладенні трудового
договору чи така відмова, яка містить ознаки дискримінаційного ха -
рактеру, тощо. Правовою підставою притягнення винної особи до
кри мінальної відповідальності за недотримання вимог законодавства
про працю та охорони праці виступають статті 172, 173, 271 КК Ук -
раїни. Безпосереднім об’єктом злочинів, що посягають на соціально-
економічні права і свободи, є суспільні відносини, що забезпечують
дотримання трудових прав громадян у різних сферах діяльності.

Небезпека аналізованого злочину визначається тим, що здійс-
нюється зазіхання на закріплене ст. 43 Конституції право громадян
на працю та на її безпечні умови.
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Адміністративне, конституційне та кримінальне право забезпе-
чують правомірне правове регулювання.

В юридичній науці галузі права поділяють на профілюючі (конс -
титуційне, цивільне, кримінальне тощо), спеціальні (наприклад,
земельне, фінансове, трудове) та комплексні (наприклад, госпо-
дарське). Адміністративне право є профілюючою (базовою) галуз-
зю публічного права.

Адміністративне право можна визначити як галузь права (су -
купність правових норм), що регулює з метою реалізації завдань
і функ цій держави суспільні відносини управлінського характеру,
які складаються у сфері виконавчої та розпорядчої діяльності орга-
нів виконавчої влади, внутрішньо організаційній діяльності інших
державних органів, а також у процесі здійснення недержавними інс -
титуціями (наприклад, органами місцевого самоврядування, громад-
ськими організаціями) зовнішніх юридично-владних повноважень.

Конституційне право — провідна галузь національного права
України. Її провідний характер обумовлений насамперед фунда-
ментальністю та надзвичайною складністю тих суспільних відно-
син, які є предметом цієї галузі. Адже питання про владу, її джерело,
носіїв, форму та ставлення до людини і громадянського суспільства
є одним з найскладніших в юридичній, філософській, політичній
та інших науках.

Конституційне право регулює суспільні відносини, що склада-
ються в усіх сферах життєдіяльності суспільства: політичній, еконо-
мічній, соціальній, духовній тощо.

Як складова системи права кримінальне право є однією з його
галузей, якій властиві всі ознаки права взагалі (нормативність, обо -
в’язковість виконання та ін.), а також специфічні галузеві ознаки. Від
інших галузей кримінальне право відрізняється насамперед пред-
метом, тобто колом регульованих суспільних відносин. Поняття
кримінального права вживається у двох значеннях: як галузі зако-
нодавства і галузі права.

332

Секція 13 Правове регулювання 



333

Кримінальне законодавство — це система прийнятих вищим
органом влади норм, що визначає принципи і підстави криміналь-
ної відповідальності, коло діянь, що визнаються злочинами, види
і розміри покарань за них, підстави звільнення від кримінальної
відповідальності й покарання.

Як галузь права кримінальне право ширше поняття, ніж кримі-
нальне законодавство, що охоплює кримінальне законодавство
і кримінально-правові відносини, пов’язані із законотворчістю
і правозастосуванням.

Найтісніше адміністративне право взаємодіє з конституційним
правом. Конституційне право закріплює основи організації і фун-
кціонування суб’єктів публічної влади, їхнє місце в державному
механізмі; права і свободи людини.

Адміністративне право деталізує і конкретизує норми конститу-
ційного права. Така деталізація і конкретизація полягає в тому, що
адміністративне право визначає юридичний механізм реалізації гро-
мадянами своїх прав і свобод; компетенцію структур публічної влади;
адміністративно-правові засоби захисту відповідних відносин; форми
і методи виконавчо-розпорядчої діяльності публічної адміністрації;
основи її галузевої, міжгалузевої, регіональної і місцевої організації.

Найтісніше норми кримінального права пов’язані з нормами
адміністративного права, що визначають які діяння є адміністра-
тивними правопорушеннями і які заходи адміністративного стяг-
нення застосовуються до осіб, що порушили ці норми. В окремих
випадках межі між кримінально караними діяннями і відповідними
адміністративними правопорушеннями рухливі й за певних обста-
вин та умов окремі адміністративні правопорушення можуть транс-
формуватись у злочини.

КАТЕГОРІЯ ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Яценко К.С.
II курс, група БПЗ-21, спеціальність «Право»

Білоцерківській інститут економіки та управління 
Університету «Україна»,

Науковий керівник: Сидоренко В.В., к. юрид. наук

Обмежена осудність як кримінально-правова категорія є різно-
видом осудності. На цей час обмежена осудність у різних формулю-
ваннях існує у всіх основних правових системах світу. Висвітлюючи
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питання про цю категорію осудності за кримінальним правом Ук раї ни
треба зазначити, що уперше законодавчо було закріплено поняття
обмеженої осудності у ст. 20 Кримінального кодексу України 2001 р.
Відповідно до ч.1 цієї статті обмежено-осудною визнається така
особа, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний
розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (безді-
яльність) та (або) керувати ними.

Незважаючи на те, що інститут обмеженої осудності є відносно
новим практика проведення судово-психіатричних та судово-пси-
хологічних експертиз вже давно підтвердила висновок про те, що
психічна діяльність людини, зокрема на рівні усвідомлення та вольо-
вого контролю, не має чітких переходів і навіть не втрачаючи повний
контроль за своєю поведінкою, в той самий час інтелектуально-
вольові здатності особи під час вчинення нею злочину внаслідок
психічного розладу є обмеженим [1, с. 128].

Закріплені в законі ознаки є однаково обов’язковими як для
експертів, так і для юристів при вирішенні питання про обмежену
осудність адже вона характеризується двома обставинами — юри-
дичною та психіатричною. Саме ці критерії в сукупності утворюють
формулу обмеженої осудності.

У ч. 2 ст. 20 КК України вказується, що визнання особи обме-
жено осудною враховується судом при призначенні покарання
і може бути підставою для застосування примусових заходів медич-
ного характеру. Проте як саме суд повинен враховувати цю обста-
вину при призначенні покарання, законодавець не конкретизує [4].

О.В. Зайцев вважає, що відсутність чітких вказівок пояснюється
тим, що врахування або ігнорування особливого психічного стану
обвинуваченого віддається на розсуд суду і визначається оцінкою
ролі цієї обставини у формуванні злочинної поведінки [2, с. 101].

Проаналізувавши судову практику України можна дійти до вис -
новку, що обмежена осудність враховується судом при призначенні
покарання як обставина, що його пом’якшує, таким чином перед-
бачуючи гуманне ставлення з боку держави до осудного.

Примусові заходи медичного характеру можуть призначатися
поряд із притягненням до кримінальної відповідальності, причому
як і при призначенні покарання, так і при звільненні від нього. Ці
заходи потребують застосування щодо засуджених осіб із психічни-
ми аномаліями не через те, що у них обмежена здатність усвідом-
лювати свої дії та керувати ними, а через те, що наявні у них пси-
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хічні розлади утруднюватимуть застосування виправних заходів та
перешкоджатимуть досягненню цілей покарання [3, с.80].

Саме в поєднанні ці обставини визначають кримінально-пра-
вове значення обмеженої осудності яка полягає у тому, що вона не
позбавляє від кримінальної відповідальності, а є лише пом’якшую-
чою покарання обставиною.

Кримінально-правовими наслідками обмеженої осудності є те,
що вона може бути врахована судом як пом’якшуюча обставина
при винесенні вироку, а до осіб які були визнані обмежено осудни-
ми за рішенням суду можливе застосування примусових заходів
медичного характеру під час або після відбуття покарання.

Література

1. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності непов но літ -
ніх в Україні: монографія. Київ: Атіка, 2004. 240 с. 2. Зайцев О. В. Обме же на
осудність у кримінальному праві України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 /
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків,
2006. 240 с.

3. Каніщев А. В. Обмежена осудність та примусові заходи медичного
характеру. Архів психіатрії. 2007. № 1–2. С. 42–50.

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості
Верховної Ради України. 2001. № 25–26. ст. 131

господарської діяльності Секція 13



СЕКЦІЯ ХІV

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ
ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА

МІЛІТАРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЖІНОК
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Артеменко А.Б.
асистент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
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Як показується, вітчизняної соціології було б віддати перевагу
англійському терміну «мілітарний» (military), що включає в себе кіль -
ка значень, які в українській і російській мовах виражаються за до -
по могою різних слів (військовий, воєнній, армійській, армія, воїн,
військовослужбовець; військовий, армійський, армія, збройні
сили, воїн, військовий, військовослужбовець). Відповідно, перева-
га поняття «мілітарна ідентичність» полягає в його багатозначності,
яка розкривається за допомогою декількох концептів — армійська
ідентичність (співвідноситься зі службою в армії), військова іден-
тичність (співвідноситься з участю у військових операціях), іден-
тичність військовослужбовця (як діючого, так і колишнього).

Як вважають Р. Йохансен, М. Мартінуса і Н. Квілвен, мілітар-
на ідентичність актора співвідноситься з домінантними цілями,
цінностями і завданнями збройних сил; в ній репрезентована наці-
леність солдатів і офіцерів на їх інтерналізацію.

Мілітарна ідентичність — це результат соціальної ідентифікації
індивіда з армією внаслідок інтерналізації цінностей і норм, при-
йнятих в армійському середовищі.

Мілітарна ідентичність може виявлятися c різним ступенем —
від сильно вираженою ідентифікації з армією (або військовими
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практиками) до слабо вираженою. У. Вагнер, Я. Стельмахер, О. Христ
і П. Тіссінгтон виділяють три рівня мілітарної ідентичності: ідентифі-
кація з особистою кар’єрою в армії, ідентифікація з окремими ар мій -
сь кими угрупованнями (з військово-морським флотом, піхотою, вій-
ськово-повітряними силами і т. п.), ідентифікація зі збройними
силами в цілому («я — солдат, офіцер»). Як вважають Р. Йо хансен,
М. Мартінуса і Н. Квілвен, особиста / персональна модифі кація мі лі -
тарної ідентичності (ідентифікація з особистою кар’єрою в армії) міс -
тить в собі певні ризики, оскільки армійське життя передбачає зао хо -
чення колективізму і придушення егоцентризму військовослужбовців.

Мілітарна ідентичність співвідноситься з поняттям бойового
братерства (comradeship), що відрізняється від дружби / товариства
глибиною взаємозалежності і віри в допомогу друга.

Що стосується безпосередньо мілітарної ідентичності жінки,
то можна відмітити що жінки так само як і чоловіки ідентифікують
себе з армією, в них так само може відбутися альтернація цінностей.

Жінка військовослужбовець приймає цінності та норми армій-
ського середовища, співвідносить себе з армією. Також велике зна-
чення в формуванні мілітарної ідентичності має вік жінки.

У жінок військовослужбовців може виникати звичка до армій-
ського стилю поведінки та стилю життя. Вони можуть це переноси-
ти на повсякденне життя в цивільному суспільстві.

Якщо говорити про психологічний, фізичний та інші стани
учасника бойових дій жінки та чоловіка, то багато соціологічних
досліджень доводять що вони однакові.

Якщо у жінки військовослужбовця високий рівень мілітарної
ідентичності, то це може впливати на процес соціальної реадаптації
після повернення в цивільне життя, але рівень мілітарної ідентич-
ності може бути низьким, в такому випадку жінка військовослуж-
бовець вважає що ця професія не для неї, виникає глибоке розча-
рування і не бажання мати нічого спільного з армією.

Мілітарна ідентичність значно впливає на процес соціальної
реадаптації жінки після повернення з лав армії до мирного життя.

Надалі необхідно продовжити вивчення проблеми мілітарної
ідентичності саме жінки військовослужбовця в контексті інших
соціологічних парадигм — символічного інтеракціонізму, теорії
конфлікту, теорії обміну, етнометодології і виявити особливості
цього феномена в концептуальних межах різних теорій.

Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти Секція 14
розвитку українського суспільства
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В ЛУЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Бундак О.А.
к.і.н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

Одним із важливих пріоритетів діяльності Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна» є наукова діяльність сту-
дентської молоді. Результатом активної співпраці між професорсь-
ко-викладацьким складом інституту та здобувачів вищої освіти
є участь останніх у різнопланових конференціях, науково-практич-
них семінарах, круглих столах з наступним оприлюдненням резуль-
татів у відповідних виданнях.

Луцьким інститутом видаються власні наукові видання, де ле вова
частка публікацій належить саме студентам та магістрантам: Медико-
біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення,
ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: матеріали наук.-практ.
конф. (3 випуски); Актуальні проблеми сучасної освіти та науки
в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали Міжнародної на -
уково-практичної конференції (4 вип.); Проблеми й перспективи
розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: матеріали
доповідей учасників Міжвузівського науково-практичного семіна-
ру (6 вип.); Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи:
тези доповідей міжвузівського науково-практичного семінару (4 вип.);
Подолання кризових явищ в економіці України : Зб. Наук. Праць за
матеріалами круглого столу (2 вип.); Проблеми правового статус осо -
би в Україні: тематичний збірник тез науково-практичного семіна-
ру з нагоди річниці прийняття Загальної Декларації прав людини
(Луцьк, 10 грудня 2018 р.); Сучасний стан розвитку юридичної
науки України : Зб. наук. праць за матеріалами круглого столу, при-
свяченого Тижню права. (2 вип.); Українське державотворення:
проблеми і сучасність : зб. наук. праць (14 випусків).

Зокрема, за 2016–2017 н.р. студентами було написано та опублі-
ковано 120 наукових доробків, за 2017–2018 н.р. — 158., що де монст -
рує динаміку загального збільшення публікаційної активності
молоді. Окрім того, 6 студентів взяли участь у різнорангових кон-
курсах студентських наукових робіт, 3 з яких зайняли призові місця.
8 здобувачів вищої освіти взяли участь у щорічній Всеукраїнській
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студентській олімпіаді й отримали грамоти та подарунки. Ма гіст -
рантка спеціальності «Фізична реабілітація» Куліш М. здобула перше
місце у конкурсі студентських наукових робіт за тематикою науко-
вих досліджень підрозділів університету з нагоди святкування Дня
науки в Україні у 2017 р., а у 2018 р. студент 2 курсу спеціальності
«Спеціальна освіта» Степненко І. отримав 1 місце за напрямом «Фі -
зична терапія» та нагороджений одноразовою стипендією ПП «Гала -
фрут». Студентка ІІІ курсу спеціальності «Правознаство» інституту
Чемес М., яка є неодноразовим переможцем обласного етапу Між -
народного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ IІІ–IV рівнів
акредитації (негуманітарний профіль), у 2017 р. отримала Диплом
ІІІ ступеня. У 2018 р. студентка І курсу Данилевич М. зайняла ІІ міс -
це у ІІІ (обласному) етапі ІХ цього конкурсу.

В інституті функціонує НТСАДіМВ ЛІРоЛ «Україна, членами
якого є 12 молодих вчених та 23 здобувачі вищої освіти, які беруть ак -
тивну участь у науковому житті інституту. Зокрема, за 2017–2018 н.р.
студентами опубліковано понад 50 різнопланових публікацій та
взято участь у більше ніж 25 різнопланових наукових заходах в ме -
жах нашої держави.

Вагомим показником наукового зростання студентства ЛІРоЛу
є діяльність СННВП: Пілігрим, Туристично-екскурсійне бюро, Ар -
хіваріус, Школа соціальної допомоги, Центр фізичної реабілітації
«Крок» та проблемних груп: «PR-пропаганда», «Екоресурс»,
«Особливості розвитку особистості в соціальних інституціях», які
об’єднують у своєму складі 117 здобувачів вищої освіти.

Окрім того, студенти спеціальності «Туризм» є активними учас -
никами щорічного турніру із гри «Брейн-ринг», який організову-
ється управлінням туризму та промоції міста Луцької міської ради.
Двічі наші учасники виходили переможцями даного інтелектуаль-
ного конкурсу.

Інститут гордиться науковими здобутками своїх студентів. Так
тримати!

розвитку українського суспільства Секція 14
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спеціальність «Психологія»
Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Найчук В.В., к.психол.н.

Сім’я є невід’ємною складовою нашої дійсності. На різних етапах
розвитку суспільства вчені-психологи намагалися дослідити особли-
вості взаємодії індивідів у складному соціально-психологічному
утворен ні — сім’ї. З швидким розвитком суспільства дана категорія
привертала все більшу увагу як психологів-практиків, так і психологів-
теоретиків, оскільки вона відкрилася перед науковцями як невід’ємна
складова психологічного світу людини. Аналізуючи визначення різ-
них авторів можна сказати, що науковці є не одностайними при
визначенні сутності категорії сім’я. На нашу думку найбільш доціль-
ним буде виділення трьох підходів до визначення сім’ї, а саме: сім’я
є малою соціальною групою та інститутом; сім’я це спільність, за чле-
нами якої закріплені конкретні соціально-психологічні ролі; сім’я має
в своїй основі двох індивідів — чоловіка та жінку поєднаних родинни-
ми зв’язками з подружжям, кровних родичів, і здійснює свою життє-
діяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-
психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей.

Дослідники виділяють наступні функції — особливі форми жит -
тєдіяльності, пов’язані із задоволенням потреб сім’ї: економічну;
регулятивну; репродуктивну; сексуальну; виховну, що реалізується
у трьох аспектах : первинна соціалізація дитини; постійний вплив
дітей на їхніх батьків, а також систематичний виховний вплив сі -
мейної групи на кожного свого члена; комунікативну; рекреативну;
психотерапевтичну, що реалізується у двох аспектах: прогладжуван-
ня і резонування. Перелічені функції так тісно взаємозалежать, що
жодну з них не можна визнати основною.

Сім’я є сферою життєдіяльності і задоволення певних потреб
людини. Причому потреби, які задовольняються в сім’ї, можуть бути
реалізовані і поза нею, але тільки благополучна сім’я, створення якої,
як правило, вимагає значних зусиль, може всі ці потреби об’єднати
і задовольнити в комплексі. Незадоволення потреб може призвести
до негативних тенденцій розвитку сім’ї.
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До прояву негативних тенденцій в сімейних відносинах ведуть
ранній негативний життєвий досвід, негативні комунікації, нега-
тивно орієнтовані орієнтири соціальної поведінки. Всі відносно
неблагополучні родини можна розділити на три типи — конфлік-
тні, кризові й проблемні. До конфліктних подружніх союзів відно-
сяться такі, у яких між партнерами є сфери, де їхні інтереси, потре-
би, наміри й бажання постійно приходять у зіткнення, породжуючи
особливо сильні й тривалі негативні емоції (зокрема агресив-
ність).До кризових подружніх союзів відносять такі, де протистоян-
ня інтересів і потреб чоловіка й жінки носить особливо різкий
характер і захоплює важливі характеристики родини. До проблем-
них подружніх союзів відносять такі, перед якими виникли особли-
во важкі життєві ситуації, здатні завдати відчутного удару стабіль-
ності шлюбу: відсутність житла й засобів, важка й тривала хвороба
одного із подружжя, осуд на тривалий строк й ін.

Отже, сімейні труднощі представляють негативні, неприємні,
деструктивні відносини між подружжям, іншими членами родини,
пов’язані з незадоволеністю базових особистих і сімейних потреб
і зухвалі додаткові щиросердечні зусилля; витрати на шляху досяг-
нення сімейною системою зрілості, щастя й благополуччя.

ЩО ПОТРІБНО КОНЧЕ МІНЯТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ?

Гребенюк Д.А.
III курс, група ВСР-31, спеціальність «Видавнича справа та
редагування», Інститут філології та масових комунікацій

університету «Україна»,  к. тел. (066) 587-18-87
Науковий керівник: Кочура Н.М., к. філос. н., 

доцент кафедри суспільних відносин, міжнародної інформації 
та соціально-гуманітарних дисциплін Університету «Україна»

«— Адже ви спите?
—Де вже, сплю! Спати я буду тоді, коли отримаю вищу освіту!

А поки що я п’ю чорну каву» [1]
Усе життя людини — навчання. Вона вчиться кожного дня: ба чить

доброзичливе ставлення і погані вчинки, добро і зло. Поведінка окре-
мої людини значною мірою формується ставленням до неї оточуючих,
су спільства. Особливо це відзначаємо, коли мова йде про молоду лю -
ди ну, світогляд якої перебуває в активному стані формування і розвитку.

Донині актуальними є слова відомої письменниці Агати Крісті:
«Розумні не ображаються, а роблять висновки» [2]. У контексті да ної
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теми, це можна зрозуміти таким чином: якщо нетактовний ви кладач
скаже учням, що вони нездари — один просто припинить навчан-
ня, інший — доведе, що це не так, поглибивши свої знання.

Багато країн впроваджують нині нові реформи у систему осві-
ти. Для цього є декілька важливих причин. Перша з них — еконо-
мічна. Студенти не впевнені у тому, що вони зможуть зайняти своє
місце в новій економіці XХI-го століття. Друга причина полягає
у необхідності збереження самобутності кожної культури, беручи
до уваги процеси глобалізації національних економік.

Люди постійно чогось чекають: дошкільнята — першого класу,
адже їм хочеться довести, що вони вже дорослі, випускники — всту-
пу до ВНЗ, аби вивчати тільки те, що їм подобається і потім отри-
мати диплом. Але часто трапляється, що студент відчуває розчару-
вання в обраній спеціальності, чи взагалі у системі освіти. І це не
дивно: список того, що потрібно, на наш погляд, конче змінювати
у вищій школі, досить великий.

Коли абітурієнт подає документи у будь-який ВНЗ, він розра-
ховує на якісну освіту. На жаль, у 2019 році в Україні реальність не
співпадає з очікуванням. Серйозною проблемою є відсутність мо -
ти вації. Методи навчання часто-густо застарілі — це робить на вчан ня
нецікавим для молодої людини, яка живе в епоху інформаційного
су спільства. Відсутня дисципліна — заняття нерідко відміняються,
в результаті чого навчальний процес або триває повільно, або пору-
шується його план — замість 12-ти тем вивчають лише 6. Наслідком
цього є неспроможність добре скласти іспит. Так — є самоосвіта,
мережа Інтернет і спеціальні посібники, але не всі спроможні
освоювати матеріал самостійно: у будь-якому випадку в студента
залишаються запитання, і краще викладача на них ніхто не від -
повість.

Друга проблема — маленька заробітна плата у викладацького
складу. Викладачі змушені брати якомога більше годин, щоб мати
більш-менш достатню зарплату. Наслідком цього є зниження якос-
ті знань у студентів, а також поганий стан здоров’я викладачів.

Третя проблема, про яку влучно сказав Франц Кафка, слова
якого взято за епіграф до цієї роботи: великий обсяг інформації,
необхідної для опрацювання позбавляє студентів сну. Щоб осягну-
ти матеріал, вони навчаються вночі.

Новий підхід до освіти має не лише зробити зі студентів якіс-
них спеціалістів, але й зберегти їхнє здоров’я, що є не менш важли-
вим завданням.
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Завжди будуть люди, яким подобається вчитися, так само як
будуть ті, які навчаються заради факту отримання диплому, роди-
чів, суспільної думки тощо. Але заради тих людей, які прагнуть
постійно розвиватися та рости, потрібно конче, невідкладно зміни-
ти систему освіти.

Література

1. — Адже ви спите? (з книги Ф. Кафки «Листи до Феліції». Пер. автора).
[Електрон. ресурс] — Режим доступу: https://socratify.net/quotes/pisma-k-
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2. Розумні не ображаються [Електрон. ресурс] — Режим доступу:
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ПРОБЛЕМА ПРОСТОЮ РУХОМОГО СКЛАДУ 
НА КРИВОРІЗЬКОМУ ВІДДІЛКУ ЗАЛІЗНИЦІ

НАПРИКІНЦІ 50-Х — НА ПОЧАТКУ 60-Х РОКІВ ХХ СТ.

Дробот А.О.
заступник директора з наукової роботи

Криворізького історико-краєзнавчого музею

Одним з критеріїв вимірювання ефективності роботи залізнич-
ного транспорту є норма простою рухомого складу. У досліджуваний
період цей показник був значно завищений. Серед причин невико-
нання норми простою вагонів була неякісна організація процесу
обробки вантажів. Розвантаження вагонів проводилось кустарним
способом. Нерідко напіввагони, сконструйовані для вивантаження
на естакадах, обробляли на рівних майданчиках. Вагони великої
під йомності подавались під легковагові вантажі і навпаки [3, с. 3].
Фронти вантаження і розвантаження залишались негабаритними.
У 1959 році за перепростій вагонів підприємства, будівельні і торго-
вельні організації басейну виплатили Криворізькому відділку заліз-
ниці 13 мільйонів карбованців штрафів [1, с. 3].

Зі спорудженням Центрального гірничозбагачувального комбіна-
ту збільшився потік будівельних матеріалів в тресті «Криворіж пів -
нічрудбуд». В серпні 1959 року вказана будівельна організація одер-
жала під розвантаження понад 1500 вагонів, а в зміні, яка повинна
була виконувати весь комплекс робіт працювало лише 7–9 осіб. Про -
блеми комплектації вантажних майданчиків робочою силою поглиб -
лювались недостатньою механізацією вантажних робіт. На заводі
«Буддеталь» № 1 цемент, щебінь і пісок розвантажувались в основно-
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му вручну. Лише 15% цих процесів механізовано, навіть наявне устат -
кування знаходилось в неробочому стані. Особливо великі простої
були під час обробки вагонів у передсвяткові та недільні дні, коли
послаблювався контроль за процесом вантаження з боку господар-
ських керівників підприємств та організацій [5, с. 3].

За 7 днів лютого 1958 року аглофабрика № 1 Південного гірни-
чозбагачувального комбінату простояла 57 годин через нестачу ва -
гонів. В свою чергу, фабрика № 2 того ж таки підприємства не пра-
цювала 35 годин внаслідок відсутності електровоза [2, с. 1].

Значно погіршувалась обробка вагонів в зимових умовах. З на -
станням холодів штат вантажників залишався некомплектним. На
заводі «Криворіжсталь» до вантажних робіт залучались працівники
основних структурних підрозділів. Внаслідок нестачі необхідної
кількості робочих рук й належного устаткування сотні вагонів про-
стоювали по кілька діб, в результаті чого руда в них настільки змер-
залась, що вивантажити її можливо було із застосуванням перфора-
торів. Однак, рудний двір не був обладнаний повітропроводом для
підключення пневматичних відбійних молотків.

Не витримувалась норма простоїв й серед локомотивів. Вони
простоювали на стикових і проміжних станціях, під час заправок,
здійснювали значний кілометраж безвагонного пробігу (особливо
серед електровозів). Такий стан речей призводив до збільшення
надурочних годин, зриву графіка, порушення нормального режиму
роботи, до перевитрат фонду заробітної плати, негативно позна-
чався на відпочинку локомотивних бригад [4, с. 3].

Отже, невирішеність проблеми простоїв рухомого складу на
залізничних коліях Кривбасу межі 50–60-х років ХХ ст. спричиню-
вала порушення злагодженого функціонування промислових під-
приємств краю.
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ТЕОРІЯ ПОКОЛІНЬ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

Заіка В.М.
к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Наприкінці ХХ ст. у 1991 році для світової науки була запропо-
нована нова теорія, теорія поколінь, творцями якої стали двоє аме-
риканських вчених — демограф та економіст Нейл Хоув і історик та
драматург Вільям Штраус. Вони на початку 90-х років, окремо один
від одного почали цікавитися проблемою «конфлікту поколінь»,
тим, як проявляються окремі покоління в загальній картині соціуму,
та чітко описали в книзі «Покоління» («Generations») особливості
поколінь своїх сучасників, які складають теперішні суспільства [1].
Це наступні шість поколінь ХХ і початку ХХІ століть з циклом при-
близно в 20–22 роки, охарактеризованих через притаманні їм цін-
ності, історичні події за їх провідною участю та типові ознаки.
Дослідники брали за основу не вік людей — а цінності, які існують
на рівні підсвідомості й закладаються ще до 12–14 років через вихо-
вання, освіту та навколишню соціальну, економічну, політичну та
технологічну ситуацію. Так, найважливішими цінностями для всіх
поколінь будуть: сім’я, любов, професійний та особистісний розви-
ток, здоров’я, матеріальне благополуччя, успіх, свобода.

Покоління можна ідентифікувати, якщо воно відповідає трьом
критеріям. По-перше, представники одного покоління розділяють
одну історичну епоху: вони стикаються з однаковими ключовими
історичними подіями і соціальними віяннями, знаходячись на тих
же життєвих фазах. По-друге, вони розділяють певні загальні пере-
конання і моделі поведінки. По-третє, знаючи про досвід і особли-
вості, які вони розділяють зі своїми ровесниками, представники
одного покоління також розділятимуть і почуття приналежності до
цього покоління.

При цьому була помічена закономірність чередування чоти-
рьох типів поколінь, які почергово змінюють один одного в часі.
Вони умовно були розділені на архетипові види: пророків/ідеаліс-
тів, кочівників/активістів, героїв/примиренців та художників/при-
стосуванців. Оскільки зміна відбувалася майже без збоїв, автори
книги назвали періоди, в які проживали ці покоління, за аналогією
з порами року — «зимовий період» (для «художників»), «весняний»
(для «пророків»), «літній» (для «кочівників») і «осінній» (для «героїв»).
Ці чотири покоління стикаючись між собою почергово формують
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цикл, тривалість якого становить близько 80–90 років. На основі
цієї та написаної трохи пізніше тими ж авторами книги «Четверте
перетворення» («The Fourth Turning») і народилася теорія, відома
зараз як «теорія поколінь» [2].

Покоління вважається домінантним або рецесивним в залежнос-
ті від того перетворення, яке воно пережило в молодості. До мі нантне
покоління характеризується незалежною поведінкою і головною
роллю у формуванні епохи (архетипи: Пророк — епоха пробудження;
Герой — епоха кризи). Рецесивне покоління має залежну роль у фор-
муванні епохи (архетипи: Кочівник — Спад, Художник — Підйом).

Відповідно для всіх поколінь були сформовані характерні осо-
бистісні якості, котрі відображають їх життєздатність в певних
політичних та економічних умовах, за яких вони жили. Так, для
архетипу кочівників періоду літа буде притаманна ознака самостій-
ності, для героїв періоду осені — виживання (ті, що вижили), для
художників періоду зими — мовчання (мовчазне покоління, тихе),
для пророків періоду весни — перемога (ті, що перемогли).

Таким чином, теорія поколінь застосована до тих поколінь,
котрі співіснують одночасно в сучасному суспільстві, дає нам уяв-
лення про їх особистісні характеристики та цінності, які вагомо
впливають на їх життєдіяльність та формують загальнолюдські цін-
ності, культуру та розвиток суспільства в країні.

Література

1. Howe, Neil; Strauss, William (1991). Generations: The History of Ameri -
ca’s Future, 1584 to 2069. New York: Perennial. — 544 р.
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА ОСОБИ 
ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА

Коновалов А.Ю.
І курс, група ПЗ-18-1, спеціальність «Право»

Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко І.М., старший викладач

Жити в суспільстві і бути вільним від суспільства не можна. Ко -
жен живе в певному суспільстві включений в систему норм, куль-
турних традицій. Від вимог суспільства сховатися не можна. Проте,
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це не означає, що людина втрачає будь-яку самостійность, може чи -
нити так, як їй здається потрібним і справедливим. Суспільство впли-
ває на її правосвідомість, сприяє засвоєнню правових знань та на -
вичок, формує її правову культуру.

Зараз особливо актуальним є питання про зміцнення високої
культури кожного громадянина. Саме висока культура дій і вчинків,
почуттів і спонукань повинна бути головним результатом розвитку
особистості громадянина нашого суспільства.

Правова культура — це якість правового життя суспільства і сту -
пінь гарантованості державою і суспільством прав і свобод лю дини,
а також знання, розуміння і дотримання права кожним окремим
членом суспільства.

Під правовою культурою ми розуміємо певний рівень правового
мислення і почуттів, сприйняття правової дійсності, а також на -
лежну ступінь знання населенням законів і високий рівень поваги
норм права, їхнього авторитету. Правова культура включає в себе спе -
цифічні способи правової дійсності (робота правоохоронни хорганів,
конституційний контроль і т.д.), закони і системи законодавств,
судова практика як результат правової діяльності.

Правова культура передбачає оцінку всіх сторін правової прак-
тики. Стикаючись з явищами навколишнього середовища людина
повинна визначити не тільки моральний, але і правовий зміст (від-
повідно до закону або протизаконно), вміти оцінити їх з юридичної
точки зору.

Правова культура суспільства багато в чому залежить від якості
розвитку правотворчої діяльності зі створення законодавчої основи
життя суспільства. Правотворчість та правозастосування компе-
тентними органами вимагають достатньо високий теоретичний
рівень правової культури, яка у свою чергу виробляється колектив-
ними зусиллями вчених-філософів, соціологів, юристів, суспіль-
ним досвідом практичних працівників.

Правотворчістю повинні займатися компетентні в юридично-
му відношенні особи, з дотриманням демократичних принципів.
Варто уточнити, що правозастосування — це владна діяльність дер-
жавних органів, що здійснюють індивідуальне регулювання суспіль-
них відносин, на основі закону, з метою його реалізації, і є важли-
вим чинником формування правової культури товариства.

Зазначимо на дуже важливу правову тонкість, розуміння якої під -
вищує нашу правову культуру. Правові норми, закони можуть застарі-
ти (частково або повністю), відстати від вимог життя. Тому законодав-
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ство постійно удосконалюється (зауважимо, не змінюється корінним
чином). І поки норми не перетворено, вони все одно залишаються
законами, обов’язковими для виконання. Абсолютно неприпусти-
мо в цих випадках намагатися вирішувати справи, посилаючись на
«совість», «корисність», «практичну доцільність» і т.д. Адже пору-
шення закону ніколи не буває доцільним.

Кожне суспільство виробляє свою модель правової культури,
стан розвитку якої визначає якість правової системи суспільства.

На нашу думку, правова культура суспільства є найбільшим на -
дбанням людства, вона має постійно вдосконалюватися з метою за -
безпечення гармонійного та прогресивного розвитку суспільства та
окремих осіб. І навпаки — прогресивний розвиток суспільства без-
посередньо впливає на рівень його правової культури. Складовими
даного прогресу є створення та охорона правових цінностей, що зба-
гачують особу, як і інших цінностей в суспільстві; правових норм,
що забезпечують безконфліктне існування суспільства; запобігання
протиправній діяльності суб’єктів суспільних відносин тощо.

РЕФОРМИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ 
ТА ЇХ ОСНОВНЕ ЗНАЧЕННЯ

Ліннік Ю.В.
завідувач навчальною лабораторією
Рівненської медичної академії, к.ф.н.

Православ’я, на відміну від іншої гілки християнства — като-
лицизму, завжди було консервативне, чітко диктоване Святим Пи -
санням, Біблією. Хоча така суворість у дотриманні приписів була
характерна для Російської православної церкви, натомість інші ав -
токефальні церкви не були такими категоричними.

Після отримання автокефалії Православна церква України
(ПЗУ) на чолі Епіфанієм (Думенко) вирішила здійснити деякі
реформи в церкві [2]. Раніше лави, стільці в церкві використовували
лише старші люди або інваліди, зараз в ПЦУ місця для сидіння про-
понують використовувати більшістю парафіян. Таким чином, церк-
ва повинна збільшити, по можливості, місць для сидіння, зрозуміло,
що, на перших порах, не всі бажаючі зможуть скористатися, але це б
дозволило залучити більше людей, хоча б на недільні літургії. З часом
церква може розширятися, і цей попит буде заповнено повністю.

Другою реформою є дозвіл відвідувати службу або просто захо-
дити в церкву жінкам без хустки. Повністю цуратися її не буде, але,
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за думками священнослужителів ПЦУ, не можна відмовляти людині,
якщо вона захоче помолитися. Правда, «дрес-код» в ПЦУ залишати-
меться з невеличким пом’якшенням. Заходити в церкву в коротких
шортах заборонено, але одягати джинси можна. Це зрозуміло, щоб
під час літургії віддаватися молитві, а не «плотським втіхам» [1].

Третьою реформою, не менш важливою є відсутність форму-
вання ціни на свої послуги. Це зовсім не означає, що свічки будуть
не продаватися, а роздаватися парафіянам. Просто ціноутворення
на основні церковні послуги будуть помірні та менше залежити від
різних факторів. Зараз в деяких церквах подання записки за моле-
бель та упокій можна «по можливості».

Ще одним питанням є перехід до юліанського календаря, за яким
живуть більшість православних церков світу. Але така реформа «не на
часі», українці звикли святкувати Різдво 7 січня, а 25 грудня просто
повага до друзів — католиків та ще один додатковий вихідний [3].

Мовою літургії впроваджується українська мова або мова на -
ціональної меншини, якщо більшість парафіян є представниками
інших етносів та націй: румунська, угорська, гагауська, болгарська.

Такими чином, названі вище нами реформи, які поступово бу -
дуть впроваджуватися ПЦУ в життя є позитивною тенденцією. Це
дозволить збільшити кількість парафій по всій Україні та залучити
українське суспільство, яке завжди вирізнялося релігійністю, до не -
дільний літургій та відвідування служб і проведення ритуалів.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ 
В ЕКОНОМІЧНОМУ АСПЕКТІ

Молдованова
ІІ курс, група МІ-17-1, 

спеціальність «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії» 

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна» 
Науковий керівник: Афанасьєв Б.А., к.е.н., доцент

Але й серед актуальних тем українських видань питання євро-
пейської інтеграції посідає особливе місце. Мабуть, немає в Україні
іншого питання, у якому всі структури влади та переважна частина
політикуму настільки солідарні, як наш європейський вибір. В умовах
політичного суперництва відбулась підготовка нової угоди співпраці
між Україною і ЄС, яка підносить європейську інтеграцію до рангу
державної ідеології, покликаної так чи інакше об’єднати країну.

Обговорення питання орієнтирів зовнішньополітичного курсу
України має значну джерельну базу. Але матеріали, котрі стосують-
ся цього аспекту, переважно спрямовують свою аргументацію на
економічно-матеріальний або глобально-безпековий бік переваг
європейської стратегії України. Переважна більшість публікацій
висвітлює європейський напрям зовнішньої політики України,
стан відносин між Україною та ЄС, новий формат відносин —
«сусідства» та перспективи нової угоди.

Основоположними документами, які стосуються процесу ін тег -
рації України до ЄС, визначаються значною мірою декларативніс-
тю. Відсутня чітка постановка завдань, термінів і відповідальних за
їх виконання, а також визначення засобів для їх реалізації.

Можливими кроками України на шляху інтеграції до європей-
ських структур можна запропонувати наступні два варіанта:

Перший це поглиблення співпраці відповідно до Угоди про
партнерство та співробітництво з ЄС, використовуючи її економіч-
ні положення та створення зони вільної торгівлі Україна — ЄС вже
в 1999–2000 рр. Цей варіант має всі підстави для успішного втілен-
ня в життя лише з однією умовою: Україна подолає економічний
спад і досягне стабілізації своєї економіки, водночас, продовжуючи
курс реформ.

Другий варіант полягає у тісній співпраці України з ЄС в галу-
зі зовнішньої політики, повноправна участь в ОБСЄ, РЄ, ЦЄІ
і взає модія із НАТО, ЗЄС та іншими європейськими структурами,
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сприятиме цілком реальним можливостям України отримати статус
асоційованого партнера ЄС.

Щодо необхідності швидкого проведення економічних реформ
то можна взяти до уваги досвід Польщі асиметрична зона вільної
торгівлі, заснована згідно Європейської угоди, встановлює чіткий
період між відкриттям ринків ЄС та Польщі. Цей період коливаєть-
ся від 2 до 10 років. Для України, як колись і для Польщі, це озна-
чає необхідність наявності ще до моменту підписання Угоди про
асоційоване членство ефективної економічної системи, яка зможе
за 2–10 років повністю відповідати вимогам ЄС [1].

Але існує й досі ціла низка проблем у торгівельних відносинах
України з країнами ЄС, головними з яких є такі: хронічна дефіцит-
ність торгівлі; відсутність помітних зрушень у товарній структурі;
обмеження щодо подальшого нарощування експорту; проблеми
імпорту. Серед основних проблем інтеграції України до ЄС є чима-
лий розрив в рівнях економічного розвитку України й європейських
країн, а також незадовільні абсолютні обсяги взаємної торгівлі, знач-
на відмінність рівня життя та невідповідність правових систем [2].
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ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Савич В.О.
к. пол. н., доцент кафедри міжнародного права, 

міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін
Інститут права та суспільних відносин

Політологія — незалежна і об’єктивна наука, проте її незалеж-
ність і об’єктивність мають свою специфіку. Неупередженість полі-
толога досягається дотриманням та виконанням запобіжних захо-
дів, так званої виваженості, уникнення крайнощів та однобічного
підбору даних і свідчень, заборону перенесення цінностей побутової
етики в науку. До факторів, які спотворюють об’єктивність політич-
ного теоретизування, відносяться в тому числі і кар’єрні міркуван-
ня, вплив засобів масової інформації, економічні інтереси. По суті,
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маємо на увазі процедуру світоглядної самоідентифікації і самовиз-
начення науковця в прикладних та теоретико-пізнавальних ситуа-
ціях, способи закріплення знань, методи опрацювання інформації
задля структуризації та систематизації мислення.

Кожна теорія ґрунтується на безперечній значущості певних
законів, котрі виводяться із закономірної повторюваності явищ. Ге -
нерування ж законів достеменно передбачає існування такої за ко но -
мірної повторюваності, яка слугує фундаментом для творення теорії
як певної системи понять і законів, які і формують загальнозначу-
щі об’єктивні судження. Проте одна з найскладніших дослідниць-
ких проблем політології полягає в тому, що на теоретико-рефлек-
сійному рівні виникає небезпека зникнення процесуального
характеру політичних явищ. Тому «наукова об’єктивність» аргумен-
товано відкриває шлях до пізнання соціальних законів.

Втім, про суперечність «відстороненості / заангажованості» полі -
тичного мислення зауважував Гегель Г. Ф. В.: «Правителям, держав-
ним людям і народам наполегливо радять робити висновки з істо-
ричного досвіду. Однак досвід і історія доводять, що народи і уряди
нічому не вчаться і не діють згідно з настановами, якими рясніє
історія. В кожну епоху мають місце особливі обставини та індивіду-
альні особливості, під впливом яких необхідно приймати лише такі
рішення, котрі зумовлені наявним станом речей. Під час оцінки
перебігу світових подій не допомагає ні певний загальний при-
нцип, ні згадки про подібні обставини, оскільки блідий спогад про
минуле не має ніякої сили в порівнянні з життєвістю і свободою су -
часності» [1, с. 7–8]. В названій суперечності також міститься про -
блема ефективності політології, питання щодо можливості вплину-
ти на зміни у політичному житті.

Політична наука не може вважатись цілковито об’єктивною.
Відомий вчений Е. Гідденс надає власне пояснення даної пробле-
ми. За його твердженням, на відміну від точних і природничих наук,
«соціальні науки не відокремлені від «сфери власної діяльності»
в тому сенсі, в котрому науки природничі відокремлені від «своєї»
[2, с. 469]. Політологія неминуче інтегрується в об’єкт свого дослі -
дження, а політичні теорії з часом стають невід’ємною частиною
політичної практики. Власне в історичній пам’яті залишаються
саме ті теоретичні формації, що вже стали частиною політики.

Отже, проблема упередженості і об’єктивності політичної науки
привертає увагу науковців. Д. Істон вважає, що допоки ми залиша -
є мось людьми, ми приречені на упередженість, тому проникнення

352

Секція 14 Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти      



353

цінностей в практику політичного теоретизування не уникнути.
Об’єктивність політичного знання та наукові пошуки дослідника
не суперечать один одному, а навпаки — лише за наявності цінніс-
но-світоглядної діяльності свідомості науковця можливе ефективне
пізнання соціально-політичних явищ.
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Питання електронного урядування з кожним роком набуває все
більшої ваги. Збільшується кількість країн, які усвідомлюють перева-
ги електронного уряду. Так, Канада, США, країни Європейського
Союзу вже активно запроваджують його складові. Не є винятком і на -
ша країна. Однак, на відміну від тих, хто вже пройшов правове і нор -
мативне забезпечення цього процесу, визначився з тим, що буде
інформаційне суспільство, в Україні всі ці питання є відкритими.

На нашу думку, електронний уряд — це не просто система на -
дання державою та її органами послуг (у тому числі й відповідної
інформації) громадянам на основі їх активної взаємодії за допомо-
гою нових інформаційних і комунікаційних технологій, а й переду-
сім модернізація самого процесу державного управління згідно
нових умов суспільного розвитку.

Це зумовлене неминучим впливом інформаційних і комуніка-
ційних технологій (ІКТ) та їх запровадженням у державне управ-
ління протягом наступних 2–4 років. Рішення мають підпорядко-
вуватися розв’язанню трьох етапів окреслених завдань: 1) можливі
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майбутні моделі урегулювання; 2) відповідні практики і підходи;
3) як досягнути довготермінові ефективні управлінські моделі та
якими є їх напрямки.

Критерії побудови електронного уряду мають відповідати
управлінським пріоритетам 21 століття, яким притаманна: легітим-
ність, роль законів, прозорість, відповідальність і чесність.

Цей аспект набуває сьогодні все більшої ваги, тому трохи зупи-
нимося на його розкритті. Прозорість сприяє ефективному управлін-
ню завдяки відкритому процесу прийняття рішень на основі публіч-
ного спостереження і покращання рівня контролю громадян щодо
звітів управлінських (владних) інститутів. Ефективна влада вимагає
етичної поведінки і енергійної боротьби з корупцією. Чесність
є передумовою для вироблення ефективної влади, яка заслуговує на
довіру. Ефективні владні інститути відповідають перед своїми гро-
мадянами. Відповідальність передбачає звітність і зворотні механізми:
ефективність, узгодженість, адаптація, партнерство і консультації.
Спираючись на розробки Української Академії державного управ-
ління при Президентові України можна стверджувати, що методо-
логія формування електронного уряду зумовлена його широтою
і різноманітністю.

За загальноприйнятою класифікацією, розвиток електронного
уряду долає п’ять етапів. Практичний же розвиток електронних
державних послуг має подібні етапи: надання інформації, односто-
роння інтерактивність (завантаження форм), двостороння інтерак-
тивність (можливість як завантаження, так і подання електронних
форм), трансакції (тобто отримання послуг владних органів повні-
стю в електронному форматі, зокрема й оплати).

Найпоширенішими інструментами електронної демократії
є електронний доступ до публічної інформації (за допомогою офі-
ційних веб-сайтів органів влади), електронні консультації, онлай-
нові петиції, форуми, електронне голосування.

Як підсумок, слід наголосити, що доля електронного врядуван-
ня в українських містах визначатиметься насамперед адекватним
розумінням і сильною політичною волею вищого керівництва як
центральних органів державної влади, так і кожного органу місько-
го самоврядування, а також їхніх об’єднань та асоціацій.
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З кожним роком кількість інтернет-користувачів в Україні зрос -
тає: Інтернет-аудиторія України на сьогодні становить 70% від насе -
лення, що на 11% більше ніж у 2017. Збільшується й об’єм даних
користувача в мережі, адже сьогодні можна зробити майже все, від
оплати рахунків на комунальні послуги до покупки білетів на авіа-
рейси. Одночасно з цим зростає й кількість кіберзагроз.

Для того щоб розібратися у вражливостях онлайн служб, по -
трібно розібратись, що ж таке веб-служба. Веб-служба- програмна
система, що ідентифікується URI, і публічні інтерфейси та прив’яз-
ки якої визначені та описані мовою XML. Якщо ж простими слова-
ми, то веб-служба (сайт) — це деяка функція, до якої можуть звер-
татися інші програми через Інтернет.

Уразливості сайтів — це проблемні області функціоналу ресур-
сів, що дозволяють зловмиснику отримати неправомірний доступ,
порушити роботу або викрасти персональні дані користувачів.

Уявімо, що сайт — величезна укріплена фортеця з бійницями.
Поки у двір замку не потраплять сторонні, функціональність ресур-
су не порушується, і все йде своєю чергою. Стіни високі, Рів глибо-
кий, гармати на вежах — здавалося б, ворог пройти не зможе.

Але один лиходій перестрибнув стіну, інший прикинувся мир-
ним жителем і пройшов крізь ворота, а третій використовував охо-
роняється потайний лаз, зроблений для господарів замку.

У реальному житті ситуація відрізняється небагатьом. Як би ви
не старалися, але чим складніше пристрій сайту, тим більше шансів на



те, що в одному з його модулів виявиться вразливе місце для безпеки
всієї системи. З допомогою вразливостей сайту хакер може порушити
роботу вашого ресурсу і отримати повний контроль над сервером.

При відсутності контролю зловмисник має можливість вико-
ристовувати такий ресурс або сервер за власними потребами: спам-
розсилки, майнінг, розміщення недостовірні відомості про власни-
ки, викрадення аккаунтів.

Види вразливостей сайта: SQL-ін’єкція, XSS-вразливість, ви -
ко нання команд ОС, «слабкі» паролі доступу до адмін-панелі, під-
міна вмісту (ContentSpoofing),

SQL-ін’єкція: Один з найбільш частих і дієвих методів атаки на
динамічні веб-сайти з базами даних. Зловмисник підставляє спеці-
ально сформовані рядки SQL запит до сервера, отримуючи таким
способом контроль над базою даних сайту. Єдине, що обмежувати-
ме хакера — права користувача, від якого виконується запит до БД.

XSS: Нешкідливий для сайту, сервера і його адміністратора. Але
навряд чи сподобається вашим клієнтам. Міжсайтовий скриптинг
дозволяє красти всі особисті дані користувача за допомогою заго-
товлених JavaScript функцій. Хакер передає заражений код на сайт
за допомогою форми, наприклад, повідомлення на форумі.

Спосіб захисту схожий з SQL-ін’єкціями-перетворення керую-
чих HTML і JS послідовностей. Браузер повинен читати скрипт як
текст і не виконувати його.

Відома помилка новачка-програміста — зберігати паролі ко -
ристувачів в базі даних у відкритому вигляді. Всі паролі прийнято
не тільки хешувати, але ще і «солити» за допомогою деякої операції
з додатковим ключем, наприклад md5($pass.$salt) в PHP.

Висновок: Завжди потрібно пам’ятати, що на кожну систему
знай деться той, який зможе зламати цю систему, тому завжди по тріб -
но оберігати себе. Врахування особливостей веб-служб с точку зору
їх безпеки необхідно для підвищення надійності та якості обслуго-
вування клієнтів, створює умови для безпечного розвертання ре -
сурсів у мережі Internet.
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Комп’ютерні системи запроваджуються в діяльність вищих на -
вчальних закладів, покращуючи якість освіти і розширюючи її до ступ -
ність. Однак аналіз використання комп’ютерних технологій показує
протиріччя між широкими можливостями інформаційно-комп’ю -
тер них технологій в навчанні у ВНЗ і незначному їх використанні
в реальному освітньому процесі. Таким чином, необхідною умовою
є структурування окремих інформаційно-технологічних компонентів
в освіті в цілісну систему. Так як всі ці інструменти не використову-
ються в освітньому процесі на тому рівні, якому вони представлені
в бізнесі та економіці, запропоновано створення єдиної інтегрова-
ної комп’ютерної системи вищого навчального закладу.

Комп’ютерні інформаційні системи забезпечують можливості
надання альтернативних способів використання комп’ютерних тех -
нологій у навчальних середовищах, покращують управлінські мож-
ливості як викладачів, так і адміністрації.

Комп’ютерні інформаційні системи в освіті залежать від апарат-
них та програмних технології для збору, обробки, зберігання та поши-
рювання дидактичних ресурсів. Дидактичні ресурси включають повні
комплекти документів для планування та реалізації освітнього проце-
су. Системи також містять в собі спеціальне програмне забезпечення
на базі принципів штучного інтелекту і використовуються для аналі-
зу проблем, візуалізації складних предметів та створенні нових техно-
логії. Комп’ютерна інформаційна система використовується для дис-
танційного навчання студентів, навчання в аудиторіях, автоматизації
роботи адміністрації, відділу кадрів, бухгалтерії та викладачів.

Кожен сучасний ВНЗ, як частина загального освітнього проце-
су, стикається з проблемою створення інформаційної системи під-
тримки навчального процесу. До таких системи висуваються специ-
фічні вимоги для задоволення сучасних тенденцій в галузі освіти.

Сучасна комп’ютерна система управління навчальним процесом
ВНЗ повинна вирішувати такі завдання, як організація структури
вищого навчального закладу, робота з документообігом, організація

та комп’ютерні технології Секція 15



роботи з особистою інформацією усіх зацікавлених осіб, робота з гро-
шовими потоками всередині ВНЗ, створення єдиного банку даних
і знань, робота з особовими справами і успішністю, організація
роботи приймальної комісії, автоматизація проведення сесії, дис-
танційне навчання.

Єдина інформаційна система включає в себе ряд підсистем, що
автоматизують діяльність навчального закладу. Основна відмінність
від інших систем управління ВНЗ є глибока інтеграція всіх напрям-
ків діяльності на базі єдиного інформаційного простору.

Для досягнення вищенаведених завдань, визначено основні
структурні компоненти комп’ютерної інформаційної системи, се ред
яких системи обліку студентів та працівників, електронного дис-
танційного навчання, управління навчальним процесом, бухгал-
терського обліку.

Усі вище перераховані системи тісно взаємодіють між собою,
виключаючи можливість накопичення надлишкової інформації та
дублікатів. Кожен користувач має свій обліковий запис та спеціаль-
ну роль у інтегрованій системі. Від призначеної ролі залежить фун-
кціонал, який буде доступний користувачу.

Визначено структуру та функції системи автоматизованого уп -
равління процесом навчання у сучасному вищому навчальному за -
кладі. Основою системи є повна інтеграція усіх модулів, які дозво-
ляють проводити ефективний навчальний процес. Запропоновані
основні підсистеми комп’ютерної системи ВНЗ і наведені їх стислі
характеристики. Тема не є завершеною, тому вибір методологій та
інструментів для якісної та продуктивної реалізації системи
є напрямами майбутніх досліджень.

ФІЗИЧНА ПРИРОДА ХРОМАТИЧНОЇ ДИСПЕРСІЇ

Савич А.В.
ІV курс, група Кі-41, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Бундак О.А., к.і.н., доцент

Математичний опис ефектів дисперсії в оптичному волокні
заснований на розкладанні постійної розповсюдження β(ω) у ряд
Тейлора поблизу несучої частоти. Огинаюча світлового імпульсу
рухається з груповою швидкістю u = 1/ β1, а параметр β2 визначає
розширення імпульсу [1].
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Показник заломлення речовини визначається двома фізични-
ми механізмами: залежністю від частоти (довжини хвилі) і хвиле-
водними характеристиками волокна. Залежність показника залом-
лення речовини від частоти називається матеріальною дисперсією,
а залежність від каналіруючих властивостей волокна — хвилевод-
ною дисперсією.

Дисперсію в оптичних волокнах, як було сказано вище, прийня-
то характеризувати коефіцієнтом хроматичної дисперсії або пито-
мою хроматичною дисперсією D, вимірюваному в пс/(нм · км).
Значення коефіцієнта D пов’язане з коефіцієнтом β2 наступною
формулою:

Коефіцієнт D можна знайти також з відомого розподілу n(λ):

Коефіцієнт хроматичної дисперсії D прагне до нуля на довжи-
ні хвилі приблизно 1,31 мкм і стає позитивним для великих довжин
хвиль. Довжина хвилі, при якій D = 0, називається довжиною хвилі
нульової дисперсії λD0.

У стандартному одномодовому волокні вплив хвиле водного
внеску в дисперсію зводиться, в основному, до зсуву довжини хвилі
нульової дисперсії λD0 у довгохвильову область: λD0 ≈ 1,31 мкм.
Важливою особливістю хвилеводної дисперсії є те, що її внесок в D
залежить від параметрів оптичного волокна. У загальному випадку,
хвиле водна дисперсія збільшується при зменшенні розмірів серце-
вини. Цей факт може використовуватися для зсуву довжини хвилі
нульової дисперсії [1].

Література

1. Зельдович Б.Я. Обращение волнового фронта / Б. Я. Зельдович,
В. В. Шкунов // В мире науки, 1992. — № 41 (1) — С. 39–40.
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KALI LINUX ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ МЕРЕЖ НА БЕЗПЕКУ

Волошко А.С.
III курс, група КІз-123, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Новокаховський гуманітарний інститут «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К.М., к.т.н., доцент

Kali Linux — це дистрибутив Debian-похідних Linux, призначе-
ний для тестування на безпеку і цифрової криміналістики. Він під-
тримується і фінансується Offensive Security Ltd. Головні розробни-
ки ядра — Дейвон Кернс, Маті Ахароні і Рафаель Хертзог.

Kali є повною повторної складанням BackTrack Linux, повністю
дотримуючись стандартів розробки Debian. Вся нова інфраструктура
була переглянута, всі інструменти були проаналізовані і упаковані.

Після перевірки кожного інструменту, який був включений
в BackTrack, розробники усунули велику кількість інструментів, які
не працювали або дублювали інші інструменти, зі схожою функціо-
нальністю.

В дистрибутиві міститься більше 300 інструментів для проведення
тестування на проникнення: Armitage (графічний інструмент управ-
ління кібератаками), Nmap (сканер портів), Wireshark (аналізатор тра-
фіку), John the Ripper (зломщик паролів), Aircrack-ng (набір програм-
ного забезпечення для проникнення у бездротові локальні мережі),
Burp suite і OWASP ZAP (сканер безпеки веб-додатків) та інші.

Kali Linux, як і його попередник, є повністю безкоштовним і має
ліцензію типа Various. Він розробляється з використанням безпечного
середовища. Пакети створювати дозволено невеликому числу довіре-
них людей, які підписуються електронним цифровим підписом роз-
робника. Калі також має власне ядро, пропатчене для підтримки ін’єк -
цій пакетів у бездротовий обмін у відповідності до стандартів 802.11.

Kali був розроблений як FHS сумісний, щоб дотримуватися
Filesystem Hierarchy Standard, що дозволяє всім користувачам Linux
легко знайти виконувані файли, файли підтримки, бібліотеки і т.д.

Kali Linux підготовлений з підтримкою великої кількості без-
дротових пристроїв, що дозволяє йому правильно працювати з ши -
роким спектром апаратних пристроїв і робить його сумісним з чис-
ленними USB і іншими бездротовими пристроями.

Хоча більшість інструментів для тестування написані англій-
ською мовою, та в Kali є багатомовна підтримка, що дозволяє зна-
ходити інструменти необхідні для роботи на інших мовах.
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Одне з переваг Калі є його підтримка різних архітектур. Окрім
стандартної інсталяції на жорсткий диск є можливість його викорис-
тання с live-cd. Також з березня 2018 року Kali Linux став доступний
в Windows 10, зверху Windows Subsystem for Linux (WSL) і його можна
завантажит із Microsoft Store. Також окрім стандартної архітектури
x86 є підтримка архітектури ARM. Kali Linux вже можлива встано-
вити на BeagleBone Black, HP Chromebook, CubieBoard 2, Samsung
Chromebook, Utilite Pro, Galaxy Note 10.1, і SS808. Також існує Kali
NetHunter це дестрибутив Калі для Android, який офіційно доступ-
ний на смартфонах, таких як Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7, Nexus 9, Ne -
xus 10, OnePlus One, та деяких моделях Samsung Galaxy.

Слід зазначити, що можливості Kali Linux не обмежуються тес-
тами на безпеку. Kali Linux має виділений проект, призначений для
сумісності і портування на певні Android-пристрої під назвою Kali
Linux NetHunter

Висновок: Kali це дуже багатофункціональний пакет для тесту-
вання локальних мереж на безпеку, також перевагою його є підтрим-
ка як x86 так і ARM, він постійно оновлюються і релізи виходять по
декілька разів на рік, також в мережі по ньому доступно багато літера-
тури, також є форуми на яких можна знайти рішення різних проблем-
них питань. Використання операційної системи з можливостями тес-
тування системи безпеки, підвищує надійність комп’ютерних мереж.

МЕТОДИ КОМПРЕСІЇ МОВНИХ СИГНАЛІВ

Головко Р.А.
IV курс, група ПІ-41, спеціальність «Програмна інженерія»

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Іляш Ю.Ю., к.т.н., доцент

Обробка аналогових сигналів з використанням цифрових пере-
творень стає обов’язковим етапом в прикладних задачах зв’язку,
радіолокації, вимірювальній техніці, медицині й інших областях
науки і техніки, у яких колись домінували аналогові системи.

Переваги цифрових систем обумовлені рядом факторів. На сам -
перед, це фактор якості. Аналогові системи часто не дозволяють
забезпечити високих показників якості передавання і відтворення
сигналу, а перехід на світові стандарти посилює вимоги, пропоновані
до таких параметрів систем, як завадостійкість, точність, швидкодія.

Важливим класом сигналів, є саме мовні сигнали. Мовні сиг-
нали, являють собою коливання складної форми, що залежить від
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слів, які вимовляються, тембру голосу, інтонації, статі і віку люди-
ни, що говорить.

Широке розповсюдження для компресії мови одержали во -
кодери.

Вокодер — пристрій (або алгоритм), який здійснює парамет-
ричне компанування мовного сигналу.

Вокодери відображають мовні сигнали відповідно до матема-
тичної моделі голосового тракту людини. Замість передачі поточ-
них квантованих відліків сигналу мовний кодер передає параметри
моделі. Декодер вводить прийняті параметри в математичну модель
і генерує сигнал, подібний початковому мовному сигналу. Процес
визначення параметрів моделі називається аналізом, а процес від-
творення мови по вибраних параметрах називається синтезом.

Якість вокодерного звуку значно змінюється залежно від вхідно-
го сигналу, оскільки вокодери засновані на моделі голосового тракту.
Сигнали від джерел, не співпадаючих з моделлю, можуть кодуватися
погано, і результатом відтворення буде сигнал дуже низької якості.

За принципом визначення параметрів мови розрізняють во -
кодери:

– смугові (канальні, channel);
– формантні;
– ортогональні;
– ліпредери (з лінійним передбачуванням мови);
– гомоморфні.
Важливою характеристикою будь-кого вокодера є якість відтвор-

ної мови. Для того, щоб оцінити цю якість, було введено поняття
середньої суб’єктивної оцінки (MOS — mean opinion score) або пси-
хологічної реакції людини на відтворену мову.

Іншими класами методів компресії мовних сигналів, є алгорит-
ми основані на ортогональних перетвореннях. При застосуванні
методів компресії з використанням ортогональних перетворень при
повному виключенні мінімальних коефіцієнтів розкладу, прово-
диться ортогональне перетворення сегмента сигналу з подальшим
виключенням сукупності найменших за модулем коефіцієнтів роз-
кладу, не залежно в якому порядку вони розташовані. Через це до -
датково потрібна передача інформації про розташування коефіцієн -
тів. В найпростішому випадку передача цієї інформації відбувається
бітовою послідовністю і для кожного коефіцієнта розкладу виділя-
ється лише один біт. Тому загальна кількість біт додаткової інфор-
мації рівна розміру вікна перетворення.
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Таким чином, доцільним є визначення ефективності алгорит-
мів компресії мовних сигналів, визначення їх характеристик,
а також визначення залежності коефіцієнта компресії від qmax для
різних типів ортогональних перетворень, що і є метою та завданням
даного дослідження.

РОЗРОБКА ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОГО ІНТЕРФЕЙСУ 
ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ АВТОРСЬКИХ ВІДЕОРОБІТ

Гречанюк А.В.
III курс, група ІПЗ-31, 

спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»
Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: старший викладач Саган Н.З.

Ми живемо в час, коли стрімко починає розвиватися вітчизня-
ний кінематограф. Кіно стає складніше у розробці, а його сюжети
сприяють патріотичному вихованню практично усіх прошарків сус-
пільства. Проте існує проблема з пошуком нових талантів. Часто
стається так, що майбутній режисер чи оператор просто не знає де
можна показати свої роботи, адже немає централізованого місця
для викладення та оцінки авторських відеоробіт, які були б відсор-
товані по категоріях, та доступні для оцінки як простим користува-
чам, так і кінокомпаніям, та знімальним студіям.

В українському інтернет-кластері існує не більше десятка сай-
тів, які повністю або частково спеціалізуються на підтримці відео-
аматорів, та людей, які пов’язують своє життя з кіно; проводять
конкурси відеоробіт серед аматорів та професіоналів або ж працю-
ють як платформи, за допомогою яких відеохудожник може заяви-
ти про себе та продемонструвати свій талант та вміння. Отже, існує
потреба в розробці інтерфейсу комп’ютерної системи, яка дозволи-
ла б відеоаматорам брати участь в різноманітних конкурсах, відбо-
рах, змаганнях, а також дала їм можливість продемонструвати влас-
ні таланти на широкий загал.

Розробка графічного інтерфейсу для веб-орієнтованої системи
потребує наявності відповідного програмного забезпечення на ком -
п’ютері. У процесі розробки було використане наступне програмне
забезпечення: PHP Storm; Google Chrome; Adobe Photoshop CC 2016;
Open Server; File Zilla — FTP client.

PHP Storm — продукт компанії Jet Brains, створений спеці-
ально для веб-розробки. Даний продукт було вибрано оскільки він

та комп’ютерні технології Секція 15



розпізнає не тільки мови Front-end розробки, а і мови, якими про-
грамують серверну частину сайту.

Для веб-розробника браузер Google Chrome включає спеці-
альний розділ — консоль. За допомогою консолі можна перегляда-
ти код, та файли веб-сторінки, переглядати швидкість завантажен-
ня сторінки, порядок відпрацювання скриптів, реєструвати вихідні
запити сторінки та при потребі відслідковувати лише ті показники,
які потрібні розробнику.

Adobe Photoshop CC 2016 — графічний редактор для роботи з
растровою графікою. Саме ця його версія була вибрана для веб роз-
робки, адже вона підтримує можливість зручно будувати лендінг-
шаблон сторінок та з точністю до пікселя визначати розміри блоків
веб-сторінки. Також дана версія графічного редактора підтримує
два дуже потрібні плагіни: CSS Hat та PNG Hat. Перший плагін до -
зволяє при наведенні на будь-який лемент лендінг-зображення кон -
вертувати дані про дизайн в CSS-код і розробнику простіше зрозумі-
ти, які стилі йому застосовувати при написанні коду. Другий плагін
дозволяє виділити певний фрагмент лендінгу, наприклад логотип
та конвертувати його у зображення формату PNG.

Open Server — готова безкоштовна збірка веб-інструментів, які
дозволяють розгорнути повноцінний віртуальний сервер на базі
власного комп’ютера.

File Zilla — FTP client — програмне забезпечення, яке дозволяє
швидко та зручно переглядати файли на сервері, надсилати, та
завантажувати їх з комп’ютера розробника без потреби заходити на
FTP-клієнти, які надають хостинги, або власники виділених серве-
рів, адже їх ПЗ постійно потребує переавторизації, працює не надто
стабільно, а його фунціонал недостатній для зручної роботи з фай-
лами веб-сайту.

Актуальність даної розробки полягає в тому, що розроблений
програмний продукт дає можливість молодим режисерам розміщу-
вати свої відео твори, для подальшої їх оцінки експертами та гро-
мадськістю в цілому.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСОРІВ ФОРМУВАННЯ 
ТА ЦИФРОВОГО ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ З ВІДКРИТИМИ
ОПТИЧНИМИ КАНАЛАМИ

Дудишин В.І.
IV курс, група ПІ-41, спеціальність «Програмна інженерія»

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Гринчишин Т.М., к.т.н, доцент

Розвиток та оптимізація характеристик телекомунікаційних
систем на основі відкритого оптичного каналу зв’язку потребує
ефективного вирішення проблеми компенсації мультиплікативних
завад, які виникають внаслідок дії атмосферних явищ (туман, дощ,
сніг, пил), а також порушення юстування лазерних випромінювачів
та оптичних приймачів [1]. В залежності від способу впливу на
корисний сигнал розрізняють адитивні і мультиплікативні завади.

Адитивні завади не створюють суттєвого викривлення корис-
ного сигналу в каналі зв’язку, в той же час як мультиплікативні, змі-
нюючи коефіцієнт завад, можуть значно спотворювати корисний
сигнал. Тому дослідження та аналіз мультиплікативних завад, які
виникають в оптичному каналі є дуже актуальною задачею, яка по -
требує технічних рішень.

Особливістю біоптичних каналів зв’язку є реалізація диферен-
ціальних принципів приймання сигналів.

Для реалізації такої оптичної системи передавання даних не об -
хідно враховувати затухання оптичних сигналів в повітряному сере-
довищі, яке має експоненціальний характер (рис. 1).

Рис. 1. Характеристика затухання оптичних сигналів в повітряному се -
редовищі
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де α — коефіцієнт затухання (0< α <1); Lo — базова віддаль передачі
оптичного сигналу з заданою швидкістю Vo і заданою завадозахище-
ністю Ро в прозорому якісному повітряному середовищі. Lx= Lo/3 —
базова віддаль передавання оптичного сигналу з параметрами Vo, Рo
в умовах атмосферних завад [2].

Для реалізації бісигнальної (одночасної) передачі даних в оп тич -
них лініях зв’язку необхідна паралельна генерація сигналів двома
лазерами в різних оптичних діапазонах. Наприклад (в червоному
і зеленому спектрі). Pn — потужність завад, ΔS — стала різ ниця між
сигналами S1 та S2, ΔS = const.

Результуючий сигнал можна виразаити: 

ΔS = S1·Pn – S2·Pn = (S1 – S2)·Pn.

Завдяки, тому що величина між різницею сигналів під впливом
мультиплікативних завад буде завжди сталою можна отримувати
стабільний результуючий корисний сигнал, фактично без втрат.

В результаті можна побудувати диференційний приймач/пере-
давач), структура якого показана на рис. 2 [3].

Рис. 2. Структура диференційного приймача/передавача оптичних
сигналів на основі диференційно-порогової схеми
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ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ
В СТВОРЕННІ ВІДЕОІГОР

Кіндра О. В.
III курс, група КІ-123, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Новокаховський гуманітарний інститут «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к.т.н., доцент

Років 15 тому розробка відеоігор перебувала тільки на самому
початку свого довгого шляху. З кожним роком технології пов’язані
з цією галуззю ІТ, розвиваються все швидше. Їх створенням може
займатися як одна людина так і ціла група розробників. Для цього
не обов’язково знати мови програмування, адже то що потрібно
вже є в ігровому движку. Ігровий движок — це серце всього проек-
ту і основний інструмент розробника. Але крім нього потрібно ще
засіб розробки 2D / 3D моделей, аудіоредактор, засоби анімації
об’єктів та інші. На сьогоднішній день одні з найбільш популярних
движків є Unity 3d, Unreal Еngine 4 і Construct 2, вони підходять як
великим фірмам-розробникам так і для пересічних ентузіастів.

Unity 3D є найбільш легкий у вивченні ніж інші, має ряд додатко-
вих функція, таких як анімацію об’єктів, аудіоредактор і редактор
сцен, на ньому можна проектувати як просту 2Д аркаду так і величез-
ний тривимірний світ без будь-яких зусиль. Він має 3 види ліцензії
Personal, має обмежені можливості, але якщо ваш проект збирає біль-
ше 100000 доларів, то потрібно придбати підписку Plus за 25 доларів,
з більшими можливостями для створення проектів, і якщо ваш проект
збирає більше 200000 доларів то потрібно придбати Pro за 125 доларів
зі всіма можливостями цього ПЗ. Але більше третини проектів зробле-
них на цьому движку мають масу помилок пов’язаних з цим засобом.

Unreal Engine 4 досить свіжий і один з найпотужніших на ринку
інструментів цієї області. Спочатку призначався для професійних
студій. Він абсолютно безкоштовний, але якщо ваш проект заро-
бить більше 3000 $, то вам потрібно буде сплатити 5%-у комісію
EpicGames. Має широкі можливості для програмістів, художників
і геймдизайнер. Вся логіка гри пишеться на візуальній скриптовій
мові Blueprint, але можна підключати і С++. Движок дуже вимог-
ливий до відеокарти, процесора і ОЗУ, якщо бути не дуже обереж-
ним то можна при візуалізації і компіляції великих сцен спалити
якесь з комплектуючих вашого ПК.

Construct 2 це програмне забезпечення дозволяє створювати 2D
гри будь-якого жанру і складності, навіть не маючи навичок програ-
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мування. Політика ліцензування від розробників має досить гнучкий
вид. Є можливість перенести на всі основні платформи — Windows,
Mac, Linux, будь-який браузер з підтримкою HTML 5, Android, IOS,
Blackberry 10, Facebook та інші. Завдяки простому інтерфейсу досить
легкий у вивченні. Логіка ігор створюється завдяки системи подій
і пов’язаних з ними діями. Construct 2 написаний на мові С ++, але
проекти кодуються в Javascript. На сьогоднішній день програма має
20 вбудованих основних поводжень, включаючи Сar, Turret, Bullet,
Plat  former, що ще більш спрощує створення відеоігри. Це перший іг -
ро вий движок який має підтримку ефекту частинок на HTML 5. Дає ве -
лику ймовірність в якісному моделюванні законів фізики, завдяки цій
функції можна легко відтворювати фізичні ефекти з великим ін те ре -
 сом. Крім того має велику кількість плагінів які розширюють можли-
вості програми. Є безкоштовна версія для ознайомлення з обмеженою
кількістю підтримуваних платформ, шарів подій і ефектів. Най більш
оптимальна це Personal ліцензія, коштує вона 129 доларів і має тільки
обмеження прибутку від вашого проекту, якщо вона перевищує
5000 доларів, то потрібно купувати Business ліцензію за 429 доларів.

Висновки. За минулі 20 років людство зробило великий крок
в технологічному прогресі, це і вплинуло на розвиток відеоігор і про-
цесом їх створення. З’явилося безліч нових засобів і способів роз-
робки ігор, які зробили складний і трудомісткий процес більш легше
і комфортніше. Тепер якщо ви ентузіаст одинак то вам не обов’язко-
во бути програмістом, досить лише мати ідею і навички використан-
ня тих чи інших ПЗ пов’язаного з розробкою ігор. Але якщо ви хоче-
те зробити грандіозний проект, з великою кількістю сцен, героїв, то
потрібен цілий штат програмістів, гейм дизайнерів, та художників.

АВТОМАТИЧНЕ КОМЕНТУВАННЯ PYTHON-КОДУ
ШЛЯХОМ МОДИФІКАЦІЇ ФУНКЦІЇ PRINT

Корда І.О.
III курс, група ІПЗ-31, 

спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»
Івано-Франківська філія Університету «Україна»

Науковий керівник: Копей В.Б., к.т.н, доцент

Метою роботи є створення Python-модуля print2comment для
автоматичного самокоментування коду програми в місцях виклику
модифікованої функції print(). Цей модуль дозволяє створювати
копію довільного модуля Python 2.7, у якому усі виведення модифі-
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кованою функцією print() додаються в наступний після її виклику
рядок коду у вигляді коментарів. Наприклад є модуль test.py:
from __future__ import print_function
from print2comment import prnt as print
print(‘test’)

В результаті його виконання командою python test.py буде
створено модуль test_comments.py:
from __future__ import print_function
from print2comment import prnt as print
print(‘test’)
#test

Коментарі можуть створюватися також в тих випадках, коли
функ ція print викликається всередині інших функцій, або в циклі
for. Модуль створено на основі питання: https://stackoverflow.com/
ques tions/38231131/annotating-python-print-output-with-comments.
Перевагою цього методу коментування є те, що в програму потріб-
но тільки додати команду from print2comment import prnt as print.
Метод оснований на використанні модуля inspect. За допомогою
його функцій getouterframes() і currentframe() визначається рядок
коду, в якому викликається модифікована функція print (або prnt).
Ця функція викликає стандартну функцію print(), передає їй свої
аргументи (*args, **kwargs), але додатково зберігає результат виве-
дення у словник comments.

Функція save читає початкові рядки коду caller і за словником
comments визначає номери рядків коду, де викликається print().
Після цих рядків вставляються коментарі і новий код з коментарями
зберігається у файлі. Код модуля print2comment показано нижче:
from __future__ import print_function
import sys, os, inspect, atexit, StringIO
caller = inspect.currentframe().f_back # або sys._getframe(1)
caller = os.path.basename(caller.f_globals[‘__file__’]) # модуль,
який викликав цей модуль
def save(): # зберігає файл модуля з доданими коментарями

<код функції не показано тут>
atexit.register(save) # виконує save під час завершення виконання
comments={} # словник з парами (номер рядка : коментар)
def prnt(*args, **kwargs):

info = inspect.getouterframes(inspect.currentframe())
ln=info[-1][2] # рядок коду, де викликається ця функція
s=StringIO.StringIO()
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print(*args, file=s, **kwargs) # виведення у пам’ять
# додати символи ‘#’ на початку рядків
comment=‘#’+s.getvalue()[:-1].replace(‘\n’, ‘\n#’)+’\n’
if ln in comments: # якщо такий номер вже є

comments[ln]+=comment # об’єднати
else:

comments[ln]=comment
print(*args, **kwargs) # виклик стандартної функції print
Повністю код модуля і приклади його використання доступні

на GitHub (https://github.com/vkopey/print2comment). Модуль може
бути використаний для полегшення налагодження і аналізу Python-
програм, а також для автоматизації створення прикладів навчаль-
ного коду.

ПРОЕКТУВАННЯ І НАЛАГОДЖЕННЯ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Кривчук А.М.
ІV курс, група 4 КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Новокаховський гуманітарний інститут «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К.М., к.т.н., доцент

Входження України в світовий інформаційний простір тягне за
собою найширше використання новітніх інформаційних техноло-
гій, і в першу чергу, комп’ютерних мереж. При цьому різко зроста-
ють і якісно видозмінюються можливості користувача як у справі
надання послуг своїм клієнтам, так і при вирішенні власних органі-
заційно-економічних завдань. Доречно зазначити, що сучасні комп’ю -
терні мережі є системою, можливості та характеристики якої в цілому
істотно перевищують відповідні показники простої суми складових
елементів мережі персональних комп’ютерів при відсутності взає-
модії між ними.

Комп’ютерна мережа являє собою обчислювальну систему, в яку
об’єднані комп’ютери і необхідне периферійне обладнання, розта-
шоване на певній обмеженій території.

Поява перших локальних обчислювальних мереж зумовлена по-
требою обміну комп’ютерними даними з користувачами інших під-
розділів в автоматичному режимі.

Головні переваги, які можна отримати від локальної мережі, —
це можливість спільно використовувати такі загальні ресурси, обмі-
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нюватися даними, мати централізоване сховище, використовувати
принтери або виходити в мережу Інтернет. Не менш важливим ас-
пектом є отримання відмовостійкої системи, яка зможе продовжити
своє функціонування при виході з ладу окремих її частин. Досягається
це за рахунок застосування при проектуванні комп’ютерних мереж
так званої надлишковості та дублювання. Як правило, побудова на-
дійної системи, яка буде відповідати всім заявленим вимогам і мати
найменшою вартістю, починається з опрацювання плану. У ньому
враховуються різні характеристики, підбирається необхідна тополо-
гія, програмне та апаратне забезпечення.

При проектуванні комп’ютерної мережі потрібно врахувати, що
вона буде володіти особливими характеристиками і параметрами.

Будь-яка комп’ютерна мережа в першу чергу ділиться на об -
числювальні машини та мережі передачі даних. Їх можна умовно роз -
ділити на кілька категорій: глобальна обчислювальна мережа, ши -
рокомасштабна мережа, локальна мережа, регіональна мережа.

При проектуванні комп’ютерної мережі загальноосвітнього на -
вчального закладу використовується локальна обчислювальна мере-
жа. Це означає, що розташовані машини в ній будуть знаходитися
в межах однієї кімнати, або будівлі. Такі мережі мають кілька базових
переваг: висока швидкість передачі даних, мала ймовірність помилки
при передачі даних, невелика протяжність кабельного обладнання.

Фізичне розташування комп’ютерів у мережі називається то -
по логією. Це один із стандартних термінів, який застосовується
фахівцями для опису розміщення елементів. На вибір тієї або іншої
топології дуже часто чинять вплив наступні характеристики: обла-
дання, яке в ній застосовується, характеристика цього обладнання,
можливість мережі до розширення, засоби адміністрування та управ -
ління. В основному існує 5 видів різних топологій: шина, зірка,
кільце, ніздрювата, стільниковий або концентрична.

Серед основних етапів проектування комп’ютерних мереж ви -
діляється вибір інструментарію, який буде забезпечувати взаємодію
вузлів.

Для проектування та адміністрування комп’ютерних мереж ро -
бочі місця вибираються відповідно з наявними фінансовими ресурса-
ми та уподобаннями. Сервер ж у більшості випадків володіє набагато
більшими ресурсами і підвищеними обчислювальними характерис-
тиками.

Отже, було розглянуто приклади теоретичних основ проектуван-
ня комп’ютерних мереж у загальноосвітньому навчальному закладі.
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Науковий керівник: Тимошенко А.Г., к.т.н., доцент

Проектування та експлуатація комп’ютерних систем має свої
особливості в порівнянні з іншими технічними системами. Крім
фізичних апаратних та програмних компонентів, до складу системи
можливо включити емульовані компоненти. Емуляція — це відтво-
рення програмними або апаратними засобами, або їх комбінацією,
роботи інших програм або компонентів комп’ютерної системи [1].

Відзначимо, що можлива емуляція як окремих компонентів ком -
п’ютерної системи, так і системи в цілому. При використанні тех-
нологій емуляції слід брати до уваги переваги та недоліки техноло-
гій емуляції та віртуалізації.

Віртуальна машина — це програмний емулятор реального ком -
п’ю тера, що функціонує під управлінням основної операційної
системи [2].

Переваги: емуляція зберігає вид, поведінку і особливості ком п’ю -
терної системи, що підлягає віртуалізації, суттєво зменшує ви трати на
компоненти цієї системи за рахунок використання віртуальних
компонентів заміст апаратної реалізації, скорочує трудовитрати на
тестування та налагодження.

Серед емуляторів компонентів комп’ютерної системи можливо
знайти безкоштовні та вільнорозповсюджувані рішення. Для мало-
бюджетних та разових проектів вибір емулятора з обмеженими мож-
ливостями дозволить зменшити вартість проекту.

Серед недоліків використання емуляторів та віртуальних ма шин
слід визначити неможливість порушення інтелектуальної власнос-
ті на програмне забезпечення, що використовується на емульова-
ному пристрої.

Локальна КС з емульованим пристроєм. У цієї архітектурі емуля-
тор фізичних пристроїв вмонтовано в SDK. Для використання емуля-
тору необхідно створити віртуальний пристрій AVD. При створенні
AVD вказуються параметри Name, Target, SD Card, Skin, Hardware.

Name — це ім’я віртуального пристрою Android. При викорис-
танні декількох AVD ім’я повинно бути унікальним та характеризу-
вати особливості створеного віртуального пристрою. Target вказує,
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який образ системи буде використовуватися в даному віртуальному
пристрої Android. Параметр SD Card вказує розмір карти пам’яті для
розміщення даних та виконання різних операцій МД. Skin забезпечує
можливість змінювати зовнішній вигляд пристрою при емуляції. Па -
ра метр Hardware надає можливість конфігурувати AVD під різне об -
ладнання. Архітектуру локальної КС з емульованим МП див. на рис 1.

Рис. 1. Архітектура КС з емульованим МП

Переваги: можливість налагодження та тестування МД без ре -
ального МП, запускати МД під різні AVD.

Недоліки: емуляція потребує значних ресурсів системи. Ви -
користання емуляції фізичних пристроїв для розробки на звичай-
них ПК приводить до значного часу налагодження та тестування.
При деяких параметрах віртуальних пристроїв процес емуляції
приводить практично до неможливості запуску МД.

Висновки. Переваги емуляції компонентів комп’ютерних систем
дозволяють зменшити витрати на створення та експлуатацію систе-
ми в цілому, підвищити гнучкість та якість налагодження системи.
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Завдання полягало в проектуванні локальної обчислювальної
мережі (ЛОМ), як основи комплексу технічних засобів інформацій-
ної системи для фірми, що торгує біодобавками.

Для вирішення поставленої мети вирішувалися наступні зав дан -
ня: вибір топології мережі, устаткування і програмного забезпечення;
вибір способу управління мережею; розрахунок енергоспоживання
і монтаж ЛОМ; управління мережевими ресурсами і ко ристувачами
мережі.

Структура ЛОМ перш за все визначається структурою і ресур-
сами підприємства (табл. 1), а також вирішуваними завданнями.

Таблиця 1
Структура і необхідні ресурси підприємства

У ході проектування мережі були визначена логічна структура
мережі. Ефективність середовища, що розділяється, для наший ме -
режі виявляється в першу чергу в наступних властивостях: простій
топології мережі, що допускає легке нарощування числа вузлів (у не -
великих межах); відсутності втрат кадрів із-за переповнювання
буферів комунікаційних пристроїв, оскільки новий кадр не переда-
ється в мережу, поки не прийнятий попередній; простоті протоко-
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Відділи
Праців -

ників
Ресурси

директор 1 база даних, готове ПО, інформація про клієнтів
менеджери 2 база даних, готове ПО, інформація про клієнтів

відділ
постачання

2 база даних, готове ПО

бухгалтерія 2
база даних, готове ПО, інформація про клієнтів,

доступ до банку

відділ логі-
стики

2 база даних, готове ПО, інформація про клієнтів

склад 1 база даних, готове ПО, інформація про постачальників
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лів, що забезпечила низьку вартість мережевих адаптерів, повтори-
телей і концентраторів.

Для мережі підприємства була вибрана топологія — Fast
Ethernet (IEEE 802.3u) із швидкістю передачі 100 Мбіт/с. Оскільки
вона володіє наступними перевагами: висока пропускна здатності
сегментів мережі; метод випадкового доступу Ethernet; зіркоподіб-
на топологія мережі і підтримка традиційних середовищ передачі
даних — витої пари і оптоволоконного кабелю.

На підприємстві використана топологія — багаторівнева зірка.
Вказані властивості дозволяють здійснювати поступовий пере-

хід від мереж 10Base-T — найбільш популярного на сьогоднішній
день варіанту Ethernet — до швидкісних мереж, що зберігають знач-
ну спадкоємність з технологією: Fast Ethernet не вимагає корінного
перенавчання персоналу і заміни устаткування у всіх вузлах мережі.

Тип кабельної системи: 100Base-TX для двохпарного кабелю на
неекранованій витій парі UTP категорії 5.

Вибраний тип використовуваних в мережі протоколів —
TCP/IP.

Для сервера вибрана операційна система Windows Server 2003
Standard Edition, оскільки вона розроблена спеціально для невели-
ких відділів компаній і забезпечує ефективне створення загального
доступу до файлів і принтерів, безпечне підключення до Інтернету,
централізоване розгортання настільних застосувань і веб-сервера-
рішення для організації взаємодії співробітників, партнерів, клієн-
тів. Сервер Windows Server 2003 Standard Edition забезпечує високий
рівень надійності, масштабованості і безпеки.

Зв’язок ЛОМ з мережею Інтернет може виконуватися через хост-
комп’ютер, як таке може використовуватися web-сервер або сер-
вер-шлюз (часто іменований проксі-сервером) — робоча станція,
що має спеціалізоване програмне забезпечення для безпосередньої
роботи в Інтернеті, програми EasyProxy.

Для забезпечення надійності технічних засобів проводиться:
резервування (дублювання) технічних засобів (комп’ютерів і їх ком -
понентів, сегментів мереж і т. д.); використання стандартних про-
токолів роботи пристроїв ІС; застосування спеціалізованих техніч-
них засобів захисту інформації.
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Кодування — процес переведення інформації із однієї системи
в іншу. На сьогоднішній день кодування інформації є більш зручним
способом представлення інформації ніж представлення його у ви -
гляді тексту.

Для кожного виду інформації є свої методи кодування. Впро -
довж процесу кодування об’єктам, над якими проводиться кодуван-
ня привласнюють цифрові, буквені, або цифрово-буквені позна-
чення — коди.

При кодуванні інформації використовують спеціальні системи
кодування.

1. Порядкова система — послідовність об’єктів натурального ряду.
Перевагами цієї системи є: простота та мала кількість знаків.
Недоліки: з появою нових об’єктів логічна послідовність пору-

шується.
2. Серійна система — передбачає поділення об’єктів на окремі

класи, серії. Поєднує у собі ознаки серійної та порядкової системи
кодування.

Перевагами системи є: можливість правильного підрахунку за
серіями, можливість уникнути розриву серії.

Недоліки: необхідність у визначенні правильного резерву, який
би не порушив послідовність.

3. Розрядна система — передбачає виділення певної кількості
позицій під кожну класифікаційну ознаку.

Перевагами є: зручність обробки за допомогою машинної
 техніки.

Недоліки: вимагає збільшення розрядності коду.
4. Комбінована система поєднує ознаки порядкової, серійної,

розрядної системи.
Зазвичай метою кодування є не лише спрощення вхідної ін фор -

мації але і її захист.
Двійкова система кодування дозволяє кодувати і текстову ін -

формацію. Першим кодом для кодування текстової інформації був
7-бітний код ASCII. Він зіграє важливу роль, оскільки до його по яв -
лення різні комп’ютери не могли взаємодіяти один з одним. З кож-
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ним ходом кількість символів у 7-бітному коді ASCII збільшувало-
ся і був остаточно розширений до 256 символів.

Для кодування текстової інформації яка містить дуже багато сим -
волів використовують Unicode, який дозволяє кодувати 65 536 сим-
волів, із 30 тис. у ньому зарезервовано.

Для кодування кольорових зображень використовують декомпо-
зиції, тобто розкладання кольору на три складові: зелений, червоний
та синій, які при злитті утворюють дуже велику кількість кольорів.

Кодування широко застосовується під час автоматизованої
обробки інформації у фінансово-кредитних установах. При цьому
кодуються не лише об’єкти, а й самі процеси та операції оброблен-
ня, технології, моделі тощо. Завдяки такому підходу вдається істот-
но зменшити обсяги даних, а отже, і час їх оброблення.

Кодування даних застосовують не тільки для спрощення їх об -
роблення, але й для шифрування, аби приховати зміст інформації.
Шиф рування ускладнює процес оброблення даних і збільшує загаль-
ні витрати часу за рахунок операцій шифрування і розшифрування.

Для більш зручного подання інформації потрібно поєднати всі
існуючі системи кодування і розробити одну систему, яка буде більш
зрозуміла. І тим самим вона не буде потребувати обробки машинної
техніки, так як буде проста навіть при великій кількості інформації,
сформованих за класифікаційними ознаками.

Отже, кодування дозволяє зменшити об’єм інформації, яка буде
зрозуміла і людині і комп’ютеру.

ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОПОШИРЮВАНОГО
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОСВІТІ

Рябуха А.Ю.
к.пед.н., викладач вищої категорії

Полтавський коледж Університету «Україна»

Сьогодні програмне забезпечення проникло в усі сфери життя
людини. Телефони, термінали, камери спостереження — усі ці при-
строї пов’язані між собою глобальною мережею й управляються
програмами.

Відкрите та закрите програмне забезпечення мають різні еконо-
мічні аспекти використання. Проте, багато країн світу вже визнали
до цільність використання вільнопоширюваного програмного за без -
печення. Вільнопоширюване програмне забезпечення представляє
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собою програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, тобто
користувачам надається можливість модифікувати код відповідно
до їх завдань.

Перевагами вільнопоширюваного програмного забезпечення
є відкритість кодів програм, відсутність витрат користувачів на
придбання ліцензій, безкоштовність (або невисока вартість екзем-
пляра при промисловому виробництві та розповсюдженні копій),
безпечність (від вірусів), можливість вільного копіювання та роз-
повсюдження програм, можливість модифікації програм і розробки
на їх основі рішень, необхідних для національних економіки, уряду
або приватного сектору, висока швидкість розробки нових релізів,
випуску нових поправок і програмних продуктів.

До недоліків вільнопоширюваного програмного забезпечення
відносять: відсутність підтримки розробників, меншу сферу функ -
ціональності, а також значно меншу популярність серед користувачів
(консерватизм і психологічна інерційність користувачів відносно
використання вільнопоширюваного програмного забезпечення) та
високі вимоги до рівня фахівців, котрі займаються впровадженням
і підтримкою використання програмного забезпечення (а це впливає,
у свою чергу, на високу вартість володіння програмним забезпечен-
ням). Проте нерідко вільне програмне забезпечення постає не гіршим
за закрите, особливо, коли йдеться про співвідношення «ціна-якість».
Вільнопоширюване програмне забезпечення дає свободу у керуванні
комп’ютерами, дає можливість вивчати самі програми та виступає
опосередкованим стимулюючим фактором до навчання.

На сьогоднішній день розроблено значну кількість вільнопоши-
рюваних програмних засобів для використання при вивченні різних
дисциплін. Наприклад, для демонстрації математичних об’єктів, уна-
очнення абстрактних понять, виконання обчислень, побудови гео-
метричних фігур, математичного моделювання створено комплекс
педагогічних програмних засобів Microsoft Mathematics, GRAN
(GRAN 1, Gran–2D, Gran-3D), DG, Geogebra, Maxima, Instrumen po -
che, Жива математика. Для фізики вільнопоширюваними програмни -
ми засобами є: Фізика, Віртуальна фізична лабораторія, Симу ля тор
з фізики, ElektoM. Для біології вільнопоширюваними програмними
засобами є: Бібліотека електронних наочностей, Загальна біологія
аудіо-відео посібник, Віртуальна біологічна лабораторія, Симулятор
біології людини. Для хімії вільнопоширюваними програмними засо-
бами є: Chemical Calculator, Molecular Weight Calculator, ChemLab,
ChemX Pro, Electronic Science Tutor, Chemistry Tutorials, Atoms,
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Bonding, and Srtucture, Atoms, Molecules-3D, Chemical Predictor,
Chemistry Assistant, Cheml Concept Brilder, Chemequate, MProfile.

Широкого розповсюдження сьогодні набувають вільнопоширю-
вані програмні засоби «програми-планетації», які дозволяють до клад -
но і точно дізнатися про розташування зірок, планет, комет та інших
об’єктів на небесній сфері. Для вивчення курсу економічної статисти-
ки та галузевих статистик створений вільно поширюваний графічний
пакет Ggplot2, який реалізує граматику графіків, надає можливість ство -
рювати всі види графічних статистичних презентацій: стовпчикові та
кругові, дво- та тривимірні діаграми, графіки, будувати залежності.

Вирішення проблеми впровадження вільнопоширюваного про -
грамного забезпечення в навчальних закладах та державних устано-
вах України вимагає системного підходу і здійснення певного ком-
плексу заходів.

ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
В СИСТЕМІ РОЗУМНОГО ДОМУ

Ситников А.С.
І курс магістратури, група 1МКІ,

спеціальність «Комп’ютерна інженерія»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Михайлов К.М., к.т.н., доцент

З швидким розвитком технологій, системи розумного дому
ста ють все більш поширеними, і тому виникає потреба у вирішенні
викликів безпеки, які супроводжують їх функціонування. Паролі та
посвідчення особи використовуються як традиційні механізми аутен -
тифікації, однак, зростання кількості неправильного використання
цих механізмів свідчить про те, що вони є менш надійними.

Безпека — одна з найважливіших потреб для людей вдома. Ро зум -
ний дім відноситься до дому, який поєднується з високорозвиненими
автоматичними системами для моніторингу температури, мультимедіа,
вікон, дверей, будильників, сповіщень та різних до даткових завдань,
що контролюються комп’ютерними системами. Технологія Smart
Home пропонує віддалений інтерфейс для системи домашньої автома-
тизації через телефонну лінію, бездротову пе редачу або Інтернет-ін -
тер фейс, контрольований через браузер, смарт фон або веб-переглядач.

Безпека є лише однією перевагою біометричної аутентифікації.
Коли техніка у домі розпізнає власника, вона зможе автоматично під-
лаштовуватися відповідно до його уподобань, таких як світло, телека-
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нал, температура повітря, вологість тощо. Використання біометрії мо -
же також поширюватися на холодильники чи інші інтернет-пристрої,
що дозволяє людям розміщувати замовлення з будь-якого місця в бу -
динку без необхідності запам’ятовувати реєстраційні дані або паролі.
Оскільки на сьогоднішній день смартфони швидко використовують
біометричні стандарти, вони стають центрами аутентифікації не лише
для надійного підтвердження користувачів через 2-х факторну аутен-
тифікацію того, що ви це насправді ви, а також дозволяють користува-
чам дистанційно відстежувати та контролювати свої будинки з будь-
якого місця, навіть якщо вони на півдорозі навколо земної кулі.

Незважаючи на те, що сучасний ринок смарт електроніки є фраг-
ментованим і незрілим, очікується, що в найближчі роки спостері-
гатимуться значні покращення безпеки, конфіденційності та зруч-
ності використання в поєднанні з іншими технологіями, такими як
біометрія, блокчейн та машинне навчання. Компанія Business Insider
прогнозує, що кількість побутових пристроїв, що поставляються на
смартфонах, очікується, зросте до 193 мільйонів до 2020 року.

Існує декілька механізмів захисту та аутентифікації, які можна
вбудувати в розумний дім. До них відносяться використання число-
вих кодів, таких як паролі, персональний ідентифікаційний номер
(PIN) та парольні фрази, токени безпеки, такі як смарт-картка та
методи біометричної аутентифікації. Технологія Iris використовує
райдужну частину людського ока, яка має складну систему для аутен -
тифікації. Комплексна система охоплює поєднання різних функ цій
людського ока. На сьогоднішній день це вважається однією з най-
більш надійних механізмів аутентифікації. Технологія розпізнаван-
ня відбитків пальців використовує відбиток пальців людини для
порівняння зразків відбитків пальців для ідентифікації людини.

Дослідження показали, що системи перевірки біометричних
даних, зокрема технології розпізнавання райдужної оболонки ока та
технології розпізнавання відбитків пальців єна сьогодні найбільш
надійними механізмами, що забезпечують значну точність та швид-
кість. Система використовує два біометричні механізми для висо-
кої надійності, завдяки якій спочатку користувачі системи повинні
записувати свої відбитки пальців і очі в камеру. Якщо одне або
декілька захоплених зображень не збігаються з тими, що містяться
в базі даних, то система не отримає авторизацію.

Оскільки технологія стає дешевшою, застосування цих техно-
логій у смарт-будинках стане надійнішим і належним рішенням для
викликів безпеки.
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ВЕБ-ОРІЄНТОВАНА КОМП’ЮТЕРНА 
СИСТЕМА-ПОРАДНИК ВИБОРУ ЛІКУЮЧОГО ЛІКАРЯ

Солецький І.М.
IV курс, група ПІ-41, спеціальність «Програмна інженерія»

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Курляк П.О., к.т.н., доцент

У даний час в Україні, а саме в Івано-Франківській області, не
так багато ресурсів, які дають повну та достовірну інформацію про
лікарів та стан медицини в цілому. Одиниці сайтів дають можли-
вість ознайомитись не тільки з загальнодоступною інформацією,
а і прочитати відгуки пацієнтів та написати свій.

Веб-орієнтована система-порадник вибору лікуючого лікаря —
це інтернет-ресурс, метою якого є надання лікарям можливості пре -
зентації себе на даній платформі, а пацієнтам доступу до інформації
про лікарів та можливість залишати відгуки, та читати відгуки ін -
ших користувачів.

Збереження і обробка інформації в інтернеті відбувається за
допомогою такзваних «веб-орієнтованих» інформаційних систем,
які можуть і використовуватися в локальній мережі. Веб-орієнтова-
ні інформаційні системи побудовані з використанням веб-додатків
(Web-Application) — допоміжних програмних засобах, призначених
для автоматизованого виконання будь-яких дій на веб-серверах і на
стороні користувача. При цьому в якості користувацьких інтерфей-
сів веб-додатки використовують веб-браузери. До числа засобів
створення веб-додатків відносяться клієнтські і серверні технології.

Для розробки веб-орієнтованої інформаційної системи-порад-
ника вибору лікуючого лікаря були вибрані наступні програмні
засоби:локальний сервер Денвер; редактор коду Sublime Text 3;гра-
фічний редактор Adobe Photoshop;веб-браузер Google Chrome;FTP-
клієнт FileZilla.

Джентельменський набір Web-розробника («Д.н.w.р», читається
«Денвер») — проект Дмитра Котерова, локальний сервер (Apache,
PHP, MySQL і т.д.) та програмна оболонка, використовується Web-
розробниками для розробки сайтів на локальній Windows-машині
без необхідності виходу в Інтернет. Головна особливість Денвера —
зручність при роботі зразу над декількома незалежними проектами
і можливість розміщення на Flash-накопичувачі.

SublimeText 3 — багатоплатформовий текстовий редактор, з під -
тримкою розширень на мові програмування Python. Переваги
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використання саме цього редактора коду:гнучкі налаштування
інтерфейсу дають можливість налаштовуватизовнішню оболонку
під свої потреби;виділення стовпців цілком або розстановка кілька
покажчиків в тексті, що робить можливим миттєву правку;автодо-
повнення в залежності від використовуваної мови, буде пропонува-
ти різні варіанти для завершення запису;основніелементи синтак-
сису виділені різними кольорами, які чудовопоєднані з темним
тлом;команди редагування, включаючи редагування відступів,
переформатування параграфів і об’єднання рядків.

Adobe Photoshop — графічний редактор, розроблений і поши-
рюваний фірмою Adobe Systems. Даний графічний редактор вико-
ристаний для створення та редагування графічного наповнення
сайту.Його ключовою особливістю є можливість зберігати зобра-
ження для веб-сайтів, ще дає можливість зменшити сам розмір
файлу і налаштувати такі характеристики, як якість зображення,
формат, співвідношення висоти до ширини.

FTP-клієнт File Zilla — це вільна програма, багато платформ-
ний клієнт FTP з відкритим кодом. Бінарні коди доступні для
Windows, Linux і Mac OS X. Підтримує FTP, SFTP та FTPS.

Розроблена Веб-орієнтована комп’ютерна системи-порадника
вибору лікуючоголікарясистема призначена для поширення інфор-
мації про репутацію лікарів;реєстрації лікарів у системі;можливості
залишити відгук та оцінку про лікаря та спрощення процесу вибо-
ру лікуючого лікаря.

Загальний дизайн сторінок веб-орієнтованої системи базується
на стабільних стандартах та не використовує можливості, які до -
ступні тільки в окремих браузерах.

ІНСТРУМЕНТ ЗБОРУ СТАТИСТИКИ В ОНЛАЙН ІГРАХ

Фіц В.І.
III курс, група КІ-123, спеціальність «комп’ютерна інженерія»

Новокаховський гуманітарний інститут «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К.М., к.т.н., доцент

Одна із тенденцій розвитку комп’ютерних ігор спрямована на
онлайн реалізації. Переваги онлайнових ігор обумовлені можливіс-
тю швидкого оновлення, підтримкою великої кількості гравців,
можливість монетизації процесу. У даній статті розглянемо найбільш
популярні програми зі збору статистики, іх переваги та недоліки.
Такими є Holdem Manager 2 (HM2), Hand2note (H2N). У всього цього
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програмного забезпечення є одна ідея — це комплексне програмне
забезпечення яке збирає інформацію по ігровому процесу, і після
обробки виводить в безліч статистичних показників, які можливо
налаштувати під потреби користувача. Служать вони для того що б
згодом гравець брав більш правильні і виграшні рішення в грі.

За функціоналом дані інструменти практично не відрізняються,
проте завдяки власними технологіями з сервером H2N набагато швид-
ше обробляє операції, і в силах завантажувати в себе до 3000 комбіна-
цій за секунду що дуже швидко в порівнянні з іншими, а так само має
функцію показувати позиційну статистику, а так само роздачі зіграні
тільки проти Hero. Однак HM2 має розумну функцію NoteCaddy яка
сама визначає і пише НОТС на опонентів і має 170 шаблонів.

Якщо порівнювати з цінами то H2N має більш варіативний вид
підписок для різних лімітів на відміну від HM2. А саме HM2 можна
придбати для низьких лімітів за 60 $, а без обмежень щодо лімітів за
100 $ і це все назавжди. А ось H2N має 3 градації лімітів, однак не
можна купити програму назавжди, вона видається тільки за перед-
платою. За рівень Beginner (до NL50, і турніри до 17 $) доведеться
віддавати 10 $ в місяць, за рівень PRO (до NL200, турніри до 66 $) —
19 $ на місяць, і рівень EDGE в якій немає обмежень щодо лімітів
обійдеться в 39 $ в місяць.

Для пошуку гравців необхідно використовувати спеціальні ре -
сурси. Наприклад, SharkScope і OfficialPokerRankings. Цінність даних
ресурсів має лише для МТТ-гравців, так як вони показують скільки
гравець зіграв турнірів, середнє значення грошей яке гравець вкладає
в турнір, а так само скільки повертає (ABI і ROI). Даний показник
відображає відсоток перемог і які ліміти грає людина.

SharkScope вимагає витрат. У ньому всі дії виконуються за
якусь власну валюту «пошуки». У день виділяється 10 пошуків які
можна використовувати для отримання деякої інформації яка зна-
ходиться на опонента, а так само є 3 види підписки які виділяють
різну кількість пошуків а так само розширює функціонал. На при -
клад, можливо бачити улюблені турніри гравця, які місця він займав,
а так само реалізовувати експорт отриманої інформації. SharkScope
Вартість цих підписок Bronze (10 пошуків в день, а так само доступ
до розширеного пошуку, можливість обнулити і т.д.) — від 6 $
в місяць, Silver (150 пошуків в день, SharkScope HUD, SharkScope
Sync і т.д.,а також усі привілеї бронзової підписки) — від 12 $ на
місяць, і Gold (1000 пошуків в день, SharkScope Handtracker, всі
привілеї, гід по турнірам Sit&Go) — від 26 $ на місяць.
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OfficialPokerRankings досить схожий з SharkScope однак має
менше функцій, але він повністю безкоштовний. У наявності мож-
ливість отримувати деяку необхідну інформацію, а так само рей-
тинг серед людей які грають ті ж ліміти що і ми.

Висновок: Статистичне програмне забезпечення потрібне для
кожного гравця будь то cash-гравець або MTT-гравець тому що ста-
тистика потрібна для покращення якості ігрового процесу, аналізу
та виправленню помилок у своєму арсеналі. На даний момент грав-
цеві який прийшов заробляти то йому не завадить придбати під-
писку на SharkScope.

CMS І ХОСТИНГ В РОЗРОБЦІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

Шумик Б.А.
IV курс, група КІ-41, напрям «Комп’ютерна інженерія»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Каун Ю.В., старший викладач

Вступ. Інтернет як бізнес-середовище привабливий низьким
порівняно з оффлайном порогом входження нових гравців, пропо-
нує широкий спектр напрямків роботи, не має географічних і соці-
альних кордонів і доступний з будь-якої точки планети, де є вихід
в мережу. На відміну від розвинених країн Заходу, почати електронну
комерцію з нуля в Україні набагато простіше. Це може бути повно-
цінний сайт або лендінг (односторінковий сайт).

Метою дослідження є аналіз передумов, інструментарію та про-
цесів створення інтернет-магазинів.

Основний зміст і результати роботи. Internet-магазин є однією
з найпоширеніших комерційних моделей електронної торгівлі у сфе -
рі В2С, і є спеціалізованим Web-сайтом, який належить фірмі-това-
ровиробнику, торговій фірмі та призначений для просування спо-
живчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення
нових покупців [1, с. 31].

Запропонуємо основні етапи створення сайту інтернет-магазину.
1. Складання технічного завдання і проектування інтерфейсу. Етап

спирається на побажання замовника в брифі (анкета, де складаєть-
ся загальний опис майбутнього сайту, вказується коротке і повне
найменування організації, формулюються вимоги до оформлення
сайту та відображення контенту, тощо).

2. Розробка дизайну сайту. Розробка сайту та дизайну є поетап-
ними. Спочатку — головної сторінки ресурсу, потім всі інші. Під -
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сум ком є затверджені макети всіх сторінок сайту в форматі дизай-
нерської програми.

3. Верстка сторінок сайту. Веб-розробка поділяється на роботу на
сто роні браузера (верстка, фронтенд) і на стороні сервера (бекенд +
БД). Верстка здійснюється у відповідності з усіма сучасними вимогами
та проходить перевірку на валідність і сумісність з найпопулярнішими
браузерами: Internet Explorer, Mozila Firefox, Opera, Chrome, Safari.

Результат етапу — зверстані html-шаблони всіх сторінок сайту,
передані замовнику готові сторінки сайту на диску, флешці чи яки-
мось іншим способом.

Бекенд — це власне вся механіка сайту, що працює на сервері.
Генерується динамічна HTML сторінка зазвичай з допомогою сер-
верних мов програмування: Ruby, PHP, Python, Java.

4. Програмування. Розробка сайту проходить на спеціально від-
веденому для цих потреб сервері і починається з настроювання
системи управління контентом, де відбувається програмування
необхідних модулів. Результатом є повнофункціональний сайт. На
завершення повноціннетестування сайту.

5. Перенесення на хостинг. Сайт можна перенести на будь-який
хостинг, який задовольняє вимогам програмного забезпечення, на
якому розроблявся сайт. Наприклад, щоб функції веб-сервера
виконував сервер Apache.

Процес вибору систем управління контентом. Будь-який сайт —
це, перш за все, згрупований певним чином контент. CMS (Content
Management System) — це спеціальна програма, написана на одній
з мов програмування, завдяки якій можна доволі зручно керувати
вмістом сайту. Найпоширенішими є платні (DLE,  Bitrix та ін.) та
безкоштовні (WordPress, Drupal, Joomla, Opencart).

Правильно обрати CMS — один із головних факторів успіху. Кра -
ще вибирати CMS з великою спільнотою. Це забезпечить безліч гото-
вих рішень типових задач, появу нових модулів і плагінів, техпідтримку.

Висновки. В дослідженні було проведено дослідження та аналіз
передумов, інструментарію та процесів створення інтернет-магази-
нів, запропоновано основні етапи створення сайту інтернет-мага-
зину, процес вибору CMS.
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