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ВСТУПНЕ СЛОВО
В Університеті «Україна» щорічно в рамках заходів до Дня науки в Україні проводиться Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».
Продовжуючи добру традицію, ми відкриваємо збірник тез доповідей
учасників конференції новими віршами талановитої поетеси Світлани
Патри, випускниці Університету «Україна». В них оспівана краса рідної
землі, віра в добро, щастя і палка любов до життя.
Організаційний комітет

*****
День настає,
А зорі весняні
Розквітли у росах німих.
У серце прийде
Найкраще із незнаних
Ожилих сновидь моїх
Квіти панують в них.

*****
Світанок пітьму розганяє
Відчай на сонці розстав,
Осінній туман відлітає,
Бо час мій уже настав.
Омріяне диво, прийди!
Душі моїй щастя – прилинь!
А сум і зневіра – іди!

*****
Коли прокинеться весна,
Прокинуться у небі зорі,
І стане ближчим Чорне море,
Розкине крила Океан.
3

Коли повернеться весна,
Розквітнуть в щасті душі-квіти,
І полетять, як птахи, світом,
Вони проб’ються крізь туман.
Та наша все ж прийде весна,
Вона розвіє всі омани,
В серцях неначе сніг розтане
Чужий тягар, чужа вина.
Коли прокинеться весна,
До сонця руки простягну,
У вир вишневий я пірну...
Коли закінчиться війна.

КРИЛАТИМ,
ЩО ЗМУШЕНІ ВИПУСКАТИ КІГТІ...
Воїни. Соколики. Орли!
Ті, що пташатами вчора були.
Ті, що росли солов’ями,
А чи дрібними горобчиками...
Змушені – іншими стати!
Нема часу життю дорікати,
Хоч у душах все в’яне,
Сльози стають камінчиками...
Орли, що росли солов’ями,
Квіти по між бур’янами.
Крила тендітні – зміцніли,
Кігті сталеві – яріють.
Щоб душі дівочі – співали,
Небо і Земля – розквітали.
Щоб нові пташата злетіли
Туди, де щастя зоріє.
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МОРЕ, ЩО ЗВЕТЬСЯ ЖИТТЯ
Я поринаю в житейське море,
Безстрашно у ньому пливу
Манять мене ці безмежні простори
Світу, в якому живу.
Світ, у якому є посмішка друга,
Світ, що невпинно страждає від зла,
Де вистачає і болю, і туги,
Та все ж – багато людського тепла!
Світ, що наповнений щастям і горем,
Манить мене, мов зоря.
І я пливу у безмежних просторах
Моря, що зветься Життя.

ПРИЙШЛА ВЕСНА
Прийшла весна,
Сади вже розквітають.
Прийшла весна –
І солов’ї співають.
Небес блакить
Покровом розіслалась.
Ця дивна мить
В душі моїй зосталась.
А дні ідуть
І сяють самоцвітом
Сади цвітуть,
Як молоком облиті.
Душа цвіте!
Цвіте усе навколо!
Весна іде!
Травнево! Світанково!
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СЕКЦІЯ 1.
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

КОМПЛЕКСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Антонюк А. В.
VІІ курс, група ЗМО-71,
спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., доцент

Сьогодні основною метою системи менеджменту на підприємстві є забезпечення його успішного функціонування, отримання
бажаного прибутку, а також певні гарантії для його майбутнього,
оскільки нагромадження прибутку у вигляді різноманітних резервних фондів дає змогу обмежувати й долати ризики, зумовлені змінами ринкової ситуації. Вирішення актуальних для бізнесу завдань
забезпечується раціональною й гнучкою взаємодією всіх елементів
організації, що можливо завдяки створенню ефективної системи
менеджменту. Система менеджменту підприємства — сукупність
взаємопов’язаних елементів організації, що взаємодіють між собою
й зовнішнім середовищем для досягнення поставлених цілей на
основі оптимального використання трудових, матеріальних та
фінансових ресурсів.
Для постійного розвитку сучасного підприємства, утримання
його позицій в певному сегменті ринку, збільшення його прибутко6
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вості та конкурентоспроможності необхідний постійний пошук шляхів удосконалення процесу управління підприємством. Модернізація
організаційної структури підприємства означає насамперед необхідність встановлення оптимальної чисельності та структури управлінського апарату підприємства, а також чисельності працівників
виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами, нормативами та реальними потребами підприємства з урахуванням
сучасних ринкових умов тощо. Поліпшити систему планування,
обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства можна за допомогою впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, широкого і всебічного впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп’ютерних мереж зв’язку,
застосування сучасних програмних засобів: технологій управління
та інформаційних технологій. Насамперед це стосується системи
організації фінансового менеджменту, бюджетування, управління
фінансовими потоками та витратами. При визначенні підходу до
елементів сучасної системи мотивації праці важливе значення відіграють впровадження альтернативних варіантів організації, умов та
режимів праці з широким застосуванням гнучких та індивідуальних
підходів, впровадження безперервної системи освіти персоналу,
оновлення систем профорієнтації, зростання цінностей корпоративної культури в системі управління, ефективне закріплення та розвиток професійно-особистісних якостей працівників.
Добре спланована та організована система мотивації дозволяє
суттєво підвищувати ефективність роботи персоналу, збільшувати
обсяги продажу, покращувати виробничий процес та обслуговування клієнтів, без особливо великих матеріальних затрат з боку компанії. Адже, коли працівник виконує свої посадові обов’язки
з повною самовіддачею і його цілі саморозвитку включають розвиток
підприємства загалом, тоді коефіцієнт корисної дії зростає в декілька разів. Одним із найбільш дієвих шляхів удосконалення процесу
системи менеджменту підприємства є розроблення ефективної стратегії управління персоналом. Стратегія управління персоналом — це
розроблений керівництвом організації пріоритетний, якісно визначений напрям дій, необхідних для досягнення довгострокової мети із
створення високопрофесійного, відповідального і згуртованого
колективу, враховуючи стратегічні завдання організації і її ресурсні
можливості.
Удосконалення процесу управління персоналом є однією з найважливіших технічних складових удосконалення системи
7
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менеджменту підприємства у цілому. Отже, стратегія удосконалення
системи менеджменту, як окремий засіб комплексної модернізації,
має бути спрямована на цілі розвитку і порядок удосконалення
комплексної системи управління підприємством і його складовими
частинами для забезпечення ефективних рішень в процесі системної
раціональної діяльності підприємства.
Використана література
1. Болтак О. Л. Шляхи вдосконалення системи управління підприємством [Електронний ресурс] / О. Л. Болтак // Відкритий міжнародний
університет розвитку людини «Україна». — Режим доступу:
http://nauka. zinet. info/9/boltak. php.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ
ГЛИБИННОГО ІНТЕРВ’Ю В МАРКЕТИНГОВИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ
Бакал П. В.
ІІІ курс, група 3Ф, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (095) 920-15-99
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент

Під час проведення маркетингових досліджень на підприємствах
найрідше використовується метод глибинного інтерв’ю. Проте
даний метод дає можливість отримання від респондента розкритих
відповідей на питання дослідження, а не заповнення формальної
анкети.
Якісне глибинне інтерв’ю — це неструктуроване особисте
інтерв’ю з респондентом для визначення його основних мотивів,
переконань, відчуттів і відношення до теми, що вивчається. Увага
має бути приділена питанням оцінки відповідності існуючого продукту вимогам ринку та перевагам конкурентів. Цей метод польового дослідження завдяки тісному зворотному зв’язку зі споживачем
може донести найточнішу, правдиву інформацію. Одним з видів глибинного інтерв’ю є метод фокус-груп.
Фокус-групи застосовуються у випадку, коли необхідно отримати докладні дані від існуючих або потенційних споживачів з приво8
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ду їх сприйняття об’єкта дослідження, асоціацій і думок з ним
пов’язаним, а також для моделювання можливого споживчої поведінки. У процесі фокус-групи учасники вільно обмінюються думками під керівництвом модератора за певним сценарієм, погодженим
із замовником. Для цього за особливими критеріями запрошуються люди певної групи населення, як правило, є цільовою аудиторією
замовника даного дослідження. Аналізує таку роботу група психологів, соціологів і маркетологів-аналітиків. Далі результати обробляються, формуються в звіт і рекомендації та передаються замовнику.
При цьому на стадії підготовки важливо визначити основні
характеристики респондентів, кількість груп, місце і час їх проведення, запитальника (топік-гайда) фокус-групової дискусії, дослідницькі команди і рекрутування респондентів.
Найчастіше проведенням такого дослідження займаються великі маркетингові центри, що володіють достатніми фінансовими
ресурсами для обладнання та утримання приміщення під фокусгрупи та фахівцями — модераторами, аналітиками, технічними працівниками.
Звичайно, метод фокус-групи — це ще не панацея від всіх бід,
але частина проблем виробника вона вирішити може. Саме за допомогою методу фокус-групи можна отримати досить глибинну інформацію про особливості споживчої поведінки, яку просто неможливо
з’ясувати іншими методами.
Метод фокус-групи може активно використовуватися і на різних стадіях розробки рекламної кампанії. Перш, ніж проводити
дорогі заходи по рекламі, не завадило б дізнатися думку споживачів
про рекламних матеріалах — чи здатні вони дійсно спонукати до
участі в рекламних акціях, чи викликають довіру.
Універсальність цього методу дослідження визначається тим, що
об’єктом дослідження також можуть виступати: концепція товару
або послуги,упаковка товару, реклама, торгова марка (назва і логотип), окрема характеристика товару або послуги та інші проблеми
просування бренду. Втім, фокус-групи можуть допомогти вирішити
не тільки комерційні завдання,але і політичні, але це вже проблеми
державного масштабу.
Отже, очевидно, що в ході дискусії створюються сприятливі
умови для спонтанного прояву респондентами емоцій, щирого вираження думок. Результати дискусії, представлені у звіті, виявляються
більш зрозумілими замовнику дослідження, тоді як кількісні показники звичайних опитувань у вигляді шкал замовника задовольняють
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не завжди. Метод фокус-груп порівняно економічний і швидко дає
результати.
Отже певні переваги даного методу (швидкість, дешевизна і
якість) визначають очевидність його застосування в процесі
інтерв’ювання при дослідження маркетингових завдань.

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ
В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Бакулін Д. В.
ІІІ курс, група 3Ф, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (066) 714-24-96
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент

У сучасному світі маркетинг став невід’ємною складовою організації ведення бізнесу, в тому числі як складова управлінням підприємства в умовах ринку; все більше підприємств усвідомлює безпосередню залежність від суспільства і його потреб. Саме такий
підхід стимулює використання досвіду маркетингу, його адаптацію
до конкретних умов регіону і країни в цілому, який працює задля
забезпечення задоволення потреб ринку, прискорення товароруху
і підвищення дохідності виробництва і торгівлі.
Маркетинг як економічний процес, забезпечує контакт виробника і споживача, сприяє ефективності обмінів між ними, що відбуваються на ринку, раціональній орієнтації суспільного виробництва і відтворення. З цього погляду він є цілеспрямовуючим
початком виробництва, засобом зведення до мінімуму невідповідності попиту і пропозиції.
Пріоритетним завданням маркетингу вважається здатність
передбачати майбутнє розвитку ринку, його зовнішнього та внутрішнього середовища, а підприємство на основі маркетингової
діяльності може отримати стратегічну конкурентну перевагу та створити передумови для адекватної реакції на зміни й обумовити цілеспрямований вплив на зовнішнє середовище та активне його формування. Сучасний маркетинг повинен базуватися на швидкому,
гнучкому плануванні нововведень, в центрі яких завжди повинен
бути споживач. Нові продукти можуть створити нові ринки, а на
10
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існуючих ринках допомагають потіснити конкурентів. Якщо раніше пріоритети віддавалися мінімізації ризику виходу на ринок
з новим продуктом, то на сьогодні пріоритети зміщуються у бік прискорення виходу на ринок, прагнення стати на ньому піонером, що,
як правило, сприяє збільшенню сегменту ринку. Втрати від пізнього
виходу на ринок можуть суттєво перевищувати втрати від недостатньої ефективності нових продуктів.
Завдання маркетингу зводиться не тільки до реалізації вже
вироблених послуг, а доповнюється впливом на споживача, на формування його потреб з урахуванням можливостей розширюваного
виробництва зі створення нових послуг. Маркетинг, що робить
акцент на масовості, все в частіше поступається місцем маркетингу,
орієнтованому на невеликі сегменти, які в сучасний час все в більшій
мірі трансформуються у ринкові ніші.
Рівень ефективності маркетингової діяльності необов’язково
визначається результатами поточної діяльності. Висока ефективність, в першу чергу, повинна визначатись тим, що підприємство
виважено проводить маркетингову політику у стратегічному масштабі. Звідси випливає необхідність приділяти велику увагу проблемам росту бізнесу. З точки зору посилення значимості стратегічної
орієнтації в цілому, та маркетингу зокрема, слід відзначити тенденцію розвитку різноманітних партнерських відносин і, перш за все,
з існуючими споживачами. Адже значно важче завоювати нових споживачів, ніж підвищити ступінь лояльності існуючих. Доцільно залучати споживачів до розробки нових продуктів, реклами, методів стимулювання продажів тощо.
Сучасний розвиток маркетингу в Україні відбувається в умовах
соціально-економічних змін, що характеризуються динамізмом,
високим ступенем невизначеності навколишнього середовища, суттєвими технологічними перетвореннями, які в значній мірі впливають і на маркетинг. Вказані процеси обумовлюють характер та закономірність його розвитку в усіх галузях народного господарства та
економічних структурах країни.
Виходячи з вище наведеного доцільно додати, що сучасний маркетинг в Україні повинен базуватися на швидкому, гнучкому плануванні нововведень.
Тому важливим є застосування практичної сфери маркетингу та
факторів, що гальмують його впровадження, як одного з аспектів
всебічного розвитку усіх сфер економічної діяльності.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Бартульова О. О.
ІV курс, група 4Ф, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (095) 423-86-77
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент

В умовах ринкової вітчизняної економіки фінансовий сектор не
лише виконує функції грошово-розрахункового забезпечення, а й
мобілізує і трансформує вільні заощадження в інвестиційні ресурси
для розширеного відтворення економіки, задовольняє потреби суб’єктів у фінансових послугах і тим самим забезпечує економічне зростання. Тому важливою є оцінка реального стану розвитку фінансового ринку в Україні, аналіз фінансової політики управління ним, а
також окреслення тенденції його розвитку в найближчій перспективі.
Фінансовий сектор України з початку 2014 року формувався під
впливом низки факторів, серед яких недостатній рівень капіталізації
фінансової системи, зупинене кредитування економіки, високий
рівень доларизації, низький рівень довіри до фінансового сектору,
низький рівень захисту прав кредиторів, низький рівень фінансової
обізнаності суспільства.
Внутрішні та зовнішні шоки, а також ескалація конфлікту на
сході країни негативно вплинули на розвиток економіки, знизили
довіру та розбалансували фінансові ринки. Економічна активність
скоротилася. Як наслідок знецінення національної грошової одиниці та зростання адміністративних цін інфляція споживчих цін в
останні роки прискорилася. Такі тенденції призвели до погіршення
якості кредитного портфеля, що спричинило необхідність створення значних резервів
Для забезпечення умов ефективного функціонування та розвитку фінансового ринку на основі розбудови повноцінного ринкового
конкурентного середовища згідно із стандартами ЄС, урядом була
прийнята Комплексна програма розвитку фінансового сектору
України до 2020 року, яка передбачає 3 етапи.
І. Вирішення проблем минулого (виведення з ринку неплатоспроможних фінансових установ, підвищення рівня капіталізації, розкриття власників, очищення від проблемних активів).
ІІ. Закладення фундаменту для стабільного розвитку фінансового ринку (захист кредиторів, споживачів та інвесторів, відновлення
довіри, розвиток інфраструктури, пенсійна реформа).
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ІІІ. Розвиток фінансового сектору (зростання довгострокових
ресурсів, зростання активів, збільшення внутрішніх та зовнішніх
інвесторів, розвиток ринку капіталу).
Це дасть можливість у подальшому, за рахунок залучення інвестиційних ресурсів, забезпечити сталий розвиток економіки та, зберігаючи внутрішню цілісність фінансового ринку України, інтегруватися у європейський фінансовий простір. Проведення реформи
фінансового сектору повинно здійснюватися у трьох основних
напрямах: забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору, розбудова інституційної спроможності регуляторів, захист прав
споживачів та інвесторів фінансового сектору.
Виходячи з реалій сьогодення, сучасний етап розвитку фінансового сектору та його складових є вкрай складним, динамічним та
важкопрогнозованим. Однак саме такий період є найбільш сприятливим для впровадження інноваційних, а часом і радикальних мір
щодо реформування фінансового сектору в цілому.
Необхідно створити такі умови у фінансовому секторі, які забезпечать інвестування приватного сектору з таких джерел як кредити
надійних банків, добре розвинений фондовий ринок, венчурний
капітал та інші фінансові інструменти, а для цього необхідно побудувати прозору державну фінансову політику в напряму регулювання фінансового ринку із поданням чітких та зрозумілих інструментів
та механізмів регулювання і забезпеченням відповідного рівня захисту прав інвесторів та акціонерів.

ПРОБЛЕМИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Бартульова О. О.
ІV курс, група 4Ф, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (095) 423-86-77
Науковий керівник: Чернявська Т. А., к. е. н., доцент

На сьогоднішній день однією з основних проблем в економіці
України є незадовільний фінансовий стан, що проявляється в
неефективному розміщенні фінансових ресурсів, недостатнім фінансовим забезпеченням подальшого розвитку на фінансовому ринку,
неспроможністю утримати конкурентні позиції.
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Чільне місце в структурі всього фінансового ринку посідає фондовий ринок. Це головний індикатор економічного стану в країні.
Він є невід’ємним механізмом функціонування ринкової економіки. Розвиток фондового ринку України на сучасному етапі не дає
змоги ефективно виконувати притаманні йому ключові функції.
Тому дослідження основних проблем сучасного фондового ринку
України та способів їх розв’язання досить актуальне.
Створена інституційна модель економічного розвитку не здатна
забезпечити економічну безпеку країни в умовах різкого загострення глобальних суперечностей. Характеризуючи модель фондового
ринку України, дослідники вказують, що, при її формуванні відбувалося сліпе копіювання інших моделей (насамперед американської), для запровадження яких не було жодних інституційних умов.
Невідповідність розвитку українського фондового ринку інтересам
потенційних учасників ринку призводить до постійної втрати економікою джерел додаткових грошових коштів через те, що населення не бере участі у процесах інвестування.
В Україні надійні гарантії захисту прав власності можуть бути
забезпечені лише за умови передачі контрольного або блокувального пакета прав власності в руки найвпливовіших користувачів владної вертикалі або їхніх уповноважених представників. Це стало однією з причин того, що індекс інвестиційної привабливості України у
відомому рейтингу Doing Business («Ведення бізнесу»), який оцінює
законодавство, пов’язане з регулюванням бізнесу, міститься на вкрай
низьких позиціях.
Для поліпшення ситуації на фондовому ринку та підвищення
індексу інвестиційної привабливості держави Національною комісією з цінних паперів розроблена «Програма розвитку фондового
ринку України 2015–2017 роки». Реалізація цієї Програми спрямована на підвищення ролі ринку цінних паперів в процесах перерозподілу фінансових ресурсів, їх акумуляції для вирішення пріоритетних державних задач, зміцнення фінансового стану організацій та
розширення їх інвестиційних можливостей; створення цілісної та
ефективної системи ринку цінних паперів та фінансових інститутів;
стале зростання капіталізації ринку цінних паперів та розширення
практики залучення інвестицій з використанням інструментів ринку
цінних паперів.
Відповідно до мети Програми щодо єдиної державної політики
стимулювання покращення інвестиційного клімату основними завданнями є здійснення корпоративної реформи, підвищення ефек14
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тивності регулювання емітентів, розширення інструментарію на
фондовому ринку; стимулювання притоку інвестицій на фондовий
ринок; забезпечення надійного і ефективного функціонування ринкової інфраструктури; забезпечення функціонування.
Фінансова політика формування та регулювання фінансового
ринку в Україні повинна являти собою створення умов, що забезпечують у повному обсязі виконання фінансовим ринком покладених на нього функцій. А головним завданням регулювання повинно
бути вирішення протиріч й узгодження інтересів усіх його суб’єктів
за допомогою прямої державної участі у фондовому процесі, спрямованої на подолання структурних деформацій, і непрямого регулювання фінансових потоків. Участь держави в розвитку фондового
ринку дозволить створити ефективний механізм контролю й управління, а також умов для інвестицій коштів недержавних пенсійних
фондів та інших організацій.

МОТИВАЦІЯ — ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Буряк Л. О.
VІІ курс, група ЗМО-71,
спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., доцент

Постійні зміни в економічній та політичній сферах нашої держави, одночасно створюють великі можливості й серйозні загрози
для кожної особистості та вносять значний рівень невизначеності в
життя практично кожної людини. Тому, лише дієвий мотиваційний
механізм, що відповідає сучасним умовам та є гнучким до швидких
економічних змін, забезпечить ефективне використання трудових
ресурсів.
Розробка й запровадження ефективних мотиваційних моделей
сприяє підвищенню конкурентоспроможності, продуктивності і,
в кінцевому результаті, прибутковості підприємства. Також, це
дозволяє вийти підприємству на економічно новий рівень розвитку
і відкриває можливості реалізовуватись на світовому рівні.
15

Секція 1

Економічні перспективи України

Використання ефективної мотиваційної моделі на підприємстві
свідчить про уважне та дбайливе ставлення керівництва до власних
працівників, а отже, і про піклування про їх матеріальне і соціальне
становище. Імідж будь-якого підприємства чи організації визначається на сам перед належним відношенням до всіх членів трудового
колективу, а успіх підприємству гарантовано, якщо є зацікавленість
його працівників у підвищенні продуктивності праці та в повній реалізації свого творчого потенціалу. Ринкові форми господарювання
відкривають широкі можливості для практичного використання різних методів мотивації і не лише матеріальне стимулювання.
Мотивація працівників потребує неабиякого уміння, наполегливості та розуміння людської природи. Вона вимагає розвинутих
здібностей спонукати виконавців до вищого рівня напруження
зусиль, досягнення ефективних результатів праці. Мотивація — це
процес спонукання, стимулювання себе чи інших до цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на досягнення власної мети або мети організації. Мотивація — це готовність
докласти максимальних зусиль для досягнення організаційних цілей,
що зумовлена здатністю цих зусиль задовольняти певну індивідуальну потребу. Це визначення наближує нас до змісту мотивації.
Воно запроваджує три ключові поняття: зусилля, організаційні цілі
та індивідуальна потреба.
Характерно, що мотивація задовольняє дві обставини. Поперше, забезпечення індивідуальних потреб, а по-друге, досягнення
організаційних цілей. Обидві умови можуть і повинні задовольнятися якомога повніше.
Підводячи підсумки, можна зазначити, що сьогодні в Україні
об’єктивно проявляються такі наслідки впливу трудової мотивації
на економічне зростання:
– відбувається формування нового соціального прошарку інформаційних працівників, які стали основними виробниками доданої
вартості;
– набуває суттєвішого значення процес формування трудової
мотивації нового типу працівника в розрізі загально цивілізаційних
змін;
– стає нагальною для вирішення як на державному, так і на підприємницькому рівнях проблема старіння знання працівників;
– дедалі чіткіше простежується криза трудової мотивації, без
подолання якої позитивний вплив даного чинника на економічне
зростання держави буде мінімальним або, навіть, негативним;
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– подальшому розвитку процесу трудової мотивації необхідне
формування принципово нової мотиваційної теорії.
Від вирішення зазначених проблем залежить не тільки ефективність виробництва, задоволення потреб різного рівня, готовність до
професійної діяльності, але й сама можливість досягти значних професійних вершин в обраній діяльності.

ШЕРИНГОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ
ДЛЯ УКРАЇНИ
Вдовенко Я. С.,
1 курс, гр. ЕМ 11/16, спеціальність «Менеджмент»,
Інститут економіки та менеджменту,
Університет «Україна»,
к. тел. (063) 8693092
Науковий керівник: Фурман С. С.

Основною суперечністю суспільного виробництва є суперечність
між постійно зростаючими потребами та обмеженими ресурсами.
Суспільство постійно намагається вирішити цю проблему різними
способами. Останнім часом з’являються і починають поширюватися ідеї, які частково допомагають цьому.
Однією з таких ідей є шерингова економіка, суть якої ідеї полягає у скороченні своїх витрат (а згодом і отриманні прибутку) за
рахунок здачі в оренду тієї частини своєї власності, яка наразі власникові не потрібна (від одягу до об’єктів нерухомості, а також послуги, що спільно споживаються).
Причини і рушійні сили шерингової економіки:
1) пірингові соціальні мережі ( тобто засновані на рівності всіх
учасників) та технології реального часу;
2) світова криза (найвідоміша проекти шерингової економіки
стартували після кризи 2008 р.
3) екологічні проблеми;
4) відроджена довіра до людей.
На думку прихильників шерингової економіки в останнє десятиріччя зазначені рушійні сили діють співнаправлено. Тому цивілізація переживає революційний перехід від гіперспоживання, характерного для XX ст., до тренду XXI ст. — спільного споживання.
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Найбільш явно позитивні тенденції нового феномену проявляються в суспільстві, а також в захисті довкілля та збереженні
природних ресурсів. Один із наслідків глобалізації та поширення
інтернету — люди стають ближчими один одному.
Та найбільш очевидними переваги «шеринга» є в захисті довкілля: зменшити кількість відходів, скорочення викидів, менший тиск
на історичні місцевості, недоторканість незайманих природних
ресурсів.
Шерингова економіка сприяє стабільності і підтримує місцевий
бізнес, а також, завдяки їй відбувається переконфігурація економіки
і переспрямування грошових потоків.
Існує безліч прикладів успішних суб’єктів шерингової економіки
як в усьому світі, так і в Україні: Airbnb (найбільший в світі онлайнмайданчик для розміщення, пошуку і короткострокової оренди приватного житла); BlaBlaCar (глобальний лідер в області райдшерингу);
Uber; OLX (міжнародна платформа, що надає послуги онлайн-сервісів оголошень у понад 40 країнах); Prometeus, Kabanchik.ua.,
MUSHROOM, Плюшкін [1-3].
Однією з головних причин успіху та популярності шерингової
економіки як в Україні, так і в усьому світі — це невимушеність, відсутність процесів найму, подач резюме та стресових співбесід,
обов’язкових зобов’язань чи стандартів, неймовірна гнучкість.
Споживачу ж достатньо мати при собі мобільний пристрій та доступ
до інтернету, а різноманітні додатки шерингових платформ лише
полегшують задачу. Довіра і безпека — фундамент, на якому будуються шерингові майданчики.
В яких галузях і сферах шерингова економіка набуде найбільшого поширення в Україні передбачити важко. На сьогодні це обмін
товарами, спільне використання майна, пошуки житла, транспортні, фінансові, освітні та інші послуги
Запорука подальшого розвитку шерингу в тому, що він виник
еволюційним шляхом. Це не штучно сформований попит на якийсь
продукт, нав’язаний світовими корпораціями чи державою. Це те,
що фактично люди самі роблять для себе.
Використана література
1. Вигідно поділилися: що таке шерингова економіка по-українськи. —
Forbes Україна, 7 квітня 2016. http://forbes. net. ua/ua/business/1412542vigidno-podililisya-shcho-take-sheringova-ekonomika-po-ukrayinski
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2. Еволюція довіри: як шерингова економіка руйнує світові кордони. —
Економічна правда, 3 жовтня 2016, http://www. epravda. com. ua/publications/2016/10/3/607318/
3. Who’s who в українському шерингу. — Економічна правда, 22 вересня
2016, http://www. epravda. com. ua/publications/2016/09/22/605870/

ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ
В УКРАЇНІ
Виклюк В. В.
2 курс, гр. МК 21/15, спеціальність «Маркетинг», Інститут економіки
та менеджменту, Університет «Україна»,
к. тел. (067) 9592548
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н, доцент

Українське село завжди було місцем концентрації українського
духу і волі до гідного життя. Сьогодні воно знову має шанс дати
суспільству і державі можливість економічно-ментального відродження. Це не повернення до минулого, а значний крок вперед, бо і в
провідних країнах світу серйозно вивчають нині новий напрям розвитку — кооперативне фермерство.
Зародження і становлення кооперативного руху в Україні відбувалося на межі двох століть — ХІХ-го та ХХ-го. Він виник як форма
самооборони економічно слабких і соціально принижених верств
населення. На той момент Україна була нерівномірно поділена між
потужними імперіями — Російською та Австро-Угорською. Але
і там, і там кооперація стала вагомим фактором не лише економічного розвитку територій та спроможних громад в період зародження,
але й згодом можливістю самостійного і самодостатнього виживання
в умовах розвалу економіки, спричиненого революціями і війнами.
Розвиток українського кооперативного руху був обумовлений
потребами капіталізації сільського господарства. Створювалися
товариства для організації збуту товарної продукції, кредитування
й постачання господарств удосконаленими знаряддями праці,
добривами, насіннєвим матеріалом.
Створення розгалуженої мережі споживчої кооперації забезпечувало реалізацію продукції українських підприємців. Австро-угорський уряд, проаналізувавши роль західноєвропейської кооперації
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та становище в країні, визнав доцільним використати кооперативний рух у своїх цілях. У 1873 р. було видано закон про заробіткові —
господарські спілки, який надав додаткового імпульсу місцевим ініціативам. До популяризації кооперативного напряму на теренах
Західної України активно долучилось товариство Просвіта.
Першу кооперативну крамницю міського типу «Народня Торгівля» було засновано у Львові інженером В. Нагірним. Кость Левицький керував Крайовим союзом кредитовим та «Центробанком»,
був співзасновником Товариства взаємних забезпечень і кредиту
«Дністер» та довголітнім членом його дирекції. Ці установи відіграли важливу роль у розвиткові кооперативного руху в Західній
Україні.
Всього на початку 1913 p. в Австро-Угорщині діяло 1525 українських кооперативів, або 8,1% їх загальної кількості.
На іншій території України поштовх розвиткові української кооперації надала Українська Центральна Рада, яка вже 20 березня
1917 р. видала кооперативний закон, який створював правову підставу діяльності вітчизняним кооператорам. Визнаним лідером і теоретиком кооперативного руху вже тоді був професор М. ТуганБарановський. «Основною клітиною кооперативної тканини» він
вважав індивідуальне селянське господарство. Кооперацію в галузі
обміну учений вважав своєрідною господарською організацією, що
ґрунтується на приватній власності та дбає про приватногосподарські вигоди для своїх членів.
Перший та Другий Український Кооперативний з’їзди відбулися
у Києві в травні та серпні 1917 р. Вони дали могутній поштовх розвиткові всіх галузей кооперації в Україні. Чисельність споживчих
товариств склала 4 873, а центром споживчої кооперації стає створена 6 травня 1917 р. організація під назвою «Дніпросоюз», який вже
на січень 1918 р. здійснював фінансовий обіг у 5 млн. карбованців.
Третій Український Кооперативний з’їзд відбувся в травні 1918 р.
вже за нової форми української державності — Української Держави
(Гетьманату) П. Скоропадського.
Наприкінці XIX — на початку XX ст. український кооперативний рух став найбільш значимим чинником господарського, культурного і духовного піднесення українського селянства. В кооперації українські вчені та громадянство вбачали один із шляхів
подальшого економічного розвитку суспільства.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Вишневська О. В.
VІІ курс, група ЗМО-71,
спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Інститут економіки та менеджменту
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., доцент

В сучасному діловому світі дедалі більшого значення набуває
новий підхід до управління персоналом, який базований на врахуванні та використанні психологічних особливостей і можливостей
працівників та їхнього творчого потенціалу. Основна мета такого
підходу — ефективне управління організацією, спрямоване на підвищення продуктивності праці, поліпшення результатів діяльності та
зростання в зовнішньому середовищі.
Різноманітні зміни в сучасному світі певною мірою сприяють
ефективному використанню людських здібностей, підвищенню професійного рівня працівників, висувають нові вимоги до керівників та
їх діяльності.
Управлінська взаємодія дедалі більше ґрунтується на основі
гуманізації і демократизації колективної діяльності, перегляду
управлінської мотивації, підвищенні значення психологічних та
соціально-психологічних факторів в управлінні персоналом, врахуванні індивідуальних можливостей та взаємодії людей в організації.
Проблеми управління персоналом підприємств в ринкових
умовах досліджені недостатньо, не існує єдиного підходу щодо
формування його складу та сутності, відсутня методика визначення доцільної планової чисельності та якісного складу персоналу в
період різких змін обсягів виробництва, практично відсутні і навіть
не обговорюються концепції та програми перспективного розвитку і ефективного використання персоналу, бракує методів щодо
забезпечення індивідуального підходу у питаннях зацікавлення
найманих працівників в кінцевих результатах діяльності підприємства. Професійний і творчий розвиток, ефективна реалізація
потенціалу персоналу визначають ту основу, яка може забезпечити
стабільність і досягнутий стійкий соціально-економічний
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розвиток підприємства. Але це припустимо тільки тоді, коли кадрова політика збагатиться досягненнями світового досвіду та практики управління персоналом.
Управління персоналом є найбільш складним управлінським
процесом на підприємстві як з точки зору оцінки самого процесу,
так і оцінки результативності цієї діяльності. Отже, оцінювання
ефективності управління персоналом — це процедура, за допомогою якої визначається ступінь відповідності стану системи управління персоналом, виявленого в ході оцінювання, певним вимогам
(критеріям, чинникам, нормам) в організації, без подальших рекомендацій щодо отриманих результатах.
Сьогодні українське законодавство фактично робить рівень
соціальної відповідальності мінімальним. Виконання вимог нормативних документів рекомендаційного характеру свідчить про
вищий рівень соціальної відповідальності суб’єкта. Аналіз показав,
що нормативні документи у сфері соціальної відповідальності не
створюють цілісної системи. Одним із завдань формування внутрішньої політики у сфері соціальної відповідальності, яке має бути
відображене в корпоративному кодексі, є вибір пріоритетів, впорядкування та організація сукупності принципів і правил соціально
відповідальної діяльності на основі зв’язків з усіма заінтересованими особами.
Необхідними умовами реалізації соціальної відповідальності
бізнесу в Україні є: розробка та прийняття чіткої законодавчої
бази стосовно соціальної відповідальності бізнесу; створення
органів, або відповідальних осіб на рівні державної, місцевої
влади та на підприємствах, які б у відповідності до законодавства,
займалися організацією, впровадженням та контролем за реалізацією принципів соціальної відповідальності; підготовка майбутніх спеціалістів вищими навчальними закладами, а також
існуючих керівників, менеджерів до освідомлення та прийняття
принципів та цінностей соціальної відповідальності бізнесу;
використання зарубіжного досвіду реалізації принципів соціальної відповідальності на практиці.
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ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ
Волик С. В.
ІV курс, група 4Ф, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (066) 868-24-34
Науковий керівник: Чернявська Т. А., к. е. н., доцент

На сьогоднішній день питання фінансування бюджетного дефіциту набуває надзвичайної ваги, адже розбалансованість бюджету
негативно впливає на всі сфери суспільного добробуту та сприяє
поглибленню фінансової нестабільності, а в умовах глобалізації економічного розвитку та інтернаціоналізації світових господарських
зв’язків бюджетний дефіцит є чинником підвищення ризику економічної діяльності, несе потенційний ризик монетизації та дефолту.
Бюджетний дефіцит, як правило, виникає внаслідок незбалансованості бюджету, тобто нестачі бюджетних коштів у порівнянні
з потребою в них для фінансування всього необхідного обсягу державних видатків. Нині в країнах світу дефіцит становить від 2 до 15%
ВВП при середньосвітовій його величині 4,5%. Слід зазначити, що
розмір бюджетного дефіциту, який перевищує 5% ВВП, призводить
до різкого зниження інвестиційної активності, що переростає
в подальшому в різні форми кризових явищ. У більшості країн світу,
у тому числі в Україні, бюджетні дефіцити набули хронічного характеру, що сприяло поглибленню фінансової нестабільності.
Неконтрольованість і зняття питання про бюджетне обмеження
дефіциту є причиною погіршення фінансової дисципліни в країні
та поглиблення фінансової безвідповідальності урядів.
Наявність хронічних бюджетних дефіцитів у світовій практиці
свідчить про існування певного причинно-наслідкового механізму.
У першу чергу бюджетний дефіцит впливає на скорочення обсягу
заощаджень у загальнонаціональному масштабі, яке зумовлює зростання відсоткової ставки, меншу доступність кредитних ресурсів для
приватного сектору. У результаті підвищується обмінний курс національної валюти, що спричиняє зменшення обсягів інвестицій та експорту, збільшення імпорту. Такий стан зумовлює дефіцит зовнішньоторгового балансу, внаслідок чого виникає дефіцит платіжного
балансу. Ці негативні наслідки мають поточний характер і виявляються протягом бюджетного року.
Однак зменшення обсягів інших видів діяльності, зумовлене дефіцитами, Таким чином, розглядаючи причинно-наслідкову діалектику
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бюджетних дефіцитів, можна побачити, що вони у цілому спричиняють десятки негативних соціально-економічних і фінансових ефектів, кінцевими і найгіршими з яких є фінансова та економічна кризи.
Існування бюджетного дефіциту вимагає постійного пошуку шляхів його подолання і, в ідеалі, збалансування доходів і витрат бюджету. У програму конкретних заходів, щодо зниження бюджетного дефіциту варто включити і послідовно проводити в життя такі, що з одного
боку, стимулювали б приплив коштів у бюджетний фонд країни, а з
іншого боку — сприяли скороченню державних витрат. Важливими є
пошуки шляхів збільшення доходів державного бюджету, зокрема,
розширення бази оподаткування за рахунок розвитку підприємництва, повної сплати податків суб’єктами підприємницької діяльності, а
також за рахунок продажу частини державного майна.
З метою максимально ефективного управління дефіцитом державного бюджету, необхідно застосовувати певну систему економічних заходів. Основними шляхами покриття дефіциту є: додаткова емісія готівкових грошей; продаж державних цінних паперів;
державні позики; посилення оподаткування. Дефіцитне фінансування для України вкрай важливе і необхідне. Його слід не скорочувати, а переорієнтувати на вирішення основної проблеми нашої
економіки — пожвавлення інвестиційної діяльності.
Розробка і послідовна реалізація заходів, спрямованих на збільшення доходів бюджету і скорочення його видатків, регулювання
бюджетного дефіциту, цілеспрямоване керування його розміром у
сукупності з іншими економічними антикризовими мірами, будуть
сприяти поверненню на шлях соціально-економічного розвитку.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Гоц В. М.
ІV курс, група 4А, спеціальність «Облік і аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (066) 886-54-60
Науковий керівник: Чернявська Т. А., к. е. н., доцент

Ринок цінних паперів (фондовий ринок) є однією з найважливіших частин економіки будь-якої країни, в тому числі і України.
Незважаючи на те, що ринок цінних паперів в Україні почав своє
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становлення з 1991 року, він все ще перебуває в стадії формування,
якій властивий пошук форм та інструментів, що визначають норми
поведінки основних учасників обміну специфічного товару — цінних
паперів. Для вдосконалення механізму функціонування фондового
ринку, необхідний якісний аналіз ситуації на ринку, моніторинг і прогнозування його змін, а також пошук нових шляхів удосконалення.
Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
у 2016 року, становив 60,68 млрд. грн., що більше на 208,69 млн. грн.
порівняно з 2015 роком (60,47 млрд. грн). Протягом 2016 року
Комісією зареєстровано 86 випусків акцій на суму 42,82 млрд грн.
Порівняно з 2015 роком обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на 4,23 млрд. грн. Відповідно обсяг випуску акцій корпоративних інвестиційних фондів, зареєстрованих Комісією, становив
7,51 млрд грн в 2016 році, що більше на 5,31 млрд. грн порівняно з
даними попереднього періоду. З початку реєстрації за станом на
01.01.2017р. кількість зареєстрованих корпоративних та пайових
інвестиційних фондів становила 2175 інститутів спільного інвестування, з них: 436 — корпоративних інвестиційних фондів, 1739 —
пайових інвестиційних фондів.
Фондовий ринок в тій чи іншій країні характеризується, насамперед, показниками капіталізації, обсягом біржової торгівлі цінними паперами, кількістю цінних паперів, що перебувають в обігу на
фондових біржах.
Станом на 01.01.2017р. капіталізація лістингових компаній фондового ринку склала 26,43 млрд. грн. За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів з цінними паперами
протягом року становив 148,60 млрд. грн. Протягом 2016 року порівняно з 2015 роком обсяг біржових контрактів з цінними паперами на
організаторах торгівлі зменшився на 31,61% (або на 68,69 млрд. грн).
Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом періоду 2016 року зафіксовано з державними облігаціями України — 129,32 млрд. грн. (87,03% від загального обсягу біржових контрактів); депозитними сертифікатами
Національного банку України — 11,38 млрд. грн. (7,66% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі).
З метою покращення ситуації слід виділити напрями підвищення ефективності функціонування українського фондового ринку, які
необхідно закріпити в нормативно-правових актах, з урахуванням
перехідної економіки в країні: приведення нормативної бази
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та регулювання фінансових послуг у відповідність зі світовими стандартами; розширення кількості фінансових інструментів, доступних
для інвесторів; розробка та впровадження нормативно-методологічного інструментарію емісії приватних інвестиційних цінних паперів; з’ясування потенційних можливостей, налагодження тісної співпраці в рамках міжнародних організацій; підвищення рівня
законодавчого захисту прав інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів; концентрація торгівлі цінними паперами на організованому ринку, діяльність якого відповідає міжнародним стандартам
тощо.
Незважаючи на існуючі недоліки, ринок цінних паперів України
має велику потенційну силу. Найголовніше і правильне тут — врахувати всі недоліки і прогалини і намагатися виконати більшу частину умов, які допоможуть йому вийти на гідний рівень.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Грєбнєва В. С.
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (0532)-509966
Науковий керівник: Шаравара Р. І., к. е. н., доц.

Планування обсягу та структури доходів торговельного підприємства є одним з відповідальних етапів в системі економічного
управління доходами. Це пояснюється важливим значенням цих
показників в системі економічного та фінансового розвитку підприємства.
Оскільки підприємство отримує операційні доходи від різних джерел, то планування цих доходів повинно проводитись відокремлено.
Головним джерелом отримання доходів є доходи від реалізації
товарів, тобто комерційний дохід.
Основними вихідними передумовами планування цих доходів є:
розроблений план реалізації товарів, що визнає обсяг та склад товарообороту підприємства за формами продажу та асортиментної
структури; цільова сума прибутку підприємства, що забезпечує
умови ефективного розвитку підприємства в плановому періоді; розроблена цінова політика.
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Розробка стратегії управління доходами передбачає: створення
інформаційної бази для прийняття управлінських рішень; проведення аналізу обсягу та складу отримання доходів; чинників, які
визначають їх розмір та рівень; ступінь достатності отримання доходів для забезпечення самофінансування розвитку підприємства; проведення політики отримання доходів, вибір інститутів та важелів її
реалізації; розробка прогнозу можливих варіантів отримання доходів
за видами діяльності та їх експертиза щодо можливості реалізації;
формування оптимального варіанту плану доходів підприємства.
Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується
від реалізації товарів залежить від кількості реалізованих товарів,
ціни їх закупівлі та ціни реалізації. Відповідно, основними резервами доходів є:
– зниження ціни закупівлі товарів;
– підвищення ціни реалізації товарів;
– зростання обсягів реалізації товарів.
Деякі групи резервів між собою взаємозв’язані. Так, підвищення
ціни реалізації товарів може призвести до зменшення попиту на них,
а також, до зменшення обсягів їх реалізації, і навпаки.
Зниження ціни закупівлі товарів може бути досягнуто підприємством за рахунок наступних факторів: скорочення кількості посередників при закупівлі товарів (цей резерв є для підприємства одним
з найбільших, оскільки воно реалізує товари тривалого строку зберігання та має досить великі складські площі. Головним обмеженням для підприємства тут є обмеженість обігових коштів) ; використання системи цінових знижок при закупівлі партій товарів;
закупівля окремих товарів за кордоном,особливо в умовах сприятливого співвідношення курсів національної та іноземної валют;
закупівля товарів на сезонних розпродажах.
Підвищення ціни реалізації товарів для підприємства можливе
при: здійсненні ефективної цінової політики підприємства на споживчому ринку; використанні сприятливої торговельної кон’юнктури в окремі періоди року; скороченні частки товарів, які реалізуються за регульованими цінами в рамках окремих асортиментних
груп; експорті конкурентоздатних товарів з урахуванням співвідношення курсів національної та іноземної валюти; розширенні продажу товарів у період, попередній початку сезону.
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Народження менеджменту давно визнано епохальною подією
цивілізаційного значення. Менеджмент змінив життя людини практично у всіх її аспектах. За останнє сторіччя в менеджменті було
зроблено чимало відкриттів, частина з яких має фундаментальне значення. Головна причина невичерпності досліджень з менеджменту
полягає в постійному розвитку об’єкта дослідження, що, у свою
чергу, найтіснішим чином пов’язаний зі змінами в соціумі.
Розширення сфери бізнес-культури привело до диверсифікованості
різних форм діяльності і їхніх аспектів, пов’язаних з менеджментом,
а окремі феномени в цій сфері різко ускладнилися. Одним з таких
феноменів менеджменту є лідерство.
Лідерство являється багатоаспектним соціальним та управлінським явищем. Феномен лідерства проявляється в усіх організованих
групах, які спрямовані на досягненні спільної мети. До цього часу
так і не досягнуто повної згоди стосовно лідерства, а також методів
його вивчення. Крім того, феномен лідерства залишається вивченим далеко не повністю в сфері менеджменту і дослідження даної
проблеми не припиняється, тому тема статті є актуальною.
В сучасних умовах потреба фахівців різних галузей забезпечується конкурентоспроможністю, яка є інтегральною характеристикою професійно компетентного фахівця, який здатен швидко адап28
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туватись та ефективно вирішувати професійні проблеми. Досить
важливим фактором формування конкурентноспроможного спеціаліста стає розвиток особистих рис, які забезпечують підвищення
рівня професійної компетентності та внутрішнього потенціалу.
В рамках соціально-культурної діяльності лідерство розглядають, як
професійно важливу рису. У наші дні через безпрецедентне зростання швидкості змін всі організаційні рішення не можуть прийматися
тільки на верхніх рівнях управління. Делегування владних повноважень стало велінням часу. Таким чином, виникла потреба в лідерах
практично на всіх рівнях управління. Природно, мова йде про лідерство різного масштабу, але суть проблеми від цього не міняється:
зараз потрібно багато лідерів і розраховувати тільки на природні
таланти не можна. Зазначена потреба в лідерах приводить до необхідності підготовки лідерів, цілеспрямованого розвитку лідерського потенціалу особистості, освоєння практиками різних стилів
лідерства й т. д. .
Аналіз сучасного ринку праці дозволяє зробити висновок, що
найпотребованішою сферою є менеджмент. Головною умовою ефективного функціонування та розвитку будь-якої галузі є наявність
висококваліфікованого та професійного фахівця сфери менеджменту, який повинен володіти лідерськими якостями. Професійні
менеджери — необхідна ланка будь-якої організації. Роботодавці
пропонують менеджерам достойну заробітну плату, попит на цих
спеціалістів зростає досить швидко. Адже в сучасних умовах розвитку України, всі сфери потребують професійних керівників, які
можуть забезпечити її розвиток в кризових ситуаціях.
Загалом сучасний менеджер повинен уміти: організовувати та
координувати колективну працю, планувати і організовувати, делегувати повноваження і відповідальність, здійснювати поточний
контроль, розподіляти обов’язки, розробляти та впроваджувати
ефективні технології, організовувати маркетингові дослідження,
забезпечувати соціальний захист працівників тощо.
Врахувавши особливості професійної діяльності керівника, ми
вважаємо, що лідерство відіграє значну роль в діяльності менеджера
та забезпечує досягнення успіху професіонала. Ми вважаємо, що
необхідно продовжити дослідження феномену лідерства в рамках
професійної діяльності фахівців сфери менеджменту, зокрема дослідити наявність лідерських характеристик в майбутніх менеджерів,
які навчаються у вищих навчальних закладах, а також успішних
керівників великих організацій та підприємств.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
ГОСПОДАРЮЮЧИМИ СУБ’ЄКТАМИ
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Коломієць М. М.
1курс, група ОА-61, спеціальність «Облік та оподаткування»
Університет «Україна», 063-670-99-70
Науковий керівник: Колумбет О. П., к. е. н., доцент

В основі розвитку людського суспільство лежить матеріальне
виробництво, створення матеріальних благ. У свою чергу здійснення
процесу виробництва неможливе без використання виробничих
запасів, які є однієюіз найважливіших складових активів підприємства, їмналежить особливе місце у складі його майна та до тогож
вони мають значну питому вагу в структурі витратдіяльності. У
сучасних умовах кризи вітчизняної економіки для ефективного
функціонування підприємств потрібно застосовувати чітку організацію виробничого процесу, раціональних систем складського господарства, досконало вести аналітичний облік, а також нормування, планування, аналіз і контроль управління запасами.
Ефективність системи управління запасамивимагає чіткої методики оцінки запасів і викликає значний практичний інтерес у зв’язку з потребою визначення реальної вартості запасів. Тому актуальності набувають проблеми вибору методики оцінювання виробничих
запасів суб’єктами господарювання.
Аналіз останніх наукових розробок і публікацій показав, що проблемам оцінки виробничих запасів приділяли і приділяють значну
увагу такі науковці, як Бутинць Ф. Ф., Голов С. Ф., Ловінська Л. Г.,
Малюга Н. М., Козак В. Г., Кужельний М. В., Петренко С. Н.,
Сопко В. В., Соколов Я. В., Пушкар М. С., Ткаченко Н. М. Однак на
сьогодні багато питань обліку та використання методів оцінки
виробничих запасів виробничих підприємств має дискусійний
характер, чинна нормативна база не завжди враховує існуючу систему матеріального забезпечення. Дана проблематика все ж таки залишається бути актуальною та потребує подальшого наукового опрацювання, так як від обраного методу оцінки виробничих запасів
залежить кінцевий результат діяльності підприємства.
Важливим методологічним інструментом бухгалтерського обліку
виступає оцінка. Обов’язкове застосування в обліку грошової оцінки є
однією з його найважливіших особливостей. Як правило, під оцінкою,
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розуміють подання вартості господарських засобів, їх джерел і результатів господарських процесів у грошовому вимірнику. Правильна,
достовірна оцінка запасів має велике значення для об’єктивної характеристики ресурсів підприємства, чіткого визначення фінансових
результатів. Від її правильності залежать адекватність і надійність
даних, які надаються бухгалтерським обліком. Ключовим моментом у
побудові концепції бухгалтерського обліку і звітності є оцінка їх об’єктів. Розробникам концепції надається можливість зробити вибір у двох
основних напрямах: безальтернативна оцінка об’єктів обліку, яку встановлено нормативними приписами, або ж варіативна оцінка у виборі
методів оцінки таких об’єктів і способів погашення вартості активів. У
теорії обліку відпала концепція точності і здобула визнання ідея не
обчислення фінансового результату, а еволюції власності підприємства.
Отже, оцінку слід розглядати як елемент методу бухгалтерського
обліку, який виражає вартість об’єктів обліку, процесів та явищ діяльності суб’єктів господарювання у грошовому вимірнику або як думку
про цінність об’єкта, що з’являється у суб’єкта оцінки з відповідними повноваженнями і рівнем компетенції. Від оцінки запасів залежить результат впливу на «Звіт про фінансовий стан» і «Звіт про
сукупний дохід». Незалежно від того, як, коли і які виробничі запаси надійшли, а також як, коли і які з них вибули, підприємство може
застосовувати будь-який з методів оцінки їх вибуття. Підприємство
може шукати найбільш оптимальний метод визначення собівартості
використаних запасів. Але не існує найкращого методу, який би
можна було застосовувати в усіх ситуаціях і на всіх підприємствах,
адже кожний метод має свої переваги й недоліки.

ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Контарез Д. В.
7 курс, група ЗПУ-71\16, студент магістратури
спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
Інститут економіки та менеджменту, кафедра менеджменту
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор

Наявність кризових елементів в соціально-економічній та політичній сферах України висуває особливі вимоги до системи управління персоналом будь-якого підприємства. Зокрема, необхідно
істотно підвищити цілеспрямованість управління персоналом,
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зміцнити трудову дисципліну, забезпечити впровадження сучасних
методів стимулювання трудової діяльності, контролю за результативністю і якістю праці. Модернізація системи управління персоналом повинна бути орієнтована на консолідацію потенціалу підприємства, підвищення продуктивності й ефективності праці як
у короткострокову, так і в довгострокову перспективу [1]. Водночас,
така модернізація неможлива без упровадження інновацій у процесах управління персоналом.
У числі перспективних радикальних інноваційних розробок у
системі управління персоналом Р. О. Долженко [2] розглядає наступні проекти:
«Корпоративний університет» — це система навчання персоналу
компанії, в рамках якої для досягнення цілей фірми використовуються всі традиційні форми бізнес-освіти. Крім безпосереднього
навчання співробітників в числі основних завдань корпоративного
університету — узагальнення досвіду і знань, накопичених організацією;
«Кар’єрний портал» — Інтернет-ресурс, що представляє собою
професійне співтовариство, інтегроване з соціальними мережами.
Будь-який користувач, який опинився в соціальних мережах, може
спробувати себе в веб-тестах та веб-іграх, розміщених на ресурсі,
і стати потенційним кандидатом на перспективні позиції в організації. Для різних категорій користувачів можуть бути створені інформаційні розділи, блоги, спільноти та ін. ;
«Віртуальна школа» — внутрішній портал в організації, завдяки
якому будь-який співробітник зможе в режимі онлайн знайомитися
з лекціями фахівців у досліджуваній області, навчатись за дистанційними програмами західних бізнес-шкіл, брати участь в дистанційних ділових іграх і вебінарах тощо;
«Соціальна карта співробітника» — програма немонетарної
мотивації співробітників, в рамках якої у кожного співробітника
формується віртуальний рахунок в соціальному бюджеті організації, на нього виділяється певний норматив коштів, величина якого
залежить від категорії посади співробітника і його досягнень в звітний період. Протягом року співробітник може вибирати найбільш
актуальні для нього пільги з урахуванням встановленої диференціації їх вартості та ін. [2, с. 153].
Дуже важливо, щоб керівники розуміли, що мета подібних проектів — це формування інноваційної поведінки працівників — через
їх організацію, належне стимулювання, використання передового
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досвіду зарубіжних підприємств у цій галузі для того, щоб в результаті була сформована особлива інноваційна форма організаційної
культури [3].
Таким чином, інновації в діяльності персоналу дозволяє сформулювати головну мету інноваційної системи управління персоналом — забезпечення організації персоналом, постійна генерація
інновацій у всіх аспектах своєї діяльності, ефективне впровадження інновацій в підсистеми професійного і соціального розвитку персоналу на благо самих працівників, організації та суспільства.
Використана ітература
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ВАЖЛИВІСТЬ ПІДБОРУ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
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5 курс, група 5МПз, спеціальність «Психологія»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. 050-660-98-93
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент

Сьогодні основним мотивуючим чинником працівників є бажання мати гарантовану заробітну плату. Проте у сучасних кризових
умовах для керівного складу фінансова складова як елемент мотивації економічно не вигідний. Тому зараз, як ніколи раніше потрібно шукати і розробляти нові шляхи для мотивування робітників.
Мотивація — це процес спонукання кожного співробітника і всіх
членів його колективу до активної діяльності для задоволення своїх
потреб і для досягнення цілей організації. Основною задачею мотивації є формування в кожного співробітника розуміння сутності
і значення мотивації в процесі праці.
Найпершим і найбільше поширеним методом був метод покарання і заохочення, так називана політика «батога і пряника». Цей
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метод використовувався для досягнення бажаних результатів і проіснував досить довго в умовах адміністративно-командної системи.
Поступово він трансформувався в систему адміністративних і економічних санкцій і стимулів. З підвищенням ролі людського фактора з’явилися психологічні методи мотивації. У основі цих методів
лежить твердження, що основним чинником, що модифікує, є не
тільки матеріальні стимули, але і нематеріальні мотиви, такі, як
самоповага, визнання з боку навколишніх членів колективу, моральне задоволення роботою і гордість своєю фірмою. Такі методи мотивації базуються на вивченні потреб людини, тобто усвідомленого
відчуття нестачі чим-небудь. Відчуття нестачі чим-небудь має цілком визначену ціль, що і служить засобом задоволення потреб.
Ідеальна робота повинна мати цілісність, тобто приводити до
визначеного результату, оцінюватися службовцями, як важлива і що
заслуговує бути виконаною, давати можливість приймати рішення,
необхідні для її виконання, тобто повинна бути автономія (у встановлених межах), забезпечувати зворотний зв’язок із працівником,
оцінюватися в залежності від ефективності його праці, приносити
справедливе з погляду працівника винагороду. Спроектована відповідно до цих принципів робота забезпечує внутрішнє задоволення.
Це дуже потужний мотиваційний чинник, тому що стимулює якісне
виконання роботи, а так само, за законом зростання потреб, стимулює до виконання більш складної роботи.
Стратегічні теорії керування людськими ресурсами кожна фірма
адаптує під специфічні особливості свого функціонування. Від
успішності рішення цього питання залежить чи будуть підпорядковані прагнути працювати добре або ж просто відбувати визначені
години. Однак у силу ряду чинників, у тому числі таких як ступеня
особистої відповідальності, стосунків із начальником, і т. д. у працівника може наступити розчарування у своїй діяльності. Це як правило буває викликано наступними причинами: надмірне втручання
з боку безпосереднього керівника; відсутність психологічної й організаційної підтримки; нестача необхідної інформації; надмірна
сухість і нестача уваги керівника до запитів підпорядкованого; відсутність зворотного зв’язку, тобто незнання працівником результатів
своєї праці; неефективне рішення керівником службових проблем
працівника; некоректність оцінки працівника керівником. Ці чинники викликають у рядового працівника почуття приниженості.
Підривається почуття гордості, впевненості в собі, у стабільності
свого службового положення і можливості подальшого просування.
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Дуже важливою умовою успішності такої стратегії стимулювання
служить відкритість і довірчість у відносинах між керівництвом і працівниками: постійне і точне інформування про виробничо-економічну ситуацію, що складається на підприємстві, про зміни у відповідних
секторах ринку, про очікувані перспективи, намічуваних діях, успішності їхньої реалізації. Сьогодні, коли через складну економічну ситуацію дуже важко встановити високу заробітну платню, особливу увагу
треба приділити нематеріальному стимулюванню праці, складаючи
гнучку систему пільг для робітників, гуманізуючи працю та інше.
На своєму робочому місті кожен бажає показати на що він здатний
і що він значить для інших, тому необхідно признавати працю кожного окремого працівника. На робочих місцях слід формувати світогляд команди, не можна руйнувати неформально існуючі групи, якщо
вони не завдають зайвого клопоту. Практично кожен має власну думку
щодо того як поліпшити свою працю. Спираючись на зацікавленість
керівництва, слід організувати роботу так, щоб у працівника не зникло бажання реалізувати свої плани. Важливість своєчасно розгледіти
процес втрати інтересу робітника до праці, його пасивність та застосувати нові методи мотивації дає змогу уникнути такі результати, як
плинність кадрів та зниження ефективності організації.
Тому щоб не допустити втрату потенційних прибутків та для
ефективного управління таким дорогим ресурсом як люди необхідно своєчасно виділити визначені параметри роботи, що доручаються підлеглим, створити атмосферу, сприятливу для мотивації робітників, активно спілкуватися зі своїми співробітниками.

ЕТНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Краснолюдська С. А.,
старший викладач кафедри «Туризм»
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна»

Початок XXI століття ознаменувався тотальною глобалізацією,
з одного боку, і загостренням уваги кожного етносу до власної самобутності і унікальності, з іншого. Це протиріччя планетарного
розвитку, на жаль, виливається в страшні міжрелігійні (а по
суті – міжцивілізаційні) конфлікти.
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В сучасних умовах засоби масової інформації (ЗМІ), з огляду на
суспільну важливість, масовість і доступність, мають величезний
вплив на духовні процеси, що відбуваються в суспільстві. Залучаючи
громадян до інформаційних відносин, ЗМІ формують певні ціннісно-смислові моделі для засвоєння суспільством і таким чином змінюють аксіологічну картину соціуму. Здатність швидко охоплювати
найбільш широкі аудиторії дає можливість сучасним ЗМІ трансформувати традиційну систему духовного виробництва в певному
напрямку, з приводу чого в розвинених суспільно-політичних системах панує теза, що той, хто володіє засобами масової інформації,
той володіє громадською думкою.
Толерантність в сфері масової інформації це орієнтир журналістської діяльності і критерій журналістського матеріалу (походження, сутність, основні характеристики та прояви).
Толерантність, це, безумовно, повага, сприйняття та розуміння
багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження
людини. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість,
спілкування та свобода думки, совісті і переконань. Толерантність — це єдність у різноманітті. Саме принцип «єдності в різноманітті» повинен бути присутнім в ЗМІ при розгляді етнічної інформації. Так як сучасний світ дає все більше можливостей відчути
кожному з нас свою унікальність і приналежність до певної етнічної
групи.
Останнім часом вітчизняні ЗМІ «вливають» в масову свідомість
так звану етнічну інформацію. Це здійснюється за допомогою використання ними вказівки національностей людей, а також тих чи
інших явищ суспільно-політичного життя. Наприклад: українська,
російська, французька, американська, англійська і т. д. Таким чином,
можна сказати, що етнічна інформація в засобах масової інформації
це згадка народів і країн їх національні, етнічні звичаї і звички,
а також стереотипи та цінності. Крім того етнічна інформація в ЗМІ
це всебічна і багатофакторна інформація, яка дозволяє аудиторії
позитивно або негативно сприймати той чи інший етнос, а також
відповідно сформульованих в ЗМІ стереотипам про певні етноси
реагувати на них. По суті, сучасні ЗМІ формують емоційне ставлення аудиторії до міжетнічних відносин і етнічної політики реалізованої державою.
Ще один аспект використання в ЗМІ етнічної інформації це формування і виховання в людях ставлення до власної етнічної спільності, до своєї національної і етнічною гідності.
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Також ЗМІ формують вісь «свої — чужі», за допомогою розкриття відмінних характеристик представників різних етносів і навішують стереотипи-ярлики на певні етноси.
Питання про толерантність в інформаційному просторі завжди
актуальне, як і дотримання норм професійної етики.
На завершення хотілося б зазначити, що ЗМІ в поліетнічних
країнах і регіонах повинні виконувати інтегруючу і консолідуючу
роль. Адже тенденційне подання фактів і їх відповідна інтерпретація
в ЗМІ призводять до протилежного ефекту.
Засоби масової інформації (насамперед електронні) все частіше
провокують міжнаціональні протистояння — іноді ненавмисно,
іноді свідомо. Почуття міри, врівноваженість — емоційний фон
толерантності. Надзвичайна інформаційна інтенсивність (а часто
і «інформаційне кілерство») веде до напруги в суспільстві. Тому
потреби демократичного суспільства, інтереси його громадян, рольові очікування відносно преси, радіо, телебачення зосереджені саме в
точці реалізації масової комунікації (не випадково ЗМІ беруть на
озброєння філософію спілкування), а не в пропаганді, занадто політизованих і ідеологізованих схем і догм або крайніх радикальних
етнічних прагнень.

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Крочак Андрій
5 курс, група ФН-61, спеціальність «Фінанси і кредит »,
Науковий керівник: Захарчук О. В.

Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарського
виробництва у загальному випадку є поєднання фінансово-кредитних відносин, які виникають при пошуку, залученні, акумуляції, розподілу та ефективному використанні фінансових ресурсів суб’єктів
ведення господарства у аграрному виробництві. Основними цілями
розвитку системи фінансово-кредитного забезпечення аграрного
виробництва є: ефективна організація внутрішніх і зовнішніх фінансово-кредитних відносин сільськогосподарських товаровиробників
для забезпечення потреб виробничої й інвестиційної діяльності
в кредитних ресурсах, формування ефективної системи страхування
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ризиків, удосконалення системи державної підтримки та регулювання розвитку фінансово-кредитної інфраструктури аграрного
виробництва.
Головними факторами, які стримують залучення кредитів аграрними товаровиробниками залишаються: низька рентабельність
виробництва, високі відсоткові ставки, неефективне використання
кредитів, ризиковість їх діяльності, що зумовлює їх непривабливість
для банківської системи та неконкурентоспроможність на кредитному ринку.
Нинішня ситуація у сфері кредитних відносин АПК зумовлена
кількома факторами. Найбільш суттєвими серед яких є несприятлива військово-політична та економічна ситуація, наявність істотних зовнішніх загроз та фінансових ризиків, які враховуються при
оцінці банками кредитоспроможності аграрних позичальників та
визначенні умов кредитування і ціни кредитів.
Нині якісну систему кредитування можна описати взаємопов’язаними характеристиками, що визначають її властивості: дефіцит
адаптованих до специфіки аграрного виробництва антиризикових
банківських технологій; відсутність дієвих механізмів іпотечного кредитування; висока ціна кредитних ресурсів; нерозвиненість спеціалізованих іпотечних установ; відсутність розвинутих технологій та
інструментів рефінансування вторинного ринку іпотечних кредитів;
строкова асиметрія активів і пасивів банків; брак інституційних інвесторів із значними обсягами довгострокових фінансових активів.
Одним із важливих елементів системи фінансово-кредитного
забезпечення середнього та малого агробізнесу у регіонах повинна
стати багаторівнева система кредитної кооперації. Кооперативна
кредитна система повинна формуватися на основі трьох рівнів: перший — юридичні та фізичні особи, які є засновниками кооперативних організацій; другий –кредитні спілки та кооперативи, що об’єднують фізичних та юридичних осіб. Вони виступають базовими
структурами банківського типу; третій –регіональні кредитні кооперативні системи у складі об’єднань кредитних кооперативів (регіональні асоціації і кооперативні банки). При цьому регіональні об’єднання виступають координаторами діяльності кооперативів базового
рівня, а кооперативні банки — об’єднанням кредитних спілок і кооперативів на певній території, що виконують функції координатора
фінансової діяльності.
Тому, необхідно застосовувати інтегральну нормативну систему з
іпотечного кредитування агроформувань, яка включає взаємо38
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пов’язані стандарти, що враховують ціну застави; іпотечний процент заповнення нерухомості, параметри кредиту, відсоток, доходи
позичальників, ризиковість проектів та часові обмеження.

ПРОЦЕС МОТИВАЦІЇ
В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
Кузмицька І. Г.
4 курс, група 4Пз, спеціальність «Психологія»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
тел. 050-655-14-38
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент

Питання про те, як зацікавити персонал у роботі, виникло ще
задовго до наукових розробок менеджменту. Кому з керівників минулого, сьогодення і майбутнього не хотілося б мати у своєму розпорядженні такі інструменти і технології мотивації праці, які спонукали б працівників до продуктивної роботи на свою особисту
користь і користь організації.
В умовах сьогодення питання мотивації залишається актуальним. Мотиваційний менеджмент — це мотивація як дія, як процес.
Дійсні мотиви — це те, що існує усередині людини. Суть мотиваційного менеджменту полягає в тому, щоб активізувати саме ці мотиви, які у даної людини вже є.
Серед низки складових мотиваційного механізму варто звернути
увагу на мотивацію як процес, адже для керівника важливо не тільки визначити основні мотиваційні пріоритети для відповідних категорій працівників, але й визначитись із послідовністю їх застосування.
Отже, процес мотивації розгортається у наступній послідовності.
Перша стадія — виникнення потреб. Потреба виявляється
у вигляді того, що людина починає відчувати, що їй чогось не вистачає. Виявляється вона в конкретний час і починає «вимагати» від
людини можливості її усунення.
Друга стадія — пошук шляхів усунення потреби. Раз потреба
виникла і створює проблеми для людини, то вона починає шукати
можливості усунути її: задовольнити, подавити, не помічати.
Виникає необхідність щось зробити.
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Наступний крок — визначення цілей (напрями) дії. Людина фіксує, що і якими засобами робити, чого добитися, що отримати для
того, щоб усунути потребу.
Далі наступає здійснення дії. На цій стадії людина витрачає
зусилля для того, щоб здійснити дії, які кінець кінцем повинні надати можливість отримання чогось, щоб усунути потребу. Оскільки
процес роботи надає зворотний вплив на мотивацію, то на цій стадії
може відбуватися коректування цілей.
Потім передбачено отримання винагороди за здійснення дії.
Виконавши певну роботу, людина або безпосередньо отримує те, що
він може використовувати для усунення потреби, або те, що може
обміняти на бажаний для неї об’єкт. На даній стадії з’ясовується те,
наскільки виконання дій дало бажаний результат. Залежно від цього
відбувається або ослаблення, або збереження, або ж посилення
мотивації до дії.
Остання стадія — усунення потреби. Залежно від ступеня зняття напруги, що викликається потребою, а також від того, викликає усунення потреби ослаблення або посилення мотивації діяльності, людина або припиняє діяльність до виникнення нової
потреби, або продовжує шукати можливості і здійснювати дії з усунення потреби.
Природно, такий розгляд процесу носить достатньо умовний
характер, оскільки в реальному житті немає такого чіткого розмежування стадій і відособлених процесів мотивації. Проте з’ясування того, як розгортається процес мотивації, яка його логіка і складові частини, може бути прийнятна як основа для побудови
корисної моделі мотиваційного механізму працівника та колективу
в цілому.
Характер мотиваційного процесу залежить від того, які потреби ініціюють його. Проте самі потреби знаходяться між собою в
складній динамічній взаємодії, часто суперечивши один одному
або ж, навпаки, підсилюючи дії окремих потреб. Знання логіки
процесу мотивації надає істотних переваг в управлінні цим процесом. Використання на підприємстві мотиваційних схем дозволяє
компанії економити на часі, побудувати чітку схему взаємин з працівниками, а також зацікавити співробітника в результатах його
праці.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ СЕЗОННОСТІ
НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Кулик Л. П.
Кандидат технічних наук, доцент
Житомирський економіко-гуманітарний інститут

Розглядаються методи оцінки сезонної хвилі на ефективність
діяльності туристичного підприємства. Пропонується методика розрахунку показників сезонної хвилі з використанням електронних
таблиць.
Функціонування туристського ринку і пов’язаних з ним підприємств туристичної індустрії піддається різким сезонним коливанням
попиту на туристичні послуги. Це пояснюється тим, що для туристичної галузі, також як і для багатьох інших, характерна економічна (виробнича) циклічність, або сезонність. Фактор сезонності відіграє важливу роль в політиці ціноутворення туристичних фірм, то
аналіз сезонних коливань цін на ринку туристичних послуг, що
є одним з напрямів маркетингових досліджень. Знання закономірностей і основних тенденцій сезонності необхідно також для проектування нових турпродуктів, плануванні рекламної компанії та
багато іншого.
В умовах постійно мінливих сезонів змінюється і інтенсивність
динаміки в фірмі. Це може виражатися в постійних спадах і підйомах таких показників діяльності організації: продуктивність праці,
собівартість туристського продукту, прибуток, обсяг продукції, що
випускається.
Крім того, необхідно, по можливості, виключити випадкові коливання. Випадкові коливання (випадкові помилки) — це компоненти,
які можуть позначитися на досліджуваному процесі вкрай непередбачуване. Наприклад, трапилася екстремальна тепла зима, і попит в
тур фірмі на гірськолижні тури був практично невідчутним.
Для виявлення і відображення сезонних коливань можна використовувати різні статистичні прийоми. Найпростішим способом
виявлення сезонних коливань служить розрахунок індексів сезонності.
Найчастіше розглядаються наступні методи знаходження даних
індексів:
– Метод постійної середньої;
– Метод змінної середньої;
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– Метод знаходження зважених індексів сезонності;
– Метод ковзної середньої.
Кожен з цих методів використовується відповідно до певних
умов. Метод постійної середньої є найбільш простим для визначення величини коливальних процесів. Його використовують у разі відсутності істотної тенденції зростання або убування. В цьому випадку внутрігодічні зміни коливаються протягом досліджуваного
періоду (кількох років) навколо певного постійного рівня.
Методи змінної середньої та зважених індексів сезонності використовується в тому випадку, якщо є в наявності яскраво виражена
тенденції розвитку процесу (висхідна чи спадна). У цьому випадку в
якості бази порівняння виступають теоретичні рівні, що представляють собою свого роду «середню вісь кривої».
Метод ковзної середньої використовується, коли індекси сезонності параметрів ринку в повному обсязі виключають вплив випадкових і другорядних факторів.
Для автоматизації розрахунків показників сезонності і діяльності
туристичного підприємства пропонується використовувати програмні надбудови в середовищі електронних таблиць. Це скорочує час і
розширює можливості використання різних методів для оцінки параметрів сезонної хвилі. Крім цього, така автоматизація зручна і для розрахунків показників маркетингових досліджень. Грамотне, професійне проведення маркетингових досліджень дозволяє туристичному
підприємству об’єктивно оцінити свої ринкові можливості і вибрати ті
напрямки діяльності, де досягнення поставлених цілей стає можливим
з мінімальним ступенем ризику і з більшою визначеністю.
Вивчення сезонності в туризмі дозволяє визначити ступінь впливу природно-кліматичних умов на формування тур потоку, встановити тривалість туристичного сезону, розкрити чинники, що обумовлюють сезонність в туризмі. Оперуючи цією інформацією можна
розробити комплекс заходів щодо зниження сезонної нерівномірності в обслуговуванні туристів, визначити економічні наслідки
сезонності на рівні регіону і туристської фірми.
Використана література
1. Москалюк Е. Сезонність в туризмі [електронний ресурс]. Режим
доступу: http://tourism-school. ru/archive/A9. php
2. Кібіткін А. І., Коник Р. В. Сезонні коливання: необхідність обліку
і способи розрахунку [електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www. mstu. edu. ru/publish/conf/11ntk/section9/section9_1.html
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НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИ ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИ
Курганов А. Ю.
ІІІ курс, група 3А, спеціальність «Облік і аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (050) 517-31-61
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент

Успіх підприємства в освоєнні та закріпленні на ринку є результатом організації маркетингу як елемента загальної системи управління, яка в цілому спирається на спеціально розроблену програму
маркетингу. Це розроблений на основі комплексних маркетингових
досліджень стратегічний план-рекомендація виробничо-збутової
і науково-технічної діяльності фірми (організації), покликаний
забезпечити вибір оптимального варіанту її майбутнього розвитку
згідно визначеній меті і стратегії в довгостроковій перспективі.
Програма маркетингу може розглядатися у вузькому і широкому
значенні. У вузькому тлумаченні — це документ, що визначає конкретну діяльність підприємства на ринку. В більш широкому значенні вона розглядається як безперервний процес аналізу, планування і
контролю, направлений на приведення до більш повної відповідності можливостей підприємства вимогам ринку. Маркетингова програма складається підприємством за для того щоб спланувати
подальші свої дії для розвитку свого підприємства.
За обсягом проблематики маркетингові програми поділяються
на інтегровані програмі та невеликі програми. Інтегровані програми у своєму власному значенні розробляються в організації на певний період часу, вони повинні бути обов’язково скоординованим за
всіма своїми параметрами, їх сьогодні застосовують не так багато
компаній. Використання інтегрованого плану маркетингу в даний
час характеризує вітчизняні організації, що діють на ринку послуг.
В маркетингових програмах враховуються наступні напрями
діяльності підприємством: маркетинговий напрям (вивчення ринку
товарів та послуг); післяпродажний сервіс (сервісне обслуговування клієнтів); інноваційний (науково-технічні розробки, технологічна підготовка); соціальний (управління персоналом).
Дані напрями включають складові маркетинг-міксової політики — товарної, цінової, комунікаційної та збутової. Товарна політика полягає в управлінні існуючим товаром, а також в розробці та
просуванні нових товарів на ринок. Цінова політика передбачає
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встановлення ринкової ціни на продукцію, що випускається.
Комунікаційна політика включає планування і реалізацію комплексу просування товару. Під просуванням товару розуміється сукупність різних видів діяльності по доведенню інформації про переваги
продукту до потенційних споживачів і стимулюванню виникнення в
них бажання його купити. Сучасні організації використовують
складні комунікаційні системи для підтримки контактів з посередниками, клієнтами, різними громадськими організаціями. Збутова
політика визначає вибір каналів збуту випущеної продукції. Продаж
товарів в системі маркетингу є єдиним способом повернути вкладені у виробництво товарів засоби і отримати прибуток.
Підприємства при розробці маркетингової програми складають
маркетинговий план, що включає складові комплексу маркетингу.
Це забезпечує дотримання поставлених маркетингових цілей.
Сьогодні все більше управлінців починають усвідомлювати переваги, закладені в правильно сформовану маркетингову програму.
Створення маркетингової програми спонукає керівника мислити
перспективно, дозволяє ясніше визначити завдання організації.
В подальшому сприяє більш чіткій координації зусиль усіх підрозділів підприємства, веде до встановлення показників діяльності для
наступного контролю, створює передумови для прискореної реакції на ринкові зміни з боку організації, наочно демонструє взаємозв’язок обов’язків усіх посадових осіб.

СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ,
ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ
ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
Кучеренко І. О.
VІІ курс, група ЗМО-71,
спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., доцент

На сьогоднішньому етапі розвитку економіки України ще не
сформований злагоджений механізм мотивації ефективної праці.
Спад виробництва, інертність у проведенні структурної перебудови
економіки та незацікавленість працюючих в одержуваних результатах стали наслідком функціонування прийнятої раніше системи
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мотивації ефективної праці. Ця система базувалася на використанні
моральних стимулів, які, на жаль, ефективні тільки протягом невеликого проміжку часу.
На теперішній час, не дивлячись на хід реформ, що здійснюються урядом, людина залишається незахищеною, особливо працівники бюджетної сфери. Одним із шляхів розв’язання проблеми
є обґрунтування мотиваційних механізмів, які здатні забезпечити
активну участь людини в розв’язанні важливих проблем розвитку
національної економіки. В Україні вирішальну роль у якісних змінах мотивації працівників різ них сфер діяльності можуть мати такі
фактори, як підвищення ціни на робочу силу, удосконалення системи управління працею, реформування організації оплати праці.
Масштабність дефініції поняття «продуктивні сили» обумовлює
його категоріальність, віддзеркалюючи рівень та характер загального соціально-економічного і технологічного розвитку визначеної
держави або її окремого регіону. Узагальнена структура продуктивних сил традиційно включає в якості основних елементів: засоби
виробництва і робочу силу. Уособленням другого елементу продуктивних сил виступає людина, що наділена фізичними та духовними
властивостями, які застосовуються у процесі виробництва споживчих вартостей. Людина, її здатності до цілеспрямованої та організованої діяльності, розглядається сучасною наукою як визначальний
елемент продуктивних сил та спроможності визначеного суспільства до стійкого розвитку.
Постіндустріальний розвиток детермінує формування інформаційної економіки, заснованої на постійному продукуванні інновацій на технологічному та організаційному рівнях економічних відносин. Тобто, одним з основних напрямів розвитку підприємств та
організацій різних форм власності та галузевої приналежності виступають пошук, визначення та впровадження новітніх — інноваційних методик організації управління професійною діяльністю
людей. Сучасні механізми менеджменту персоналу, традиційно спираються на засоби мотивації та стимуляції робітників до праці.
Оскільки трудова мотивація являється внутрішньо обумовленим
явищем, то управляти ним можна за допомогою зовнішнього впливу, в якості якого керівник підприємства використовує стимулювання. Класифікація форм стимулювання трудової діяльності виділяє такі форми, як примус, спонукання і винагорода, що орієнтовані
на використання всіх видів мотиваторів і органічно вписуються
в класичну систему методів менеджменту персоналом. Поняття
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винагороди включає комплекс матеріальних і нематеріальних, прямих і непрямих благ — стимулів, одержуваних персоналом за індивідуальний або колективний внесок у результати діяльності підприємства за допомогою професійної праці, творчої активності та
необхідної трудової поведінки.
Ефективність системи мотивації персоналу може бути досягнута
лише у разі індивідуалізації її елементів, забезпечення відповідності
винагородження працівника його внеску у зростання продуктивності виробництва. Система мотивації повинна спонукати працівників до творчої активності, прояви ділових та особистісних якостей,
формувати адекватне сприйняття мотиваційних заходів підприємства. Ефективна система оцінювання персоналу дозволить установити обґрунтовану диференціацію оплати праці, сприятиме формуванню програм персонального розвитку працівників і пріоритетів
стратегії управління персоналом підприємства в цілому

РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Лавриненко Л. М.
к. е. н., доцент кафедри «Менеджмент і адміністрування»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»,
м. Київ

Нерозвиненість соціально-трудових відносин сьогодні гальмує
процес забезпечення продуктивної зайнятості населення, який
передбачає створення найбільш сприятливих умов для гармонійного розвитку і постійного професійного зростання працівників у процесі трудової діяльності. Існуюча модель соціально-трудових відносин в Україні має багато недоліків, серед яких: недосконалість
законодавчої, нормативно-правової бази; низька мотивація обох
сторін соціально-трудових відносин до участі в соціальному діалозі;
формальний характер договорів і угод на різних рівнях економіки
тощо. Особливістю сучасного розвитку соціально-трудових відносин в Україні є те, що держава вже тотально не регламентує їх зміст,
а інші регулятори, включаючи соціальне партнерство, ще не запрацювали на повну потужність.
На сьогоднішній день поширені досить різні моделі відносин між
працівниками та роботодавцями. Проте їхньою загальною характе46
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ристикою є домінування сторони роботодавців. Серед основних
причин, що породжують домінування сторони роботодавців у соціально-трудових відносинах:
1. Низькі обсяги пропозиції якісних робочих місць унаслідок
депресивного стану вітчизняного ринку праці та наявних структурних диспропорцій.
2. Наявний рівень соціальної толерантності сучасного українського бізнесу, який в умовах нерозвиненості інститутів громадянського суспільства, недосконалості державних механізмів реалізації
практики соціального діалогу здебільшого зорієнтований на реалізацію у сфері соціально-трудових відносин не стільки демократичного, скільки командно-авторитарного типу поведінки.
За рівнем регулювання соціально-трудових відносин розрізняють такі моделі: 1. Перша група — моделі з домінуючим міжгалузевим рівнем, в яких найбільш значущим є загальнонаціональний
рівень переговорів і угод (застосовуються у Бельгії, Ірландії,
Фінляндії, Словенії, тобто у невеликих державах із відносно простою галузевою структурою). 2. Друга група — моделі з домінуючим
рівнем компаній, в яких центр партнерства знаходиться на підприємствах, але за наявності певного регулятивного впливу галузевих
та загальнонаціональних угод (застосовуються у Чехії, Естонії,
Угорщині, Латвії, Польщі, на Мальті). 3. Третя група — моделі з домінуючим галузевим рівнем. Основну роль відіграють галузеві тарифні угоди, які значною мірою розповсюджуються на всі або на більшу
частину підприємств галузі (використовуються в Австрії, Німеччині,
Греції, Італії, Голландії, Португалії, Іспанії, Словаччині, Швеції,
тобто у розвинених державах зі складною галузевою структурою).
Для української моделі соціально-трудових відносин характерною є друга група, де основним засобом регулювання взаємовідносин між працівником і роботодавцем є колективний договір, норми
якого ґрунтуються на нормах законодавства України про працю,
генеральних, регіональних та галузевих угод.
Домінуючою складовою частиною нової економіки є знання,
якісний трудовий потенціал. Питання якісного кадрового забезпечення суспільно-політичних та соціально-економічних сфер життєдіяльності України стало одним із пріоритетних завдань державної
політики.
Загалом, функціонування механізму соціально-трудових відносин повинно забезпечити соціальну орієнтацію економіки і на цій
основі — досягнення соціальної злагоди у суспільстві, зниження
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суспільної конфронтації, а також підвищення загального добробуту
громадян. Усе помітнішим стає феномен — характер і форми соціально-трудових відносин, обтяжених фінансово-економічною кризою,
стають вразливішими за своєю раптовістю і починають орієнтувати
їх учасників не на забезпечення зростання благополуччя, а на формування соціальної незахищеності і невпевненості громадян у майбутньому. А це вимагає якнайшвидшого пошуку нових соціальних стратегій, таких форм соціально-економічної діяльності, які забезпечать
реалізацію всіх очікувань найманих працівників і роботодавців.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Лихацький С. М.
VІІ курс, група ЗМО-71,
спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
м. Київ
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., доцент

Зміщення акценту в реалізації ринкових реформ на регіональний рівень господарювання шляхом децентралізації управління і
перерозподілу повноважень на користь органів місцевого самоврядування обумовлює активізацію діяльності регіонів стосовно формування системних конкурентних переваг, сукупність яких забезпечує належний рівень функціонування регіональної економіки та
відповідне їх позиціонування у конкурентному оточенні.
Підвищення конкурентоспроможності економіки регіону набуває реальності за умови запровадження сучасних форм і методів,
серед яких найбільш ефективним є стратегічне управління.
Інструментарій стратегічного управління конкурентоспроможністю регіону спрямовується на активізацію його стратегічного
потенціалу, зміцнення виробничо-ресурсного потенціалу, забезпечення розвитку людських ресурсів і міжрегіонального співробітництва. Стратегічне управління передбачає застосування такої моделі регіональної економіки, яка гарантує оптимальне, ефективне та
раціональне використання потенціалу регіону.
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Поряд із цим, реалії сьогодення свідчать про зростання ролі
регіонів у світовій економіці, що спричинило розвитком процесів
глобалізації, в результаті чого істотно змінюється роль окремого
регіону, що вступає в конкурентні відносини, як в межах країни, так
і на світовому ринку. Сучасна концепція конкурентоспроможності
передбачає здатність реалізувати конкретні переваги та на цій основі досягнути стабільного підвищення якості життя суспільства.
Потенціал конкурентоспроможності — це сукупність здатностей економічного суб’єкта, які є результатом досвіду попереднього
функціонування, а також можливостей, що гарантують унікальність
певних позицій у майбутньому. Стратегічний потенціал забезпечує
формування довготривалих конкурентних переваг і більшою мірою
оперує можливостями подальшого розвитку регіональної економіки.
Стратегічними компонентами потенціалу конкурентоспроможності
регіональної економіки в першу чергу визначено людський, інноваційний та інвестиційний потенціали. Важелі активізації потенціалу конкурентоспроможності класифіковано залежно від джерел приведення в дію механізму потенціалу конкурентоспроможності
(екзогенні, ендогенні), від логіки дій (збалансовані та конфліктні),
від форми впливу суб’єктивного фактора (раціональні та ірраціональні), від стилю управління (волюнтаристський та органічний),
від способів впливу на конкурентоспроможність (фокусні та
дифузійні).
Стратегічне управління конкурентоспроможністю регіональної економіки являє собою сукупність кібернетичного впливу на
формування регіональних конкурентних переваг, які виникають
унаслідок попередніх цілеспрямованих дій керуючої підсистеми
та синергетики регіонального розвитку. Стратегічне управління
конкурентоспроможністю регіональної економіки базується на
платформі імперативів, на якій розміщені як принципи стратегічного управління, так і принципи розвитку стратегічних видів
потенціалу регіональної економіки. Принципами розвитку людського потенціалу як чинника формування конкурентоспроможності виділено креативність, гармонійність, компетентність, відповідальність. До принципів розвитку інноваційного потенціалу
віднесено перманентність, радикальність, дифузійність, інтерактивність. До принципів розвитку інвестиційного потенціалу
включено ефективність, оптимальність, демократичність, культурність.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ломака А. В.
ІІ курс, група ЕМ-21, спеціальність «Менеджмент»,
Інститут економіки та менеджменту, к. тел. (067) 969-32-57
Науковий керівник: Дубас А. О., к. е. н., доцент

Забезпечення прибутковості підприємства — основна мета
діяльності будь-якого комерційного підприємства. Сутність прибутковості визначається економічним станом підприємства і його
позиціонуванням на ринку. Основою забезпечення прибутковості є
якісний розвиток підприємства, який має свої оціночні параметри,
серед них ключовим є прибуток, зокрема показник якості прибутку підприємства. Якість прибутку підприємства визначається як узагальнена характеристика структури джерел формування прибутку.
Висока якість прибутку підприємства характеризується зростанням
обсягів реалізації продукції та зниженням рівня операційних витрат.
Тому застосування організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємств є вкрай необхідним для успішного розвитку не лише окремих підприємств та галузей, а й національної економіки вцілому.
Характерною рисою організаційно-економічного механізму
забезпечення прибутковості підприємства є спонукання виробників до високих результатів господарської діяльності через економічний інтерес його учасників, який є найбільш потужним та дієвим
інструментом здійснення перетворень та становлення ефективного
власника в різних секторах економіки України. А головною метою
створення організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємств є стійкий розвиток й ефективне управління
підприємством у ринкових умовах.
Сучасні організаційно-економічні механізми є недосконалими
через недосконалість їх складових та невиконання основних принципів їх формування. На думку вчених-економістів, модель раціонального організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємств повинна формуватися на принципах:
децентралізації, компактності, інтенсивності, скорочення проміжних ланок, взаємодії саморегуляції з державним регулюванням, гнучкості, відкритості, адекватності соціально-економічній ситуації
тощо.
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Цільовою функцією даного структурного утворення є отримання
прибутку через випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції
(послуг), забезпечення високого рівня рентабельності й ліквідності за
допомогою управлінських методів (прийняття рішень та їх реалізація,
в т. ч. контроль за їх виконанням і оцінка одержаних результатів).
Складові організаційно-економічного механізму забезпечення
прибутковості підприємств можна об’єднати на дві групи: організаційно-економічні та фінансово-забезпечувальні елементи.
Організаційно-економічні елементи включають адміністративні (державне, регіональне, інституціональне регулювання та саморегулювання) та ринкові (інноваційно-інвестиційні заходи, страхування та оподаткування, ціноутворення, мотиваційні механізми,
засоби стимулювання для підвищення конкурентоспроможності підприємства тощо) інструменти.
Інноваційно-інвестиційні заходи мають включати в себе нормативно-правову базу забезпечення захисту інтересів інвесторів, гарантування державою недоторканості їх власності, сприяння інноваційним
методам
ведення
підприємницької
діяльності.
Фінансово-забезпечувальні інструменти повинні бути представлені
розгалуженою системою фінансових установ і відпрацьованим
механізмом надання і повернення кредитів.
З огляду на це, організаційно-економічний механізм функціонування підприємств в ринкових умовах слід сформувати як комплекс
організаційних заходів (правових, виробничих та соціальних) і заходів
економічного характеру зовнішньої і внутрішньої дії, які в процесі
взаємодії і взаємозв’язку здійснюють активний вплив на економічний інтерес суб’єктів господарської діяльності з метою підвищення
ефективності і забезпечення сталого розвитку виробництва.

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ТОРГІВЛІ
Ляшенко В. В.,
старший викладач
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини, к. тел. (0512) 57-21-55

В умовах становлення й розвитку ринкових відносин в Україні
все більшу значимість здобувають проблеми, пов’язані з функціонуванням основних учасників ринку й суб’єктів господарської
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діяльності. У цьому зв’язку особливе місце в розгляді вищезгаданих
проблем приділяється торговому підприємству як одному із суб’єктів ринкових відносин.
У Господарському кодексі України відзначено, що «господарсько-торговельна діяльність є діяльністю, що здійснюється суб’єктами господарювання в сфері товарного обміну, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення й виробів
народного споживання, а також додаткова діяльність, що забезпечує їхню реалізацію шляхом надання відповідних послуг» [1].
Одним із важливих напрямів реформування торговельного підприємництва є поєднання принципів вільного (ринкового) і регульованого формування торгової мережі. Треба також враховувати
соціальний аспект розвитку торговельного підприємства, адже
з зростанням воно забезпечую робочими місцями свій регіон.
Для подальшого покращення торговельної діяльності підприємств слід більш детально приділити увагу наступним напрямам:
• системі факторів які впливають на торговельну діяльність підприємств;
• технології оцінювання попиту на продукцію;
• формуванню стратегії розвитку;
• методам досягнення стратегічних цілей підприємства.
Безперечно, важливою складовою розвитку сучасного торговельного підприємництва є впровадження інноваційних процесів в
торгівлю.
Інновація в торгівлі — це система науково-обгрунтованих організаційно-управлінських, маркетингових, економічних та технологічних рішень, що модернізують та підвищують рівень торговельного обслуговування, сприяють появі нових торговельних послуг, які
забезпечують кращі результати діяльності підприємств торгівлі.
Інновації в торгівлі мають позитивний вплив на ефективність
роботи торговельних підприємств та дозволяють:
• підвищити ефективність процесу продажу;
• оптимізувати витрати, збільшити конкурентоспроможність підприємства;
• забезпечити покупців максимально можливим обсягом інформації про товари та послуги;
• підвищити продуктивність праці персоналу;
• покращити показники фінансово-господарської діяльності підприємства;
• збільшити прибуток підприємства.
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Сучасний інноваційний процес в торгівлі проявляється через реалізацію організаційно-управлінських рішень на рівні галузі та через
впровадження техніко-технологічних рішень на рівні підприємства.
Інноваційними заходами на рівні торгового підприємства
в сучасних умовах є:
– покращення використання можливостей інтернет-ресурсів в
плані здійснення завершеного циклу інтернет-продаж та підвищення з їх допомогою рівня сервісу;
– використання електронних цінників;
– застосування RFID технологій і PSA-технологій;
– використання Private label тощо.
Подальшого дослідження потребує проблема визначення механізмів та засобів регулювання торговельного підприємництва.
Використана література
1. Закон України «Господарський кодекс України» // Офіційний вісник
України. — 2003. — № 11.

ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Ляшенко В. В.,
старший викладач
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к. тел. (0512) 57-21-55

Розвиток малого і середнього підприємництва протягом усього
строку становлення економічної незалежності держави залишається
одним із пріоритетних напрямів загальнодержавної та регіональної
соціально-економічної політики України.
Інновації служать специфічним інструментом малого підприємництва, діяльність якого, спрямована на організований пошук та
впровадження нововведень.
Таким чином, інноваційне підприємництво є найважливішою
складовою національної інноваційної системи, його головним завданнями є перетворення інтелектуального продукту — новації на
інновацію, що має ринковий потенціал, виступає чинником ефективності та конкурентоспроможності національної економіки.
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Однією з актуальних проблем, що потребує теоретичного обґрунтування, є визначення моделей інноваційного підприємництва, що
сприяють ефективній реалізації його потенціалу.
Можливо виокремити основні види інноваційного підприємництва за критерієм пріоритетного об’єкту інновацій — продукт,
процес, сфера:
– інновація продукції — процес оновлення ринкового потенціалу підприємства, що сприяє збільшенню обсягу прибутку, розширенню частки на ринку, збереженню та розширенню клієнтури,
зміцненню незалежного положення, підвищенню репутації тощо;
– інновація технологій — процес оновлення: виробничих технологій відповідно до завдань інноваційного процесу, спрямований на
підвищення продуктивності праці і економію енергії, сировини та
інших ресурсів, що дає можливість збільшити обсяг прибутку фірми;
управлінських технологій з метою забезпечення організаційно-економічних умов ефективної інноваційної діяльності; ринкових технологій, орієнтованих на ефективний продаж інноваційної продукції, поширення нововведень, їх довгострокову прибутковість;
– соціальні інновації, застосування яких розширює можливості
фірми на ринку інтелектуальних ресурсів, насамперед трудових,
мобілізує працівників на творчу працю, зміцнює довіру до соціальних зобов’язань фірми перед працівниками і суспільством.
Інноваційне підприємництво здійснюється на базі потенціалу, ефективне створення та реалізація якого є його найважливішим завданням.
У сучасній науковій літературі, присвяченій проблемам інноваційної діяльності, не склалося ще єдиного визначення інноваційного потенціалу та його структури.
Однак, в основному в економічній літературі переважає ресурсний підхід до визначення інноваційного потенціалу.
Так, інноваційний потенціал визначають, як здатність системи
породжувати і вчасно освоювати новації відповідно до прийнятої
стратегії розвитку; сукупність різних видів ресурсів, зокрема матеріальних, фінансових, інтелектуальних та інших, необхідних для
здійснення інноваційної діяльності [1, с. 470].
Пріоритетним ресурсом інноваційної діяльності фірми, її інноваційним потенціалом є знання.
Підхід на основі знань до інноваційного потенціалу складає
основу визначення останнього як сукупності потенціалів освоєння,
генерування, поширення знань і потенційного попиту на знання,
що і є базою розвитку інноваційного підприємництва.
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Використана література
1. Федулова Л. І. Інноваційна економіка: [підручник] /Л. І. Федулова. —
К.: Либідь, 2006. — 480 с.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Марченко О. О.
ІІ курс, група 21Ф, напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. 097-205-21-11
Науковий керівник: Нєвєдрова Н. В., старший викладач

Залучення інвестицій є важливим питанням впродовж усього
періоду функціонування підприємств. Особливо гостро питання
ефективності управління інвестиційною діяльністю постає у період
фінансової кризи за високого попиту та низької пропозиції інвестиційних ресурсів.
На думку Базилевича В. Д., Баластрик Л. О. економічне зростання полягає у довгостроковому збільшенні потенційного рівня
виробництва за умов повної зайнятості [1]. За умов обмеженості
ресурсів для вітчизняних підприємств доцільною є орієнтація на
інтенсивне зростання за рахунок приросту праці, капіталу та нововведень.
Останніми роками інвестиційний ринок України характеризується динамічним розвитком, високим попитом на інвестиційні
ресурси та достатньо високим рівнем зацікавленості іноземних
інвесторів, а отже й інвестиційною привабливістю, свідченням чого
є статистичні дані щодо прямих іноземних інвестицій в Україну.
За даними Держкомстату у січні-червні 2016 року в економіку
України іноземними інвесторами вкладено 2859,1 млн. дол. На підприємствах промисловості зосереджено 29,6% загального обсягу
прямих інвестицій в Україну, в установах фінансової та страхової
діяльності — 29,4% [4].
Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та капітальних
інвестицій в регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку.
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Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у
січні-червні 2016 року складають 119,8 млрд. грн. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січнічервні 2016 року освоєно 72,2% капіталовкладень.
Пріоритетним напрямком діяльності вітчизняних підприємств
в умовах фінансової кризи є формування достатнього обсягу інвестицій для впровадження різного роду інновацій з метою досягнення
економічного зростання. Формування системи управління інвестиційною діяльністю має відбуватись інтегровано із антикризовим
управлінням з метою зменшення та уникнення ризиків, пов’язаних
не лише з інвестиційною діяльністю, але й спричинених кризовим
станом вітчизняної економіки. Крім того, досить актуальним питанням для економіки країни в цілому є збільшення обсягів інвестування у стратегічно важливі галузі, зокрема машинобудування, яке
забезпечує основними засобами інші галузі економіки.
Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій,
є достатньо інтегрованою у світове господарство. Для подальшого
покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
Використана література
1. Базилевич В. Д. Макроекономіка: [навч. посібник] / В. Д. Базилевич,
Л. О. Баластрик. — А.: АТІКА, 2002. — 268 с.
2. Борщ Л. М. Інновації і інвестиції в реальному секторі економіки:
перспективи розвитку/ Борщ Л. М. // Економіка ринкових
відносин. — 2008. –№ 22.
3. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми
розвитку: [моногр. ] / Зянько В. В. — Вінниця: УНІВЕРСУМВінниця, 2008. – 397 с.
4. http://www. me. gov. ua/
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ЯК ПРОДУКТ ЦІЛІСНОЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ
У МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Масляна С. О.
1 курс, група ОА-61,
спеціальність «Облік та оподаткування»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
+380938899467
Науковий керівник: Колумбет О. П., к. е. н., доцент

Глобальні зрушення в економіці, що спричинили фінансову
кризу, вимагають зміни умов поведінки суб’єктів господарювання.
Нові правила ведення бізнесу передбачають закономірність формування такої звітності, яка була б здатна забезпечити її користувачів
необхідною інформацією, а також зосереджена навколо стратегічних цілей підприємства та корпоративного керування в цілому.
Вченими була розроблена концепція інтегрованої звітності, яка
перетворила існуючі підходи до розуміння сутності системи бухгалтерського обліку та її призначення, розширила поняття бухгалтерської звітності та суттєво змінила роль бухгалтерського обліку
в суспільстві. В той самий час, на сьогодні існує значна кількість
перешкод теоретико-методологічного характеру, що не дозволяє її
вільно впровадити в національну облікову систему. Їх подолання
в результаті сприятиме підвищенню ефективності практичного
застосування даної концепції в діяльності вітчизняних підприємств.
Питаннямконцептуальних засад інтегрованої звітності та формування її окремих складових виявили відображення в роботах вітчизняних вчених таких, як В. М. Костюченко, Н. В. Богатир,
К. В. Безверхий, Н. О. Лоханова, Р. О. Костирко, О. В. Вакун,
О. П. Колумбет.
Основною причиною необхідності формування єдиного загального корпоративного звіту підприємства стала економія витрат на
процес складання і оприлюднення звітності, які значно зросли зі
зростанням обсягів звітності, що надається внутрішнім і зовнішнім
користувачам для прийняття рішень.
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що розробка і запровадження інтегрованої звітності знімає, а точніше руйнує певні межі
між фінансовим і управлінським обліком в їх традиційному
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розумінні. Практично створюється ситуація, коли інтегрована звітність, як продукт цілісної обліково-аналітичної системи, відкриває
ту інформацію, що традиційно вважалася внутрішньою, для всіх
зацікавлених користувачів. І тільки цілісна обліково-аналітична
система як складова інформаційної системи підприємства може
забезпечити формування інтегрованої звітності.
Як зазначає Лоханова Н. О. процес складання інтегрованої звітності як продукту цілісної облікової системи стикається з цілою низкою проблем? зокрема:
1. Дуже важливо забезпечити суттєвість інформації, що має розкриватися в інтегрованій звітності. Складність у тому, що суттєвість
з позиції різних інститутів — це не одне й те ж саме, так вона дещо
відрізняється з позиції зовнішніх інвесторів, самої компанії, державних інститутів, інших користувачів. Отож, постає питання: які
саме показники і з якою мірою суттєвості мають бути розкриті у звітності, щоб задовольнити обґрунтовані вимоги різних зацікавлених
користувачів?
2. Питання забезпечення комерційної таємниці в нині діючих
складних умовах конкурентної боротьби є дуже важливим і тому,
вводячи у звітність оцінку ризиків діяльності, освітлення власної
стратегії тощо, слід розуміти, що при розкритті таких показників
можуть бути збільшені загрози стійкому розвитку компанії в частині використання цієї інформації з боку конкурентів.
3. Сама ідея складання інтегрованого звіту виходить з тези максимального розкриття інформації для забезпечення сталого розвитку, але постає логічне питання — сталий розвиток відносно кого із
зацікавлених осіб в даному випадку розглядається? Отже, має йти
мова про постійне підтримання балансу економічних інтересів відносно забезпечення сталого розвитку і розкриття відповідної інформації.
4. Дуже складним питанням при складанні будь-якої звітності,
в тому числі інтегрованої, є питання достовірності показників, що в
ній наводяться. Однак залишається непростим питанням те, яким
чином може бути забезпечено більш-менш достовірне наведення у
звітності прогнозної інформації.
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ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Нєвєдрова Н. В.
старший викладач кафедри загальноосвітніх дисциплін
Полтавський інститут економіки і права,
к. тел. 050-22-85-483

Україна сьогодні знаходиться в умовах економічної нестабільності, проявом якої є інфляція. Точна діагностика причин інфляції і
оцінка їх впливу на рівень цін в економіці є необхідною умовою
вироблення коректної стабілізаційної політики держави, орієнтованої на соціальний прогрес. Інфляція характеризується забезпеченням національної грошової одиниці та загальним підвищенням рівня
цін в країні. Незначні інфляційні процеси практично не впливають
на фінансовий стан підприємства, та високі темпи інфляції мають
негативний вплив на всю фінансово-господарську діяльність підприємства [1].
В найбільшій мірі такий вплив призводить до зміни та викривлення цінових показників в самій країні. В результаті чого, відбувається зміна та спотворення і всіх наступних інформаційно-вартісних потоків, що формуються.
Показники фінансової звітності підприємства деформуються в
умовах інфляції, що може давати не вірне уявлення про фінансовий
стан та про результати діяльності підприємства.
Аналізуючи інформацію фінансової звітності, неможливо достовірно оцінити майно підприємства, результати діяльності вводить
користувачів в оману, що не дозволяє прийняти адекватні рішення
про використання прибутку, а також неможливо приймати розумні
управлінські рішення щодо господарської діяльності.
Ймовірність прийняття помилкових інвестиційних рішень у цей
період різко зростає. Використовуючи цю інформацію, інвестори та
інші користувачі фінансової звітності підприємства проводять його
фінансовий аналіз, ризикуючи отримати помилкові результати і
далеку від реальності картину фінансового стану підприємства.
Проводячи фінансовий аналіз підприємств, в умовах високої інфляції одержують завищені значення коефіцієнтів прибутковості підприємства, а це не дає змоги об’єктивно оцінити фінансовий стан
підприємства.
59

Секція 1

Економічні перспективи України

Таким чином, вплив інфляції на фінансовий стан підприємства зводиться до: заниження реальної вартості майна підприємства; заниження реальної вартості товарно-матеріальних цінностей та витрат на амортизацію, що викликає, з одного боку,
неоправдане заниження собівартості продукції, а з іншої —
необґрунтоване завищення прибутку; неможливості значного
накопичення підприємством грошових коштів для здійснення
капітальних вкладів; вилучення до бюджету фактично не отриманого прибутку, шляхом забезпечення податкових надходжень і
т. ін. [2].
Інфляційне середовище та недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення
фінансової стійкості і можливого банкрутства. Разом з тим,
надлишкові активи підприємства та постійне зростання цін на них
є перешкодою його ефективного розвитку і приводять до незапланованих витрат та переплати податків. Отже, особливо ускладнюється фінансовий аналіз в умовах інфляції. Це зумовлено
постійним зростанням цін на товари та послуги, за яким при високих темпах важко стежити. Виходячи з цього питання дослідження фінансового стану підприємства є важливим для забезпечення
його роботи в умовах інфляції.
Використана література
1. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. 6-те вид.,перероб. і доп. /
М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін. К.: КНЕУ, 2011. —
589 с.
2. Круш П. В. Інфляція: суть, форма та її оцінка: Навч. посіб. /
П. В. Круш, О. В. Клименко. К.: Центр учбової літератури, 2010.
288 с.
3. Марцин В. С. Деякі підходи до регулювання інфляційних процесів на
сучасному етапі розвитку економіки / В. С. Марцин //Економіка
розвитку. 2013. № 1(65).
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Онищук О. С.
1курс, гр. ЕМ 11/16,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»,
к. тел. (063) 8693092
Науковий керівник: Фурман С. С.

Сучасні грошові системі еволюціонують в напрямку зменшення
використання готівкових грошей. Деякі країни досить активно відмовляються від готівкових грошей та переходять до все більшого
використання різних форм безготівкових: пластикові картки, технологія блокчейн, мобільні додатки тощо.
Виведення готівки з обігу привело до появи так званої безготівкової економіки: в Швеції більше половини населення і 90% молоді користуються мобільним додатком для швидкого переказу грошей між користувачами, тоді як інша частина населення
користується банківськими картками.
Причини виведення готівки з обігу: 1) на обслуговування обігу
готівки витрачається 0,5 — 1% світового ВВП; 2) боротьба з корупцією та криміналом (західні економісти вважають купюри великого
номіналу основним інструментом тіньової економіки); 3) дрібні
монети втрачаються з різних причин, а вартість їхнього виготовлення більша за номінал; 4) зручність обміну та безпечність використання; 5) безготівковий обіг унеможливлює виплату нелегальних
зарплат.
Однак, основна причини виведення готівки, на думку економістів, та, що готівка заважає встановленню від’ємних відсоткових ставок, що використовуються з метою виведення грошей з банків у
реальну економіку. Від’ємні відсоткові ставки як інструмент монетарної політики використовуються в Японії, Швейцарії, Швеції та
єврозоні. Найбільш ефективною така політика є в Швеції, де готівковий обіг склав 2% грошового обігу.
Практика переходу на безготівковий обіг має і незгодних є нею,
які вважають, що безготівкова економіка дозволить системі слідкувати за опозицією та окремими громадянами. Можливий і форсмажор: відключення електропостачання, інтернету. Звісно, це проблеми, пов’язані з рівнем розвитку інфраструктури та демократії.
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Перехід України до безготівкової економіки відбувається, але не
такими швидкими темпами. Причини такого стану: відсутність
суцільного покриття мобільним зв’язком та Інтернетом території
України, не 100%-е охоплення населення мобільним зв’язком, велика частка готівкових розрахунків в приватному секторі, не дуже розвинена мережа банкоматів в сільській місцевості.
Зменшення готівкового обігу для української економіки є актуальним з ряду причин:
1) виведення розрахунків з «тіні»;
2) боротьба з корупцією та криміналом;
3) можливість зробити прозорими всі доходи.
Передумови, що необхідно створити для розширення безготівкового обігу: підвищення довіри до держави та її інституцій, розширення технічних можливостей для використання безготівкових розрахунків.
Використана література
1. Добровидова О. Деньги — это бумага? Только не в Швеции. // Colta.
ru, 30 ноября 2016, http://www. colta. ru/articles/society/13232
2. Зачем Швеция заменяет наличные? // Banks. eu, 01. 11. 2015
http://news. banks. eu/archives/1856

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Оропай Олексій
6 курс, група ФН-61/16, спеціальність «Фінанси і кредит »,
Науковий керівник: Захарчук О. В.

Основною умовою забезпечення безперервного відтворювального процесу будь якого виробництва є наявність фінансових ресурсів. У сучасних ринкових умовах гостро постає проблема забезпечення на достатньому рівні фінансовими ресурсами сільське
господарство, особливо в умовах нестабільної фінансово-економічної та політичної ситуації в країні, а також гострої конкуренції,
пошуку нових ринків збуту сільськогосподарської продукції, техніко-технологічних змін виробництва та інші. Створення діючої сис62
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теми фінансового забезпечення є необхідним та важливим етапом
на шляху ефективного функціонування галузей економіки.
Фінансове забезпечення розвитку сільського господарства є складовою фінансового механізму, покликаного забезпечити регулювання фінансів підприємства, формування та використання грошових фондів, що здійснюють господарську діяльність підприємства,
для досягнення поставлених стратегічних цілей.
Джерелами фінансового забезпечення сільського господарства
є власні та залучені фінансові ресурси. До власних фінансових ресурсів сільськогосподарського підприємства належить нерозподілений
прибуток, амортизаційні відрахування, кошти одержані від продажу основних засобів та суми страхового відшкодування збитків, що
пов’язані із втратою майна. До залучених — банківське кредитування, страхування, бюджетне фінансування та інше.
Проведений аналіз фінансового забезпечення аграрного виробництва показав, що найбільш гострими фінансовими проблемами
розвитку аграрного сектора економіки сьогодення є:
– нераціональне використання та формування фінансових
ресурсів у процесі господарської діяльності, що становить основу
ефективної фінансової політики підприємства;
– недостатність власних фінансових ресурсів для фінансування
поточної діяльності та перспективного економічного розвитку сільськогосподарських підприємств;
– низький рівень розвитку фінансової інфраструктури ресурсного забезпечення аграрного виробництва;
– недостатня державна фінансова підтримка;
– нестабільна фінансово-економічна ситуація в країні.
Ці проблеми виникають внаслідок впливу особливостей сільськогосподарського виробництва, а саме: організаційних (присутність значних ризиків, велика тривалість виробничого процесу,
проблеми зі збутом продукції, значний часовий розрив між виробництвом та реалізацією продукції, значний обсяг орендованих
активів, відсутність якісного менеджменту); технологічних (значні
обсяги незавершеного виробництва та втрат продукції, наявність
низько ліквідних запасів, низький рівень технологічної оснащеності виробництва та відставання); природних (сезонність, просторова обмеженість, залежність від природно-кліматичних умов,
урожайність); економічних (вплив інфляції, віддаленість від фінансово-кредитних установ, недостатня державна фінансова підтримка, високі відсоткові ставки за кредитами. специфіка застави,
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нерівномірність потреби у фінансових ресурсах та їх надходження); політичних.
Все це впливає на формування валового внутрішнього продукту,
який має певну специфіку. В основному більша його половина створюється у господарствах населення, а обсяги мають істотну варіацію у розрізі кварталів року. Якщо в середньому по економіці країни
щоквартальна величина валової доданої вартості змінюється в межах
20–30% від річного обсягу, то у сільському господарстві ці зміни
сягають від 7,1 до 54,3%.
Тому, в порівнянні з іншими галузями економіки вона має більш
низький адаптаційний потенціал до змін у зовнішньому економічному оточенні. У силу цього існує необхідність постійного державного захисту, а також більш «м’яких» умов та тривалого адаптаційного періоду.

МЕТОДИ ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ
БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ
Оропай Олексій
6 курс, група ФН-61/16, спеціальність «Фінанси і кредит »,
Науковий керівник: Куліш А. П.

Питанню діагностики банкрутства підприємств в економічній
науці приділяється значна увага. Це зумовлене тим, що: банкрутство
певного суб’єкта господарювання призводить до порушення макроекономічної рівноваги; від того, наскільки об’єктивно проведено
оцінку ступеня ймовірності банкрутства підприємства, залежить ціна
підприємства, його інвестиційна привабливість, що також відбивається на економічних інтересах держави. Таким чином, аналіз діагностики банкрутства та його запобігання, підтримка платоспроможності підприємства є актуальними в країнах з ринковими
відносинами. Найефективнішим засобом запобігання банкрутства
є фінансова санація, що забезпечує фінансове оздоровлення підприємств, збереження робочих місць, підвищення виробничого
потенціалу, а отже і економічну безпеку країни. [1-3]
Ознаки банкрутства можна розділити на дві групи. До першої
групи відносяться показники, що свідчать про можливі фінансові
утруднення і ймовірність банкрутства в недалекому майбутньому:
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повторювані істотні втрати в основній діяльності, що виражаються
в хронічному спаді виробництва, скороченні обсягів продажів і хронічній збитковості; наявність хронічно простроченої кредиторської
і дебіторської заборгованості; низькі значення коефіцієнтів ліквідності і тенденція їх до зниження; збільшення до небезпечних меж
частки позикового капіталу в загальній його сумі; дефіцит власного
оборотного капіталу; систематичне збільшення тривалості обороту
капіталу; наявність наднормативних запасів сировини і готової продукції; використання нових джерел фінансових ресурсів на невигідних умовах; несприятливі зміни в портфелі замовлень; падіння ринкової вартості акцій підприємства; зниження виробничого
потенціалу. В другу групу входять показники, несприятливі значення яких не дають підстави розглядати поточний фінансовий стан як
критичний, але сигналізують про можливість різкого його погіршення в майбутньому при неприйнятті дієвих заходів.
При здійсненні прогнозування ймовірності банкрутства по кожному з підприємств виділяється деяка кількість показників, що
характеризують його фінансове становище. Причому, в аналіз
можуть бути включені дані за відповідними показниками і за ряд
років, що дозволяє оцінити схильність підприємства до банкрутства
з урахуванням фактору часу.
Одним з основних напрямків діагностики банкрутства підприємств є підхід, що базується на розрахунку різних фінансових коефіцієнтів на основі фінансової звітності. Вітчизняні й закордонні
автори пропонують різні процедури аналізу фінансової звітності,
виходячи із цілей і завдань аналізу, інформаційної бази, технічного
забезпечення, досвіду й кваліфікації фахівців.
Сучасний стан економіки вимагає створення загального алгоритму прогнозування банкрутства підприємства з урахуванням як
вітчизняного, так і закордонного досвіду. Для забезпечення більшої
об’єктивності результатів аналізу діагностика банкрутства вітчизняних підприємств має базуватися на таких принципах: — необхідність
поєднання в процесі аналізу кількісних та якісних критеріїв, що сигналізують про потенційну загрозу банкрутства суб’єктів господарювання; — врахування особливостей розвитку економічних циклів у
певній галузі при визначенні індикаторів кризових явищ на підприємстві; — узагальнення світового досвіду в розробці методичного
інструментарію діагностики банкрутства і його адаптація до умов
діяльності та інформаційного забезпечення вітчизняних підприємств; — комплексний інтегральний підхід до оцінювання
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фінансового стану підприємств, що зазнали фінансових ускладнень
у своїй діяльності. Для того, щоб прогноз був більш обґрунтованим,
рекомендуємо комплексно використовувати одночасно кілька методів прогнозування ймовірності банкрутства.
Викорситана література
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ВИТРАТНИЙ ПІДХІД ДО ЗНИЖЕННЯ
СОБІВАРТОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Пазущан О. О.
IVкурс, група 41Ф, напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (0532)-509966
Науковий керівник: Шаравара Р. І., к. е. н., доц.

Раціональна структура механізму управління собівартістю експортної продукції визначає стабільну роботу підприємства на зовнішньому й внутрішньому ринках. В умовах жорсткої конкуренції
питання управління собівартістю продукції здобуває першорядне
значення. До регульованих показників формування собівартості
продукції відноситься:
– логістичні витрати на поставку сировини й комплектуючих;
– ціни на сировину й комплектуючі;
– запаси підприємства;
– виробничі витрати [2].
Вибір напряму зниження собівартості здійснюється на основі
зіставлення витрат на реалізацію управлінського рішення й ефекту
від його використання; всі напрямки аналізуються в межах фінансових можливостей підприємства.
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При визначенні сумарних витрат споживача-імпортера на придбання продукції на українському підприємстві слід використовувати:
або ціну EXW та всі перелічені вище витрати, або ціну DDP та витрати на страхування, завантаження на основний транспорт та основне
перевезення (за домовленістю сторін). Для зручності витрати пов’язані з доставкою товару в країну призначення поєднаємо у 5 груп:
– витрати на завантаження-розвантаження в пунктах вантаження;
– витрати на транспортування продукції від заводу-продавця
в Україні до місця в країні призначення;
– експортні та імпортні митні платежі;
– витрати на страхування при перевезенні;
– інші витрати пов’язані з експортом [1].
Інформаційна база знакопичення та аналізу витрат може функціонувати за рахунок впровадження на підприємстві програми
ІСУВП SM2010 (інформаційна система управління витратами підприємства). Вона дозволяє здійснювати і забезпечувати:
– повний і оперативний контроль за всіма ресурсами (матеріальними, фінансовими і людськими) корпорації відповідно до організаційної та територіальної структурою в рамках єдиної системи;
– обробку та аналіз даних;
– отримувати інформацію про всі ресурси підприємства;
– високу надійність зберігання і обробки інформації;
– автоматизацію всіх стадій бізнес-процесу (планування, оперативний облік, аналіз відхилень і корекцію планів) в режимі реального часу;
– функціонування різних підрозділів і служб в рамках єдиного
інформаційного простору, що виключає управлінські витрати (часові та матеріальні);
– моментальний контроль за формуванням будь-яких фінансових результатів за технологією Drill-Down (можливість автоматичного доступу до документів, що вплинули на результати);
– ефективні засоби аналізу інформації в будь-якому розрізі;
– тотальний контроль за станом справ у сфері персоналу за допомогою авторизації всіх операцій в рамках системи;
– гнучку параметризацію та класифікацію інформації на рівні
користувача системи;
– захист інвестицій в інформаційні технології (система може
працювати на будь-яких апаратних платформах і володіє широкими можливостями експорту та імпорту даних для інтеграції з уже
наявними додатками на підприємстві).
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ:
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
Паладій А. Є.
ІІІ курс, група 3А, спеціальність «Облік і аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (095) 762-31-79
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент

Для сучасної підприємницької діяльності характерним є високий ступінь конкуренції. Проблема забезпечення випуску високоякісної та конкурентоспроможної продукції на сьогоднішній день
є досить актуальною не тільки в нашій країні, але і у всьому світі.
Саме здатність товару успішно конкурувати як на внутрішньому, так
і на зовнішніх ринках дає можливість збільшити темпи промислового та економічного розвитку країни, а також сприяє підняттю
національного престижу.
Для успішного ведення справ необхідно не тільки вміти надавати якісні товари (послуги), а й знати, кому вони необхідні, чому, для
яких цілей. Саме ці питання вирішує маркетинг як складова діяльності економічних структур. Маркетинг містить у собі безліч найрізноманітніших видів діяльності, у тому числі маркетингові дослідження, розробку товару, організацію його розповсюдження,
встановлення цін, рекламу. Засоби і сили, витрачені на проведення
маркетингового дослідження, за умови ефективної розробки і дотриманні всіх необхідних правил, сповна окупаються і багато в чому
зумовлюють успішну роботу фірми.
Сучасна економіка характеризується взаємодією двох основних
її суб’єктів — виробника і споживача. Кожен з цих учасників господарських процесів має конкретні цілі, у відповідність з якими і будує
свою діяльність. В умовах ринкового господарства особливого значення набувають глибокі знання ринку і здатність вміло застосову68
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вати інструменти впливу на яка складається у ньому ситуацію.
Сукупність таких знань та інструментів маркетингу допомагають
вирішувати питання конкурентної боротьби.
Конкуренція є необхідною і визначальною умовою нормального функціонування ринкової економіки. Явище конкуренції має
свої плюси й мінуси. До позитивних рис можна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування до попиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімізацію
витрат, реалізацію принципу оплати праці за її якістю й кількістю,
можливість регулювання з боку держави. До негативних наслідків —
те, що перемога одних супроводжується тяжкою, а подекуди катастрофічною поразкою інших, застосування нечесних прийомів,
надмірна експлуатація природних ресурсів, екологічні порушення
та інше.
Серед основних методів конкуренції, як доволі часто застосовуються в умовах сьогодення — цінова та нецінова конкуренція, реклама. В той же час суттєвим явищем є і нечесна конкуренція. Така
діяльність господарського суб’єкта спрямована на одержання комерційної вигоди і забезпечення домінуючого становища на ринку
обманом споживачів, партнерів, інших господарських суб’єктів
і державних органів.
Говорячи про негативні методи здійснення конкурентної боротьби необхідно зазначити, що конкуренції притаманне й таке явище,
як промислове шпигунство. Звичайно, не можна заперечувати певну
ефективність промислового шпигунства, наприклад він здійснює
значний вплив на розвиток військово-промислового комплексу.
Проте промислове шпигунство не може замінити науково-дослідницькі роботи, відкриття, адже, якщо постійно користуватися
чужим, вкраденим, то при цьому втрачається деякий власний потенціал розвитку, що зрештою веде до регресу.
В цілому ж, конкуренція має менше негативних ознак, ніж позитивних; конкуренція — значно менше лихо, ніж монополія, яка
зловживає своїм панівним положенням в економіці.
Конкуренція — визначальна умова підтримання динамізму
в економіці, за умов конкуренції створюється більше національне
багатство при меншій вартості кожного виду продукції порівняно
з монополією й плановою економікою.
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РИЗИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Пархомчук С. В.
VІІ курс, група ЗМО-71,
спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., доцент

Сучасна економіка України перебуває в глибокій кризі, що обумовлено негативними тенденціями у соціальному та політичному
житті. Гострою проблемою для підприємства є нестабільність діяльності, вплив змін макросередовища тощо. Підприємства, які не здатні з будь-яких причин погасити заборгованість, ускладнюють оздоровлення ринку товарів та послуг, економіки України та понижують
ступінь довіри до ділових відносин у цілому. На процес фінансового
оздоровлення ринку впливають фактори невизначеності, ризики та
загрози. Загострення кризових явищ і зацікавленість у збереженні
підприємств обумовили виникнення і розвиток антикризового
управління. Вплив внутрішніх та зовнішніх ризиків досить часто
завершується глибокою кризою підприємства, його банкрутством
та ліквідацією.
Проблема дослідження можливостей виживання в умовах глобальної економічної кризи являється на сьогодні однією із самих
актуальних для всіх господарюючих суб’єктів. Так, огляд економічної періодики та аналіз реальної економічної ситуації на Україні і
за кордоном показують, що кризові ситуації частішають, а їх наслідки набувають все більших масштабів. За умов поширення глобалізаційних процесів у світі, країни, що розвиваються, стають найбільш вразливими під час виникнення кризи, спричиненої
економічними, фінансовими, технологічними та іншими факторами. З огляду на це, організації повинні адаптуватись до тих умов,
що створюються факторами зовнішнього середовища, а внутрішні
керовані фактори повинні визначати можливість антикризової
діяльності та адаптації фірми.
Сьогодні, зокрема фінансова криза спровокувала поглиблення
фінансових ускладнень на підприємствах України, що пов’язані як із
зовнішніми загальнодержавними проблемами (нестабільність політичної ситуації, недосконалість законодавчої бази, неплатежі, спад
виробництва), так і з внутрішніми проблемами — неефективний
маркетинг, неефективне використання засобів, неефективний
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виробничий менеджмент, незбалансованість фінансових потоків.
Найбільш серйозним наслідком фінансової кризи на багатьох підприємствах стало їх банкрутство — явище притаманне сучасній економіці України.
В умовах ринкових відносин стійкість роботи підприємств залежить від цілком відомих факторів макросередовища. До них можна
віднести циклічність розвитку економіки, особливості й умови державного втручання в економічні процеси суспільства, галузеві аспекти, глобальну конкуренцію і т. д. Спостерігаючи сьогоднішній період
становлення суспільства як основне явище (конфліктна домінанта)
виступає всеосяжний соціально-політичний конфлікт, що пронизує
усі важливі сфери громадського життя.
Антикризове управління підприємством — це особлива система, що відрізняється комплексним і стратегічним характером
та має здатність повністю усувати тимчасові утруднення, зафіксовані в роботі підприємства. Успішне антикризове управління
— це, передусім, управління, яке базується на вмінні правильно
застосовувати досягнення сучасного менеджменту. Ефективність
антикризового управління зумовлюється здатністю підприємства
конструктивно реагувати на зміни, що загрожують його нор мальному функціонуванню. Важливою умовою є зміни у сфері
прикладання антикризових управлінських рішень. У відповідності
з теоріями класичних шкіл менеджменту, успіх підприємства
визначається, насамперед, раціо нальною організацією виробництва продукції, зниженням витрат виробниц тва та іншими
засобами впливу на його внутрішні фактори. Сучасний мене джмент, навпаки, висуває на перше місце проблеми адаптованості до змін зовнішнього середовища. Відповідно нова генерація
керівників займається, головним чином, аналізом факторів зовнішнього середовища, не звертаючи особливої уваги на удосконалення внутрігосподарського управління. Тим часом, і це — одна
з головних особливостей антикризового управління, в період
кризи саме внутрігосподарське управління стає основним змістом антикризових заходів.
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НОВІТНІ ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Пасічна О. Г.
5 курс, група Ф-51,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (0532)-509966
Науковий керівник: Гапчич Д. М., к. е. н.,
доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

Пріоритетний розвиток банківської системи та становлення
інших кредитно-фінансових інститутів відіграє ключову роль у формуванні економічного розвитку держави. Зокрема, для успішного
функціонування комерційних банків та їх позиціонування на ринку
необхідно чітко сформувати та управляти системою банківських
послуг. Комерційні банки не лише надають послуги, які є спільними і чітко визначеними для їх діяльності, а й впроваджують елементи
новітніх послуг, що розвиваються в банківській системі. Це дозволяє
розширити коло послуг комерційних банків та клієнтів та визначити
пріоритетність їх розвитку з точки зору економічних перспектив.
Вітчизняні комерційні банки використовують кредитно-депозитні і
карткові програми, розрахунково-касові і валютні послуги, зарплатні проекти, тобто стандартний пакет банківських послуг. Проте, на
даний час впроваджується і спектр новітніх інноваційних послуг в
комерційних банках. Саме це є поштовхом для боротьби вже не просто за визначений сегмент клієнтів, а за кожного конкретного споживача комерційних банків. Така політика комерційних банків значно підвищує значимість розроблення і впровадження нових,
інноваційних банківських послуг для задоволення запитів клієнтів і,
у свою чергу, сприяє утриманню конкурентних позицій комерційного банку на ринку банківських послуг. І саме впровадження цих
послуг надає можливість комерційному банку виокремити себе як
сучасний та залучити нове коло споживачів банківських продуктів.
За сучасних умов у банківській практиці почали впроваджуватися нові технології в банківському обслуговуванні клієнтів — система
дистанційного банківського обслуговування. Комерційні банки
надають клієнтам такі послуги, як проведення банківських операцій вдома («home banking»), в офісі тощо, повсюди, де це зручно
клієнту.
До новітніх послуг комерційних банків, належать такі як: торговий еквайринг; факторинг; центри самообслуговування. До переваг
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таких послуг для клієнтів можна віднести: зручність у використанні;
автоматична конвертація; кошти захищені від можливих пограбувань; можливість надання відстрочки платежу своїм клієнтам. На
сьогоднішній час більшість операцій переводиться на роботу готівкових та безготівкових банкоматів. Їх сукупність становить мережу
центрів самообслуговування. Ще однією послугою, яку можна виділити в інновації, є кеш-менеджмент. Це система управління грошовими потоками та залишками на рахунках юридичних осіб з метою їх
оптимізації, а також включає заходи щодо розвитку розрахунковоплатіжних технологій.
Інноваційною технологією, яка вже сьогодні проходить випробування, можна назвати безпровідну технологію NFC (Near Field
Communication). NFC працює по аналогії з WI-FI i Bluetooth. Boнa
забезпечує зручну, надійну та захищену передачу даних по радіоканалу на короткі відстані між різними електронними пристроями.
Найпоширенішим в світі пристроєм із NFC-інтерфейсом сьогодні
є мобільні телефони. Ці телефони можна використовувати в якості
банківської пластикової картки для роботи з банкоматами. Однією із
найголовніших переваг є те, що вони можуть зберігати інформацію
про декілька банківських карток. На сьогоднішній день NFC технології вже активно використовуються в Японії.
Незважаючи на мінуси перелічених послуг, комерційні банки
повинні вносити їх в спектр своїх послуг з метою свого фінансового
розвитку та розвитку програми менеджменту своєї діяльності.

ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ БРЕНДУ
Патик А. В.
Vкурс, група МА-15ЗМ, спеціальність «Маркетинг»,
Університет економіки та права « КРОК», к. тел. (063)-897-51-07
Науковий керівник д. е. н, професор Петрова І. Л.

Створення індивідуальності бренду є одним з основних компонентів маркетингу і дуже важливим процесом як для дизайнерських
фірм, так і для фахівців з маркетингу і топ-менеджерів компаній.
Індивідуальність — це візуальне та вербальне вираження бренда.
Стратегія побудови індивідуальності бренду ґрунтується на «баченні» бізнесу компанії, її історію, культуру і відображає глибинне
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розуміння потреб клієнтів. Індивідуальність підвищує обізнаність
споживачів про бренд і допомагає розвивати бізнес. Вона виявляється на візитних картках і веб-сайтах, в рекламних кампаніях і корпоративних буклетах
Якщо бренд звернений і до розуму і до серця, то його індивідуальність — це дещо відчутне, тобто щось, що здатне впливати на
органи чуття. Індивідуальність — це візуальне та вербальне вираження бренду. Індивідуальність підтримує, виражає, передає і синтезує бренд, робить його наочним. Це найкоротша та найшвидша
форма комунікації. Ви можете її бачити, торкатися до неї, тримати її,
слухати її, бачити, як вона переміщується. Вона починається з назви
бренду і торгової марки, стрімко, експоненційно зростає і складається в матрицю інструментів і комунікацій. Проявляючись на візитних картках і веб-сайтах, в рекламних кампаніях, на літаках і вуличних знаках, вона підвищує обізнаність споживачів про бренд
і допомагає розширювати бізнес [1; 122].
Індивідуальність бренду характеризується певними атрибутами,
які не залежать ні від розміру компанії, ні від характеру її бізнесу.
Вони також мають силу при створенні підприємцем нової фірми,
при розробці нового виду продукції або нової послуги під час репозиціонування бренду, при злитті компаній або розгортанні мережі
роздрібної торгівлі. Облік цих атрибутів обов’язковий для ефективного творчого процесу, і компаніям важливо розуміти, як вони реалізуються.
Ефективна стратегія бренду передбачає наявність центральної
об’єднуючої ідеї, яка впорядковує поведінку, дії та комунікації. Вона
охоплює всі продукти і послуги і з часом не втрачає своєї ефективності. Кращі стратегії брендів настільки диференційовані і потужні,
що нейтралізують конкурентів. Вони — справжній прояв фірмового
стилю компанії. Про них легко може розповісти як генеральний
директор компанії, так і простий службовець [2; 41].
Стратегія бренду будується на основі «бачення» з урахуванням
бізнес-стратегії, ґрунтується на історії та культурі компанії, відображає глибинне розуміння потреб і сприйняття клієнтів. Стратегія
бренду визначає позиціонування, диференціацію, конкурентні переваги і унікальну ціннісну пропозицію компанії.
Стратегія бренду повинна впливати, «вступати в резонанс» з
усіма значущими особами — зовнішніми клієнтами, представниками ЗМІ та внутрішніми клієнтами (включаючи співробітників, раду
директорів і ключових постачальників). Стратегія бренду — це
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«дорожня карта», яка направляє маркетинг, допомагає збільшити
продажі і дає співробітникам ясне бачення, розуміння ситуації і стимули [3; 161].
Використана література
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Гребенникова, 2014. 439 с.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ОБЛІКУ ОБ’ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВ
Передній В. О.
1курс, група ОА-61, спеціальність «Облік та оподаткування»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
+380932164844
Науковий керівник: Колумбет О. П., к. е. н., доцент

Основні засоби є невідокремлюваним елементом життєдіяльності сучасного суспільства, функціонування організацій та економіки в цілому. Відповідно, облік основних засобів є відповідальним
завданням облікової діяльності бухгалтерів, необхідним об’єктом
перевірки аудиторів та органів контролю.
Теоретичною і методологічною базою дослідження стали праці
вчених-економістів: Бутинця Ф. Ф., Ткаченко Н. М., Сук Л. К.,
Домбровського В. М., Гаценко О. П. Також зроблено посилання на
Національні стандарти бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, нормативно-правові акти, що регламентують поточний і перспективний розвиток обліку руху основних
засобів в Україні. На жаль, щодо питань методики та організації обліку руху основних засобів в українській науковій думці спостерігається недостатня розробка питань цієї проблематики. Однак низка
питань таких як: визначення справедливої і переоціненої вартості,
методи нарахування амортизації, удосконалення обліку ремонту
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основних засобів, наближення вітчизняного обліку до міжнародних
стандартів, залишаються актуальними і потребують подальших
досліджень.
Основні засоби — засоби виробництва, які беруть участь у виробничому процесі багато разів, не змінюючи натуральної форми, виконуючи одну й ту ж саму функцію протягом декількох виробничих циклів і переносять свою вартість на створений продукт частинами. Отже,
можна виділити ознаки, які характерні для основних засобів: засоби
праці, що використовуються у виробничій і невиробничій сферах;
матеріальний характер; термін використання більше ніж один рік;
перенесення вартості на виготовлену продукцію; циклічність використання. Досліджуючи питання організації обліку руху основних
засобів, особливу увагу варто приділити вартості, оскільки основні
засоби є активами і впливають на фінансовий стан, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність та інші показники. В бухгалтерському обліку можуть бути використані такі методи оцінки: первісна, залишкова, справедлива, ліквідаційна. Згідно П(С)БО 7
«Основні засоби» підприємства можуть використовувати два види
оцінки за первісною та справедливою вартістю. Найпоширенішим
методом, який використовується в обліку є відображення основних
засобів за первісною вартістю, що складається з фактичних витрат на
виробництво та їх придбання. Недоліком є те, що в умовах інфляційних процесів застосування методу первісної вартості може привести до
негативних наслідків. Варто виділити основні проблеми, які виникають при методі оцінки за справедливою вартістю: відсутні методичні
основи обґрунтованого визначення вихідної оцінки основних засобів; використання поняття «справедлива вартість» в П(С)БО, оскільки ринкові ціни не можна називати справедливим, тому що вони не
можуть бути справедливими одночасно для покупця і продавця.
Організація обліку основних засобів починається з формування
облікової політики, що враховуватиме особливості діяльності суб’єкта господарювання і специфіку об’єктів основних засобів.
Основними питаннями, які потребують висвітлення в Наказі про
облікову політику підприємства, є: одиниці обліку; вартісний поріг
з якого об’єкти відносяться до окремих облікових одиниць; встановлення строку корисного використання; методику нарахування
амортизаційних відрахувань; організацію та методику обліку проведення ремонтів; первинні документи; список осіб, які мають право
підписувати документи та порядок контролю за матеріально відповідальними особами.
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В умовах зростання ролі облікової інформації в управлінні підприємством підвищується вплив контролю, як невід’ємної складової забезпечення її достовірності. В аудиторській діяльності це
особливо важливо, що обумовлює широке застосування інформаційних систем і програм для аудиту, завдяки впровадженню яких
підвищується оперативність обробки даних і вірогідність ділової
інформації, приймаються більш об’єктивні фінансові й управлінські рішення. Значна кількість підприємств сьогодні намагається
впровадити ефективну і економічну систему внутрішнього контролю, що в свою чергу потребує високого рівня підготовки персоналу, на якого будуть покладатися контрольні функції.
Безумовно, комп’ютерна програма не замінить грамотного спеціаліста, але дозволить заощадити його час і сили за рахунок автоматизації рутинних операцій, знайти арифметичні помилки в обліку
і звітності, оцінити поточне фінансове становище підприємства
і його перспективи.
При проведенні аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних
зберігається його мета та основні елементи методології. Але середовище комп’ютерної обробки інформації суттєво впливає на процес
вивчення аудитором системи обліку та засобів внутрішнього контролю господарюючого суб’єкта. Тому аудитору необхідно визначити, як впливають на організацію та проведення аудиту використання системи комп’ютерної обробки даних у господарюючого суб’єкта
[2, с. 373].
Найпоширенішими вітчизняними програмами для використання аудиторами при проведенні перевірок є такі програмні продукти, як Prime Expert, Audit Expert, Project Expert, AuditXP
«Комплекс Аудит», «ІНЕК: АФСП», «АБФІ-Предприятие». Аналіз
технічних можливостей вказаних програмних продуктів засвідчує
пріоритетність використання спеціалізованих аудиторських програм Audit Expert, AuditXP «Комплекс Аудит» зважаючи на те, що
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вони враховують специфіку аудиторської діяльності, дозволяють
отримати всю необхідну інформацію та виконати необхідні розрахунки для ефективної аудиторської перевірки. Комп’ютеризація
аудиторської діяльності повинна передбачати розробку та впровадження в аудиторську практику програмних продуктів, які б
забезпечували автоматизацію виконання завдань з надання впевненості щодо різних об’єктів аудиту і супутніх послуг та включали
б можливості експертних систем [1, с. 25].
Застосування обчислювальної техніки у аудиті має ряд переваг:
зростає терміновість, обсяг й глибина потрібної інформації, розширюється можливість проведення аналізу наслідків аудиту, підвищується ефективність контролю, що сприяє прийняттю своєчасних
рішень не лише для усунення виявлених недоліків, але й для їх недопущення на інших підприємствах, організаціях, а також для профілактики відхилень і порушень.
Виходячи з цього, програмне забезпечення має принципове значення як для побудови комп’ютерних систем бухгалтерського обліку, так і для перевірки правильності їх функціонування та оцінки
вірогідності фінансової звітності. Тому використання інформаційних технологій є не тільки актуальним завданням і найважливішим
фактором успішної роботи аудитора, а й необхідною умовою її виконання. Українські фірми повинні усвідомити, що тільки якнайшвидше освоєння інформаційних технологій дозволить їм одержати
необхідні конкурентні переваги для отримання лідируючого положення на ринку.
Використана література
1. Івахненков С. В. Автоматизація аудиту в Україні та світі: підходи
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Надання економічним суб’єктам повної господарської самостійності у виборі ринків збуту продукції, постачальників і підрядників, у
пошуку джерел фінансування змушує особливу увагу приділяти розрахункам з різними контрагентами. Облік дебіторської заборгованості є одним з найбільш складних та суперечливих питань, що зумовлено сучасною проблемою неплатежів. Проблема удосконалення обліку
дебіторської заборгованості підтверджується збільшенням її частки у
складі активів підприємств. Це пояснюється невиконанням фінансових зобов’язань контрагентів, порушенням нормального циклічного
процесу, пов’язаного з перетворенням такого активу в грошові кошти
і, як наслідок, погіршенням платоспроможності. Постановка правильно організованого обліку дебіторської заборгованості, перш за
все, повинна сприяти недопущенню прострочення термінів платежу і
доведення заборгованості до стану безнадійної.
Раціональна організація бухгалтерського обліку за допомогою такого інструмента, як облікова політика підприємства, є основою для
забезпечення ефективного використання ресурсів для власника й системи управління підприємством, а також забезпечення справедливого
перерозподілу доходів для працівників і суспільства. Ефективно організований бухгалтерський облік, зокрема, і в частині дебіторської
заборгованості, є джерелом інформації для управлінського персоналу
підприємства при прийнятті рішень щодо задоволення потреби в оборотних коштах і забезпечення платоспроможності підприємства.
Облікова політика підприємства щодо обліку дебіторської заборгованості повинна включати наступні елементи: визнання та оцінка
дебіторської заборгованості; класифікація та аналітика дебіторської
заборгованості; визнання заборгованості сумнівною; період та метод
нарахування резерву сумнівних боргів; визнання заборгованості безнадійною; порядок списання безнадійної заборгованості.
Актуальними проблемами ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги є питання,
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пов’язані з формуванням резерву сумнівних боргів, який виступає
в ролі інструмента коригування оцінки дебіторської заборгованості,
а саме з визначенням терміну його нарахування, необхідністю його
створення та вибору методу.
Створення резерву сумнівних боргів не є складною процедурою,
для цього лише потрібен час та адекватне сприйняття вимог П(С)БО
10, що створення резерву сумнівної заборгованості є не правом,
а зобов’язанням підприємства, на яке поширюється дія цього стандарту (а до таких відносяться всі підприємства, за винятком бюджетних). Підприємство, формуючи облікову політику, самостійно
обирає методику нарахування резерву сумнівних боргів. Питання
створення резерву та його використання має серйозні наслідки
в бухгалтерському, управлінському та податковому обліку.
Використання комплексного методичного підходу до розрахунку резерву сумнівних боргів забезпечує розробку ефективної політики розрахунку такого резерву, виходячи із всебічного оцінювання
розмірів, складу та термінів виникнення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги з урахуванням специфіки
суб’єкта господарювання.
Саме тому належна організація обліку дебіторської заборгованості сприяє ефективному управлінню її розмірами і термінами та
забезпеченню контролю за своєчасним здійсненням розрахунків. Це
допоможе підприємствам вдосконалити управління дебіторською
заборгованістю, послабити негативні наслідки списання безнадійних боргів та вплинути на попереднє прийняття рішення щодо співробітництва з непорядними контрагентами.

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Переятинець М. В.
5 курс, спеціальність «Облік і оподаткування»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРОЛ «Україна»,
к. тел. (0532) 50-99-66
Науковий керівник: Нестеренко Н. М., к. е. н., доцент

Фінансові результати як облікова категорія визначаються різницею між доходами і витратами або приростом (зменшенням) власного капіталу підприємства, створеним в процесі підприємницької
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діяльності за звітний період за виключенням зміни капіталу за рахунок внесків або вилучення власниками. Завдання бухгалтерського
обліку фінансових результатів полягає у визначенні кількісних і якісних параметрів фінансового результату: прибуток чи збиток; формування даних щодо фінансових результатів для потреб складання
фінансової звітності й податкових декларацій; інформаційне забезпечення порядку розподілу прибутку та здійснення операцій щодо
розрахунків за сумами належних до бюджету податків та обов’язкових платежів, з акціонерами та засновниками за нарахованими їм
дивідендами, формування резервів власного капіталу тощо.
Для відображення фінансового результату за видами діяльності в
господарствах використовують субрахунки до рахунка 79 «Фінансові
результати», що знаходить відображення у формі фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати». В дебет рахунка відображаються закриття рахунків обліку витрат, а по кредиту — доходів.
Назва субрахунків рахунку 79 «Фінансові результати» передбачає
визначення кінцевого наслідку дій певного виду діяльності: операційної, фінансової та іншої діяльності. Після списання на відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати» доходів і витрат
відповідного виду діяльності необхідно визначити між ними різницю
і закрити на інший рахунок, а саме — на рахунок 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)» [2, с. 129].
У бухгалтерському обліку і фінансовій звітності важливим є правильне визначення фінансових результатів за видами діяльності. На
сьогодні проблемним залишається питання щодо неузгодженості
класифікації видів діяльності та субрахунків бухгалтерського обліку, на яких формуються і визначаються фінансові результати.
Розуміння сутності та вдосконалення облікового відображення
фінансових результатів діяльності підприємств та прийняття ефективних управлінських рішень щодо подальшого їх розвитку — головна передумова підвищення ефективності діяльності підприємств.
В сучасних економічних умовах вітчизняні підприємства відображають витрати більш повно та об’єктивно, ніж доходи, що
пов’язано з особливостями їх контролю. З доходів підприємства
можливе заниження суми виручки від реалізації продукції (робіт,
послуг), і, як результат — зниження бази оподаткування підприємств податком на додану вартість. Також, підприємства часто стикаються з тим, що для обліку доходів присутня незначна нормативна база, що спричиняє певні труднощі в відображенні їх в звітності
[2, с. 357].
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Ефективність роботи підприємства виражається у фінансових
результатах його діяльності. Економічний підсумок діяльності підприємства, виражений у вартісній формі та являє собою фінансові
результати. З метою визначення фінансового результату в системі
бухгалтерського обліку відбувається послідовне зіставлення доходів
і витрат, вираження якого може бути прибуток або збиток. Якість
прийняття управлінських рішень щодо фінансових результатів
залежить від інформації, що формується в системі бухгалтерського
обліку.
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Згідно із Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність», заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним
роботу [1].
Формування та функціонування системи розрахунків за виплатами працівникам можливе за умови дотримання вимог нормативних документів усіх рівнів: від загальнодержавних до внутрішніх
положень підприємства. Необхідно зазначити, що вагомою передумовою ефективного розвитку будь-якого сільськогосподарського
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підприємства, незалежно від форми власності, є матеріальна зацікавленість у результатах своєї праці робітників.
Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку
заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку,
оскільки дані аналітичного обліку відіграють важливу роль, характеризуючи розміщення та склад персоналу за місцями його використання, відпрацьований і невідпрацьований час, обсяг продукції,
виконання норм продажів, фонд заробітної плати і його структуру.
Удосконалення організації оплати праці на підприємствах має будуватися на оптимізації тарифного регулювання заробітної плати, до
якої належать:
– удосконалення тарифної системи шляхом встановлення співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації робітників;
– запровадження гнучких форм і систем оплати праці;
– розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати
праці як чинників підвищення мотивувальної та стимулюючої ролі
тарифних систем;
– удосконалення мотиваційного механізму регулювання міжпосадових окладів та міжкваліфікаційних рівнів оплати праці;
– удосконалення нормування як засобу регулювання міри праці
та її оплати;
– обґрунтування вибору найефективніших форм і систем заробітної плати;
– колективне регулювання заробітної плати [4, с. 47].
Необхідно звертати особливу увагу на мотиваційні заходи в організації та стимулюванні праці на підприємстві, серед яких значного
розповсюдження набрали преміювання, доплати та надбавки. Також
треба організувати якомога позитивний психологічний клімат
в середині колективу, завдяки якому буде проявлятися ініціативність
працівників та зростатиме ступінь відповідальності за виконану
роботу. Облік праці та заробітної плати має бути організований
таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці,
повному використанню робочого часу, а також правильному обчисленню чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою
оподаткування.
Тому підводячи підсумки, необхідно вказати, що підвищення
ефективності облікового процесу, достовірності інформації про
затрати праці по кожній виробничій ділянці, використання робочого часу та його оплати має забезпечити бухгалтерський облік, на
який в умовах сьогодення покладено вирішення важливих аспектів
83

Секція 1

Економічні перспективи України

виробничо-господарського, аналітичного і контролюючого характеру шляхом стандартизації не лише зовнішніх інформаційних потоків, а й внутрішньої системи збору даних для прийняття економічно
зважених управлінських рішень [4, с. 48].
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Сьогодні вижити в нестабільному ринковому світі підприємствам
будь-якої форми власності досить тяжко, а тому вони намагаються
розробити і обґрунтувати заходи і плани досягнення намічених або
визначених цілей, в яких врахований технічний, фінансовий і трудовий потенціал підприємства, а також його виробничо-збутові
можливості. Саме ці категорії розкривають сутність стратегічного
управління як основу, що спрямована на визначення сфери діяльності підприємства й досягнення довготермінових цілей в постійно
змінних умовах навколишнього середовища.
Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити
взаємозв’язок місії з основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. Стратегічне управління стосується й
цілей, і засобів. У площині цілей воно вимальовує загальні контури
майбутнього організації; в якості засобів — показує, як ця ціль
повинна досягатися.
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Отже, стратегічне управління — це прогнозне управління,
пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди прямує організація. Стратегічне управління повинно поєднуватися
з практикою поточного управління. Завжди необхідно пам’ятати,
що стратегія це засіб для створення додаткової вартості.
Під впливом процесів реформування економіки в Україні поступово складається нова система господарювання, яка включає в себе
різноманітні відносини, що пов’язані з утворенням нових підприємств і організацій, нових видів і сфер діяльності, нових можливостей та переваг для суб’єктів підприємництва.
Враховуючи, що за нинішніх умов підприємницькі структури
розширили межі свого впливу і діяльності, усе більш актуальним
стає завдання розробки методів і прийомів ефективного використання елементів стратегічного управління, інвестування коштів
в прибуткові проекти, що забезпечують доходи за допустимого ризику.
Стратегічне управління спрямоване на створення конкурентних
переваг підприємства і утвердження ефективної стратегічної позиції,
що забезпечать майбутню життєздатність організації в мінливих
умовах.
Мета стратегічного управління — це визначення місії, цілей та
стратегій, розробка і забезпечення виконання системи планів як
інструментів реалізації стратегічних орієнтирів із удосконалення підприємства та його окремих підсистем, що є основою для забезпечення його конкурентоспроможного існування в довгостроковій
перспективі.
Загалом, стратегічне управління можна охарактеризувати як реалізацію концепції, в якій поєднуються цільовий, системний, ситуаційний та інтегральний підходи до діяльності підприємства, що дає
змогу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) підприємства та приводити їх у відповідність із останніми, розробляючи та реалізуючи систему стратегій
(«стратегічний набір»). Дивлячись на зміни які відбуваються в економічному середовищі країни постає нагальна потреба розробки
і введення в діяльність підприємств концепції стратегічного управління, що не тільки допоможе у розв’язанні окремої проблеми,
а й посприяє підвищенню ефективності господарської діяльності.
Отже, стратегічне управління будь-яким підприємством у ринковому середовищі зосереджується на правильному визначенні
поточних позицій підприємства на ринку, показників його господарсько-фінансової діяльності, сильних і слабких сторін.
85

Секція 1

Економічні перспективи України

Стратегічний потенціал організації та її навколишнє оточення безпосередньо впливають на прийняття стратегічних управлінських
рішень, які обумовлюють розвиток господарської системи.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Скінтей Г. Я.
3 курс, гр. ОА 31, спеціальність «Облік і аудит»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»,
к. тел. (067) 9592548
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н, доцент

Сьогодні глобалізація є головним фактором, який впливає на
світову економіку. Передумовою виникнення глобальних проблем
є поглиблення взаємопроникнення господарського життя. В сучасному світі масштаби та ступінь залучення різних країн у світогосподарські зв’язки набули таких розмірів, що проблеми, які раніше стосувалися певної країни або регіону, поступово переростають
у протиріччя глобального масштабу.
Найбільш обговорюваною серед вчених, фахівців й експертів
проблемою є нерівномірність розподілу благ від глобалізації між
промислово-розвиненими країнами та країнами, що розвиваються.
Взаємозалежність, властива світовому розвитку на початку й у середині ХХ століття, змінюється однобічною залежністю «третього
світу» від «першого». В той же час мешканці цих країн оцінюють як
загрозу втручання в їх внутрішні справи будь-які спроби нав’язування іншого стилю життя. Вони спираються на власні національні
та релігійні інтереси, а не на міжнародні правові норми. Як наслідок, посилюється поляризація соціально-економічного розвитку
країн та з’являється загроза конфліктів на регіональному, національному та наднаціональному рівнях.
Екологічна проблема охоплює ресурсну, паливно-енергетичну
та продовольчу. До головних напрямів екологічної проблеми можна
віднести: надмірне використання хімічних добрив; знищення лісів;
зростаючі викиди в атмосферу шкідливих речовин; збільшення промислових і побутових відходів. У світовому господарстві спостеріга86
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ється асиметрія у розміщенні виробничих потужностей. Найбільш
енергомісткі виробництва знаходяться в країнах, що розвиваються,
де на охорону навколишнього середовища, як правило, не вистачає
коштів.
До найбільших проблем глобалізації часто відносять зростання безробіття. Робітники з більш низькою кваліфікацією залишаються не запитуваними, збільшується розрив в рівнях заробітної
плати кваліфікованих і менш кваліфікованих працівників.
Зауважимо, що поява нових форм зайнятості (аутсорсинг, аутстафінг) дає можливість, не створюючи соціальної напруги, перерозподіляти робочу силу при зменшенні попиту на ринку праці.
Стрімке поширення інформаційно-комунікаційних технологій та
зміни в змісті праці зумовили виникнення віртуальної складової
ринку праці та поширення дистанційної зайнятості. За рахунок
використання аутсорсингу у країнах Центральної та Східної Європи лише у 2010–2015 рр. створено 70 200 робочих місць. Ймовірно,
інновації на світовому ринку праці дозволять нівелювати гостроту
проблеми.
Наступну проблему пов’язують з мобільністю робочої сили.
Масова міграція населення, що приймає глобальний характер, перетворюється на серйозне джерело загострення соціально-економічного становища у світі. Країни походження мігрантів відчувають
втрати населення, передусім молоді, кваліфікованих працівників,
негативні наслідки неврегульованого становища своїх громадян
у приймаючих країнах. Приплив дешевої робочої сили загострює
конкуренцію на ринку праці приймаючих країн, що приводить до
ускладнення міжетнічних відносин.
Глобалізація є визначальною тенденцією світового розвитку.
Вона виявляється в усіх сферах життя сучасного суспільства і держави. Даний процес має свої особливості, недоліки, суперечності
та проблеми. Основними перспективними шляхами вирішення
проблем є: формування соціальних інститутів, які б були доступними для всіх країн світу, а також включали допомогу менш розвиненим країнам; налагодження механізму, який би дозволив безперешкодно користуватися перевагами глобалізації всім країнам
світу.
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БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ:
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Сосненко О. В.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ОА41/13, 4 курс, Облік та аудит, к. тел. 0634471731
Науковий керівник: Куліш А. П., к. е. н., доцент

Проблеми, які виникають у виробничому секторі економіки, безпосередньо впливають і на фінансовий сектор. Основними завданнями, які стоять перед банківською системою України, є становлення, розвиток та функціонування системи, що не може
відбуватися в умовах невизначеності і нестабільності економіки.
Подоланню існуючих проблем можуть сприяти інновації, які здатні
покращати стан банківської системи в цілому.
Варто зауважити, що у сучасних умовах, розвиток банківського
бізнесу нерозривно пов’язаний з автоматизацією, впровадженням
новітніх технічних засобів і передових банківських технологій по
просуванню на ринок банківських продуктів і послуг, а також
з пошуком інструментів, що підвищують привабливість банківських
послуг, чому сприяють інновації.
Інноваційні технології в сфері банківських послуг — це такі технології, яким притаманний «стратегічний ефект» приросту клієнтської бази, зменшення витрат на здійснення банківських операцій
при оптимальному рівні операційного ризику і операційних затрат.
Основними причинами, які обумовлюють необхідність запровадження інновацій в банківську діяльність є:
– необхідність забезпечення прибуткової діяльності банку, причому не лише у короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі;
– підвищення операційної ефективності, що в сучасних умовах
уже не може бути результатом лише економії на ресурсах, а потребує
запровадження процесних інновацій, які допомагають знизити
витрати на виконання певних операцій із одночасним поліпшенням
якості обслуговування;
– дотримання банками вимог державного регулювання банківської діяльності, спрямованого на забезпечення стабільного й надійного функціонування банківської системи шляхом контролю ризиків, що беруть на себе комерційні банки як фінансові посередники;
– бажання банківських установ створити й підтримувати імідж
сучасного динамічного інституту, який чутливий до змін потреб
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клієнтів, зацікавлений у розв’язанні їх фінансових проблем, забезпечує комфортне і доступне обслуговування;
– кардинальні зрушення у структурі і характері потреб споживачів фінансових послуг, які відбуваються в останні десятиліття.
Сьогодні найбільшого поширення в банках набули такі види
інноваційних змін:
• зміна структури банківської установи: багатоканальна діяльність
з поєднанням нових і традиційних технологій та інструментів, самообслуговування, дистанційне обслуговування, телефонні центри;
• віртуальні банківські та фінансові технології: управління банківськими рахунками, готівкові розрахунки, електронний підпис,
укладання договорів;
Останнім часом НБУ розширив перелік найбільших банків
України. Тепер п’ятірку за розміром активів станом на 2017 р. складають ПриватБанк, Укрексімбанк,Ощадбанк, Райффайзен Банк
Аваль, УкрСиббанк. Окрім ПриватБанку, інновації на сьогодні
активно впроваджують «ОТП Банк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен
Банк Аваль» та ін. Разом з тим, українські аналітики відмічають
певну недосконалість нормативної бази функціонування банківської
системи, що ускладнює швидке впровадження інноваційних банківських продуктів.
Серед основних проблем, які потребують нагального вирішення, на нашу думку є: закритість інформації; недосконалість законодавства; низький рівень інформаційних технологій; відсутність технологій для проектного фінансування; низька якість
використовуваної техніки; надмірна нормованість банківської праці;
дефіцит спеціально підготовлених кадрів; висока плинність кадрів;
переманювання кращих спеціалістів.
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К.: Центр учбової літератури, 2010. — 208 с.
2. Єгоричева С. Б. Теоретичні аспекти банківських інновацій / С. Б. Єгоричева // Фінанси України. — 2010. — №8. — С. 84–95.
3. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р.
№ 40–IV // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon.rada.gov. ua
4. Погореленко Н. П. Фінансові інновації у розвиток банківського сектору
/ Н. П. Погореленко // Научно-технический сборник. — 2015. — №54. —
С. 56–64.
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5. Поповенко Н. С., Марченко Н. Б. Інноваційні процеси у банківській
справі / Н. С. Поповенко, Н. Б. Марченко // Економічний простір. —
2008. –№ 15. — С. 99–104.
6. Румянцев А. Private banking — эксклюзив для миллионеров /
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РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Сосненко А. В.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ФН 61/16, 5 курс, Фінанси та кредит, к. тел. 0631694635
Науковий керівник: Куліш А. П., к. е. н., доцент

На сьогодні малий та середній бізнес відіграє важливу роль
у структурі ринкової економіки, оскільки здійснює швидку окупність витрат, забезпечує ринок товарами та послугами, які неефективні для великих підприємств.
За його допомогою вирішуються проблеми забезпечення зайнятості населення, відбувається послаблення монополізму через
формування конкурентного ринкового середовища, що 123 сприяє
формуванню конкурентної рівноваги цін. Тому, чимала роль у розвитку національного підприємництва має відводитись саме малому та середньому бізнесу, який є основою дрібного виробництва.
Порівняно з 2015 р. у 2016 р. кількість податків у новій редакції
Податкового кодексу скорочено з 22 до дев’яти. Серед загальнодержавних податків залишись: податок на прибуток підприємств,
податок на доходи фізичних осіб, ПДВ, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата, мито. До місцевих податків належать (ст. 10 ПКУ) [2]: податок на майно (нерухомість, землю);
транспортний податок; єдиний податок (єдиний, ФСП). До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. Розглянемо більш детально зміни
основних ставок оподаткування. Податок на прибуток. Ставки
податку на прибуток, як бачимо, залишаються на рівні 2015 р. Як
і раніше, податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету,
зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на
нерухоме майно. Йдеться саме про житлову нерухомість, а не
земельні ділянки. Крім того, новий Податковий кодекс більше не
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визначає періодичність та строки подання декларації з податку на
прибуток, а також порядок сплати авансових внесків. Із 1 січня
авансові внески у розмірі 1/12 від суми податку за попередній рік
скасовуються. Але авансові внески при виплаті дивідендів залишаються і сплачуватимуться так само, як і раніше [2]. Зміни по
цьому податку не настільки суттєві, як очікувалося. З підстав анулювання реєстрації платником ПДВ виключено підставу щодо
анулювання реєстрації платника ПДВ у разі наявності запису про
відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання), або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу. Тобто тепер податківці не зможуть анулювати реєстрацію платника ПДВ через те, що
його не знайшли за податковою адресою. Звільнення від оподаткування поставок певних видів зернових та технічних культур із
ПКУ виключено. Виключено відповідні пільги для таких поставок і з підрозділу 2 п. ХХ ПКУ. Полегшується система бюджетного відшкодування. Система електронного адміністрування ПДВ
залишається без змін [1].
Таким чином, згідно зі змінами прийнятими до Податкового
кодексу України, пропонується: вдосконалення порядку відшкодування ПДВ із бюджету, застосування до 1 січня 2017 р. спеціального режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарським підприємством, встановлення єдиної базової ставки єдиного
соціального внеску у розмірі 22%, застосовуватиметься до усіх
видів доходів, крім того, їх платитиме тільки роботодавець.
Сьогодні на вибір системи оподаткування підприємствами впливають різні фактори, до яких слід віднеси: вид діяльності (виробництво, реалізація продукції, надання послуг, виконання робіт
тощо); наявність або відсутність вхідного ПДВ чи вигода для
партнерів; обсяг реалізації продукції; кількість найманих працівників. В умовах євро інтеграційних процесів внесені зміни до
податкової системи України є однією з домінант структурної
перебудови національної економіки, які мають забезпечити
достатність фінансових ресурсів для реалізації соціально-економічних функцій держави, виникнення додаткових фінансових
потреб унаслідок загострення геополітичної, соціальної та фінансової криз, підвищення податкової конкурентоспроможності
України.
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РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОІ ЕКОНОМІКИ
Сосненко А. В.
ФН 61/16, 5 курс, Фінанси та кредит,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
к. тел. 0922356388
Науковий керівник: к. п. н., доцент Кучмєєв О. О.

Однією з передумов ефективного функціонування всіх сфер
і ланок економіки Украіни виступає становлення и розвиток ринку
фінансових послуг.
На сьогоднішніи день в Украіні гостро постає питання
дослідження сучасних тенденціи регулювання даного ринку. Адже
наявність розвинутоі фінансовоі системи є основною ознакою
економічного и політичного суверенітету держави. Також ринок
фінансових послуг — один із механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки, оскільки розподіл фінансових ресурсів на
ньому відбувається на конкурентніи основі, що дає можливість
спрямувати інвестиціині потоки у наибільш привабливі сегменти
економіки и тим самим сприяти економічному зростанню.
Наразі однією з основних проблем в економіці Украіни є незадовільнии стан фінансового сектору, якии має прояви в неефективному розміщенні фінансових ресурсів, недостатньому фінансовому
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забезпеченні подальшого розвитку на фінансовому ринку, неспроможність утримати конкурентні позиціі.
Відсутність ефективного законодавства та системи регулювання
ускладнило розвиток небанківського фінансового ринку, що в свою
чергу стримувало розвиток ринку фінансових послуг та призводило
до поглиблення кризи недовіри до фінансового сектору в цілому.
Взаємозалежність банківського та промислового секторів економіки зумовила не лише пошук оптимальних напрямків співпраці,
а и створення могутньоі світовоі фінансовоі індустріі.
Європеиськии вибір зумовлює проведення Украіною дієвоі
фінансовоі політики з метою запобігання можливим непередбачуваним наслідкам процесів глобалізаціі (неконтрольоване переміщення капіталів, виникнення фінансових пірамід із використанням
мережі Інтернет, постійні коливання дефляціиних та інфляційних
процесів).
Програма реформування фінансового сектору має на меті
досягнення таких цілеи до 2020 року для вирішення вищезазначених проблем: по-перше, наразі зменшити кількість державних банків
та іхніи вплив на економіку, підвищити стандарти корпоративного
управління шляхом впровадження практик приватного сектору, це
дозволить зменшити монопольну владу держави та олігархічних
структур. По-друге, зменшити частку готівкових розрахунків та
частку готівки у грошовіи масі за рахунок впровадження відкритих
процедур та принципів функціонування та регулювання діяльності
платіжних систем в Україні, збільшить обіг безготівкових грошей,
а отже поліпшиться функціонування банківської системи.
Відбуваються зміни, що пов’язані з захистом прав споживачів,
а саме: планується введення дієздатноі системи гарантування вкладів населення, що забезпечить отримання гарантованоі суми в термін до двох місяців; було створено єдинии державнии реєстр
кредитних історіи, якии забезпечить доступ кредитних бюро до
інформаціі в усіх відкритих реєстрах; буде забезпечена можливості
компенсаціі втрат за кредитними операціями за рахунок швидкоі
реалізаціі застав; не менш важливим аспектом є запровадження
гарантіи компенсаціі втрат інвесторів, вкладників та позичальників
у разі порушення законодавства банками та небанківськими
фінансовими установами. Ці дії сприяють зменшенню ризиків для
суб’єктів фінансовоі діяльності.
За новою Програмою планується впровадження ефективного
консолідованого нагляду за фінансовим сектором на основі
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принципів IOSCO (Міжнародна організація комісій з цінних паперів), IAIS (Міжнародна асоціація страхових наглядів), Basel ІІІ,
Solvency II, EIOPA, що надасть можливість ефективно діагностувати,
попереджати розвиток системних ризиків та оцінювати реальну
і потенційну дію шоків на фінансовий сектор та учасників.
Таким чином, вищеперераховані чинники посилюють рівень
довіри до фінансових послуг, які надаються, внаслідок чого підвищується ефективне функціонування фінансового сектору.
Ефективне функціонування фінансового сектору свідчить про динамічну діяльність суб’єктів підприємницькоі діяльності в межах
національноі економіки, наявність доступу до інвестиціиних джерел, довіру фізичних та юридичних осіб до фінансових посередників
та ефективний розвиток посередників. Довіра юридичних та фізичних осіб до діяльності фінансових посередників є умовою функціонування загалом ринку фінансових послуг, у межах якого стикаються
інтереси різних категоріи споживачів фінансових послуг та установ,
які іх пропонують.
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РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Туманцова О. В.
Ст. викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту,
Полтавський інститут економіки і права,
к. тел. (0532) 50-99-66

Функціонування системи управління неможливе без достовірної, оперативної, релевантної інформації та її аналітичного опрацювання. Обліково-аналітична система — це система, що базується
на даних бухгалтерського обліку, включаючи оперативні дані і використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу та довідкову та інші види інформації.
Система обліково-аналітичного забезпечення є складовою
загальної системи управління, вона базується тільки на даних бухгалтерського обліку і здійснюється працівниками бухгалтерії. Її суть
полягає в об’єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, проведення оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності даного процесу і використанні його результатів при формуванні рекомендацій для прийняття управлінських рішень. При цьому
загальна методологія і нормативні положення обліку удосконалюються для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній системі [2, с. 8].
Завданнями обліково-аналітичної системи є визначення кінцевого результату діяльності суб’єкта господарювання в необхідні для
управлінців терміни, забезпечення контролю за використанням
ресурсів на рівні підприємства та центрів відповідальності.
Управлінські рішення повинні ґрунтуватися на точних розрахунках, глибокому та всебічному аналізі. Ефективна робота суб’єктів господарської діяльності в умовах ринкових відносин зумовила виникнення форми незалежного контролю — аудиту, який
розглядається як процес, за допомогою якого компетентний працівник збирає і накопичує дані про господарські явища і факти з
метою їх оцінки, визначення відповідності встановленим критеріям і надання зацікавленим користувачам інформації про об’єкти дослідження.
Система обліково-аналітичного забезпечення характеризується
великою кількістю різних показників, що відображають стан окремих її елементів, входів та виходів та вимірюються кількісно
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у вигляді конкретних чисел. Складовими обліково-аналітичної системи є база облікових даних, планових даних, норм і нормативів,
даних звітності, довідково-інформаційний фонд та система аналітичних показників. Обліково-аналітична система повинна будуватися за принципом хронології збору, опрацювання даних та формування звітних документів.
Інформація, яка необхідна для управління підприємством
представляє собою різні повідомлення економічного, технологічного, соціального та іншого змісту. Управлінською розуміють
інформацію, що обслуговує процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і забезпечує вирішення
завдань організаційно-економічного управління підприємством
[1, с. 89].
Для того, щоб облікова інформація однозначно сприймалась
тими, хто брав участь в її підготовці на підприємстві та користувачами інформації, вона повинна задовольняти наступним вимогам: адресність, оперативність, достовірність, значимість, суттєвість, аналітичність, корисність, об’єктивність, надійність та
повнота.
Таким чином, інформаційним забезпеченням управління
діяльністю підприємства повинна стати належним чином побудована обліково-аналітична система, яка являє собою сукупність
облікової інформації та отриманих на її базі аналітичних даних,
які сприяють прийняттю управлінських рішень на макро- і мікрорівнях. Основним принципом, що забезпечує ефективність функціонування обліково-аналітичної системи, є безперервність взаємодії її складових: обліку, аналізу та аудиту.

Використана література
1. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник / Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Т. В. Дави дюк та ін. — Житомир: ПП «Рута»,
2002. — 544 с.
2. Попова П. В., Маслов Б. Г., Маслова И. А. Основные теоретические
принципы построения учетно-аналитической системы // Финансовый менеджмент. — 2003. — № 5. — С. 8–15.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО
ПІДПИСУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Убийвовк І. І.
старший викладач кафедри загальноосвітніх дисциплін
Полтавський інститут економіки і права
Університету «Україна»
к. тел. (0532)-509966

Одним із найбільш продуктивних засобів усунення сучасних
виробничих проблем є електронний документообіг, оскільки він
є високотехнологічним і прогресивним підходом до суттєвого підвищення ефективності роботи фірм, установ та організацій. Проте
впровадження його на підприємстві стикається із проблемою
захисту інформації. Тому ключовим моментом створення систем
електронного бізнесу та запобігання фінансовим і нефінансовим
ризикам стала система організації та запровадження електронного
підпису. Серед найбільш поширених та актуальних прикладних
задач, які вирішуються за допомогою цифрового підписування,
є такі: створення безпеки електронного документообігу; убезпечення електронних платіжних систем та електронної комерції; підписування повідомлень електронної пошти; аутентифікація у бездротових мережах; створення безпеки мобільної комерції;
підписування цифрових сертифікатів та цифрових паспортів на базі
смарт-карток.
Електронний цифровий підпис (ЕЦП) — це блок інформації,
який додається до файлу даних автором та захищає файл від несанкціонованої модифікації і вказує на підписувача. Дані щодо
створення підпису унікальні дані, такі, як коди або приватні шифрувальні ключі, які використовує власник підпису для створення
електронного підпису. Пристрій для створення підпису — це програмне забезпечення певної конфігурації або апаратний комплекс,
що використовується для застосування даних щодо створення
підпису.
Перевірка електронного цифрового підпису — це операція, яка
виконується отримувачем захищеного електронного документа
з використанням відкритого ключа підписувала [3].
Україна нескінченно далека від упровадження систем електронного документообігу та цифрового підпису. Основними перешкодами, які не дозволяють нам перейти від «паперової епохи» —
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дорогої і неконкурентоспроможної, до електронної є: безсистемність (відсутність єдиної державної політики та координації призвела до повного хаосу в електронних системах управління); незахищена програмна платформа (на українських підприємствах
спостерігається повна незахищеність баз даних, оскільки вони будуються на закордонному програмному забезпеченні з різними форматами кодування); не легітимність нинішньої системи видачі цифрових підписів.
Центральний засвідчувальний орган із січня 2009 року формально не має права видавати підписи, оскільки не відповідає
вимогам безпеки, а дію постанови Кабінету Міністрів, що регламентує його роботу, частково припинено. Проблему захисту особистих ключів від пошкодження, модифікації, замінювання можна
вирішити за допомогою сертифікатів. Під сертифікатом розуміють
електронне засвідчення, яке встановлює зв’язок між даними щодо
сертифікації підпису і власником підпису та підтверджує його
особу. Використання сертифікатів знижує ризик фальсифікації
ключів [2].
Отже, потрібно використовувати сертифіковані засоби криптографічного захисту, бо вони знижують ризики фальсифікації ЕЦП,
також слід законодавчо врегулювати систему електронного документообігу та розробити стандарти, що дозволять спростити процес
накладання та перевірки ЕЦП.
Використана література
1. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 //
Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — N 36. — ст. 276.
2. Гніліцький В. В. Захист інформації: навч. посібник для студентів
економічних спеціальностей / В. В. Гніліцький, Є. Г. Орєхов. —
Житомир: ІМІДЖ, 2010. — 164 с.
3. Лужецький В. А. Інформаційна безпека: посібник — Вінниця:
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. — 240 с.
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Федорук М. О.
VІІ курс, група ЗМО-71,
спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., доцент

Сучасний розвиток економіки характеризується яскраво вираженою тенденцією інтеграції національних економік до єдиного світового господарського комплексу, створенням великих зон вільної
торгівлі, підвищенням ролі міжнародних угод щодо обміну товарів
і послуг, рухом фінансових ресурсів. В усіх країнах національні економіки певною мірою стають відкритими, включаються у світовий
розподіл праці та до міжнародної конкуренції. І тому сьогодні, в умовах ринкової економіки, якій притаманна конкурентна боротьба та
глобалізація економічного розвитку, рекламна діяльність як один із
способів просування товарів до споживачів, набуває особливого значення, про що свідчить щорічне зростання обсягу витрат на рекламу
у вітчизняних та зарубіжних підприємств.
За сучасних умов господарювання, коли підприємства функціонують в умовах жорсткої ринкової конкуренції, рекламна діяльність
як один із засобів просування товарів до споживачів, набуває особливого значення.
Найбільш передові туристичні організації в світі в даний час
визнають, щоб бути конкурентоспроможними на ринку, необхідно мати професійно-підготовлених співробітників і серйозно займатися питаннями управління персоналом. Таким чином, ефективне управління співробітниками перетворюється в одну з
найважливіших функцій туристичної організації — у функцію
управління персоналом. Для ефективного використання людських
ресурсів необхідно досліджувати питання оцінювання менеджменту персоналу. Оцінка роботи персоналу підприємства слугує
засобом управління, що надає можливість керівництву досягати
мети діяльності організації. У цій ситуації виникає необхідність
дослідження та удосконалення методів оцінки ефективності менеджменту персоналу. Особливо це завдання є важливим для підприємств туристичної галузі, оскільки в Україні туризм задекларовано одним з пріоритетних напрямків розвитку національної
культури і економіки.
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Реклама відрізняється величезним розмаїттям форм. Однак її
головне, традиційне призначення — забезпечення збуту товарів та
прибутку рекламодавця. Роль реклами в якості одного з елементів
інфраструктури бізнесу реалізується в тому, що вона сприяє зростанню обсягу капіталовкладень і числа робочих місць, підтримує
конкуренцію, розширює ринки збуту, сприяє прискоренню оборотності засобів, чим підвищує ефективність бізнесу в цілому.
На світовому ринку на рекламу витрачаються астрономічні
суми, які практично у всіх промислово розвинених країнах із року
в рік зростають із вражаючою швидкістю, випереджаючи темпи
збільшення випуску валового національного продукту й інфляції.
Це показник постійного розвитку, ефективності, прибутковості і
актуальності рекламної діяльності. Круто вгору спрямовуються
криві, що характеризують динаміку відрахувань виробників і продавців практично на всі види й засоби розповсюдження реклами.
Щорічно зростає і частка міжнародної реклами. Даний факт свідчить, що реклама є дієвим інструментом проникнення на зарубіжні ринки, зміцнення на них, розширення комерційної активності.
Отже, величезну роль у збереженні і зміцненні позицій підприємства на ринку грає саме реклама. Реклама продукції і діяльності
підприємства — це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача.
При правильній організації та управлінні реклама дуже ефективна і
сприяє швидкій безперебійній реалізації виробленої продукції.
Управління рекламною діяльністю підприємства є складним
процесом, тому правильно розроблена реклама може допомогти з
реалізацією послуг, що надаються підприємством, так як основною
метою є залучення нових клієнтів, встановлення нових, більш вигідних ділових контрактів, внаслідок чого зростає потреба в наданому
товар, зростає попит, збільшується пропозиція.
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Науковий керівник: Колумбет О. П., к. е. н., доцент

Якісний облік розрахунків за виплатами працівникам та методичні засади його удосконалення має важливе значення для визначення показників продуктивності праці та шляхів її підвищення,
оскільки заробітна плата є не тільки джерелом, за рахунок якого
забезпечується життєдіяльність працівників, а її зростання впливає
на підвищення продуктивності праці та прибутку підприємства,
а також допомагає здійснювати державі соціальну та регулюючу
функції. Облік розрахунків за виплатами працівникам є одним з найважливіших і найскладніших ділянок роботи бухгалтерії, ефективне виконання якого потребує забезпечення своєчасною, точною,
неупередженою та повною інформацією. Цьому питанню приділяли
багато уваги, але і зараз є необхідність вдосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам.
На сьогоднішній день багато науковців досліджують питання
розрахунків за виплатами працівникам, проблему її організації та
нормативно-правового забезпечення, документування та відображення в обліку, зокрема Л. Андрущенко, А. Батура, Ф. Бутинець,
С. Голов,В. Вишневський, К. Давидова, Н. Жук, А. Загородній,
Ю. Іванов, М. Карпенко,М. Огійчук, Г. Семенов, В. Сопко та ін.
Пропонуємо ввести наступні субрахунки до рахунку 66
«Розрахунки за виплатами працівникам» з метою удосконалення
моделі аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівника,
які представлено в табл. 1.
Такий деталізований перелік субрахунків дає можливість отримувати інформацію по видам виплат, але доцільно б було внести
додаткові елементи витрат. Порівнюючи ці виплати з переліком
виплат П(С)БО 26 «Виплати працівникам», слід зазначити, що стандарт має більш деталізований їх перелік.
На наш погляд, використання в практичній діяльності запропонованої моделі аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам дозволить удосконалити методику обліку розрахунків за
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Таблиця 1. Пропонована структура рахунку 66
«Розрахунки за виплатами працівникам»
Субрахунок

Назва та його характеристика
№ 661 Розрахунки за заробітною платою

№ 6611

Основна заробітна плата — нарахована заробітна плата,
винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених
норм праці. Встановлюється у вигляді тарифних ставок
(окладів) і відрядних розцінок для робітників та
посадових окладів для службовців

№ 6612

Виплати при звільненні — виплати працівнику, які
підлягають сплаті за рішенням підприємства при
звільненні працівника, або при звільненні за власним
бажанням до досягнення ним пенсійного віку. До них
належать вихідна допомога, грошова компенсація за всі
невикористані працівником дні щорічної відпустки та
середня заробітна плата на період працевлаштування

№ 6613

Виплати після закінчення трудової діяльності — виплати
працівнику, які підлягають сплаті по закінченню трудової
діяльності працівника. До таких виплат належать: пенсійні
виплати (пенсії за віком); інші виплати після закінчення
трудової діяльності, страхування життя після закінчення
трудової діяльності та медичне обслуговування після
закінчення трудової діяльності

№ 6614

Розрахунки за виплатою відпускних — оплата щорічної та
додаткової відпусток або виплати компенсації за
невикористану відпустку, відпустку у зв’язку з навчанням
без відриву від виробництва

№ 662

Розрахунки з депонентами — заробітна платане виплачена
вчасно.

№663

Розрахунки за іншими виплатами — для виплат, пов’язаних
з визнанням доходу працівника у вигляді додаткового блага

№664

Розрахунки за виплатами заробітної плати в натуральній
формі — введення цього субрахунку забезпечить
розмежований аналітичний облік за розрахунками
грошима і натурою
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виплатами працівникам; посилити інформаційну, контрольну й
управлінську функції; систематизувати нарахування, облік та видачу
виплат працівникам; розширити можливості використання облікової
інформації в управлінні; підвищити ефективність взаємодії різних
користувачів інформації та ефективність аналітичної роботи.

ГЕНЕЗИС КОНКУРЕНЦІЇ ЯК ВАГОМОГО ФАКТОРА
ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Черкас В. В.
Доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту,
к. тел. (097)-6048588
Полтавський інститут економіки і права

Конкуренція — рушійна сила ринкової економіки. Ринок, механізм його дії, не може нормально існувати без розвинутих форм конкуренції. Як слушно стверджував відомий англійський економіст Ф.
Хайєк, що суспільство, яке покладається на конкуренцію, успішніше за інших досягає своєї мети [1].
Конкуренція — це суперництво між учасниками ринкового господарства за найвигідніші умови виробництва, продажу і купівлю
товарів та послуг, за привласнення найбільших прибутків. Такий вид
економічних відносин існує тоді, коли виробники товарів виступають як самостійні, ні від кого незалежні суб’єкти, їхня залежність
пов’язана тільки з кон’юнктурою ринку, бажанням виграти у конкурентів позиції у виробництві та реалізації своєї продукції. В ринкових відносинах конкуренцію можна розглядати як закон товарного господарства, дія якого для товаровиробників є зовнішньою
примусовою силою до підвищення продуктивності праці на своїх
підприємствах, розширення масштабів виробництва, прискорення
НТП, впровадження нових систем зарплати тощо.
У своєму розвитку конкуренція пройшла певний шлях удосконалення від простих до складніших форм. Конкуренція, як явище,
була властива рабовласницькій, феодальній і навіть первіснообщинній епосі, її зародження й виникнення історично відносять до
простого товарного виробництва. Конкуренція між простими
товаровиробниками (ремісниками, селянами) орієнтується на
суспільну (ринкову) вартість товару. Ті з них, які витрачають на
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одиницю продукції більше праці порівняно з суспільно-необхідними, в
конкурентному суперництві втрачають свої позиції й не мають успіху.
Особливий імпульс конкуренція дістала з переходом у розвинуте товарне господарство. Для ринкового господарства XVIII століття була характерна вільна конкуренція, її феномен детально дослідив
Адам Сміт, якому належить вираз щодо «невидимої руки» [2].
На рубежі XIX століття у найрозвинутіших країнах світу вводиться механізм регулювання конкуренції, тобто встановлення «правил гри», коли підприємства та фірми намагаються запровадити нові
принципи суперництва, їхня суть полягає в тому, що підприємці
діють не наосліп, силою витісняючи один одного з ринку, а з допомогою маркетингу детально вивчають ринкові можливості, його
кон’юнктуру. Це значною мірою «заземлює» напругу виникнення
кризи надвиробництва, оскільки зі споживачем наперед узгоджуються обсяги, номенклатура, умови й термін реалізації продукції.
В умовах адміністративно-командної системи вільного ринку
засобів виробництва не було: по — перше, покупцями засобів виробництва були лише державні та кооперативні підприємства, по-друге,
навіть ці покупці не мали права купувати те, що їм потрібно. Потретє, вибір засобів виробництва був обмежений, недостатній. У
зв’язку з: цим підприємства намагались створювати запас найбільш
дефіцитних засобів виробництва. Відбувалося «омертвіння» значного капіталу, що негативно відбивалося на ефективності виробництва.
Виникнення ринкової економіки характеризується появою вільної конкуренції. Конкуренція в ринковій економіці виконує цілий
ряд функцій: вплив на процес ціноутворення; стимулювання науково-технічного прогресу; являється регулятором суспільного процесу
відтворення.
Жодна країна і жодна компанія не можуть дозволити собі ігнорувати об’єктивну необхідність конкуренції. Вони повинні зрозуміти і опанувати мистецтво конкурентної боротьби. Оскільки конкуренція є необхідною і визначальною умовою нормального
функціонування ринкової економіки.
Використана література
1. «Ф. Хайек о конкуренции». — [ Електронний ресурс ]. — Режим
доступу: http://konspekts.ru
2. «Адам Сміт та невидима рука ринку». — [ Електронний ресурс ]. —
Режим доступу: http://www.homoeconomicus.club
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ
ОКРЕМИХ ВИДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ
В УКРАЇНІ
Шафранова К. В.
к. е. н., директор Житомирського економіко-гуманітарного інституту
«Університет «Україна»,
к. тел. (050)-4630172

Інвестиційна діяльність у різних її проявах притаманна кожному
підприємству і є основою його розвитку та розвитку окремих галузей
народного господарства й економіки країни в цілому. Негативні тенденції в розвитку економіки України поглибилися. Різке погіршення економічної динаміки багато у чому було зумовлене стресовими
трансформаціями соціально-економічного та політичного середовища, розгортанням бойових дій на сході України, анексією АР
Крим, засвідчує недосконалість та вичерпаність традиційних для
України чинників економічного зростання. Ці чинники ґрунтуються, насамперед, на переважанні сировинної складової у виробництві
та експорті, експлуатації застарілих екологонебезпечних і ресурсоємних засобів виробництва, що спричиняють подальший занепад,
колись могутньої деревообробної галузі України. За таких умов відродження деревообробної галузі в Україні вимагає побудови нової
моделі економічного розвитку, заснованої на мобілізації та ефективному спрямуванні значних інвестиційних ресурсів у розбудову
деревообробного комплексу України.
Відродження деревообробної галузі може відбутися лише на
основі застосування новітнього обладнання, яке відповідає світовим стандартам якості та зорієнтоване на виробництво конкурентоспроможної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках. За умови обмеженості внутрішніх ресурсів економічного
розвитку, залучення іноземних інвестицій відіграє істотну роль
у подоланні інвестиційного спаду і може розглядатися як інструмент
залучення новітніх технологій та інновацій, сучасних методів менеджменту, маркетингу й організації виробництва. Таким чином, для
виробництва конкурентоспроможної продукції деревooбрoбні підприємства потребують значних кaпітaлoвклaдень для віднoвлення
техніки тa технологічних прoцесів, впрoвaдження сучaсних систем
упрaвління тoщo.
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Oснoвним джерелoм інвестицій у деревooбрoблення Укрaїни
були влaсні фінaнсoві кoшти підприємств чи кредитні кошти,
інoземні інвестиції oминaють Укрaїну, oскільки інвестиційний клімaт у держaві дoсить низький, a ризики кaпітaлoвклaдень в екoнoміку знaчні. Створення відповідних умов, де переорієнтація з експорту сировини до випуску готової продукції є стимулом
інвестування в економіку країни, адже замість того, щоб виводити
сировину, іноземний інвестор зацікавлений впровадженню в країні
сучасних технологій і створенню нових виробництв, підтриманні
довгострокових економічних проектів розвитку промисловості
України.
Прискорення розвитку економіки України та підвищення її
ефективності і конкурентоспроможності можна досягти лише за
умови залучення значних обсягів вітчизняних та іноземних
інвестицій, спрямованих на її модернізацію та впровадження
новітніх технологій. Отже, необхідно створити належні умови
для інвесторів, які можуть і хочуть здійснювати інвестування у
бізнес в Україні і отримувати відповідні прибутки. Водночас
цілеспрямоване використання інвестицій забезпечить досягнення бажаного соціального і економічного ефекту у їх споживачів.

Використана література
1. Сагаль С. З. Аналіз пoтенціалу лісoвoгo сектoру України та виявлення
фактoрів, щo гальмують йoгo іннoваційний рoзвитoк / С. З. Сагаль
[Електрoнний ресурс]. — Режим дoступу: http://caravan&trans.
com/wpcontent/uploads/2014/05. pdf.
2. Соколенко С. І. Інвестиційний та інноваційний розвиток Карпатського
регіону — кластер лісової і деревообробної промисловості / Соколенко С. І. — Режим доступу: http://www.sokolenko.com/clusters/58.
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РОЗВИТОК І ПІДТРИМКА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ
ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Ярмоленко О. В.
VІІ курс, група ЗМО-71,
спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., доцент

Світовий досвід і практика переконують, що важливим елементом ринкової економіки є існування і взаємодія великих, середніх і
малих підприємств. При цьому мале підприємництво розглядається
не тільки як доповнення до великого виробництва, а як самостійна
форма функціонування і розвитку сучасних продуктивних сил —
гнучка, життєздатна, ефективна, прогресивна. Особливе значення
малого і середнього бізнесу в умовах ринкових відносин виявляється в структурній перебудові економіки, прискоренні науково-технічного процесу, формуванні нового соціального шару.
Регулювання і розвиток малого бізнесу, запровадження ефективних механізмів його підтримки мають важливе значення для економіки країни та її регіонів, оскільки саме малі форми господарювання оперативно реагують на зміну номенклатури ринку, надаючи
ринковій економіці необхідної гнучкості, формують структуру, адаптовану до умов функціонування ринку. Ця риса малого підприємництва набуває в сучасних умовах особливої значимості внаслідок
швидкої індивідуалізації і диференціації споживчого попиту, прискорення інноваційного вектору розвитку економіки, розширення
номенклатури товарів і послуг.
Управління організаціями у сфері малого і середнього бізнесу
в Україні зорієнтовано нині головним чином на вирішення короткотермінових проблем. Багато підприємств нагадують тимчасові
структури, не наділені необхідним запасом інтелектуальної, організаційної, економічної та виробничої «міцності», який дає змогу в
разу необхідності провести ефективне оновлення.
Разом з тим швидкі зміни завдань, рішень, пріоритетів, що притаманні економічній діяльності, призводять до поганих господарських результатів, зниження конкурентоспроможності підприємства.
Будь-яке рішення, що приймається, повинно в довгостроковій
перспективі свідчити про економічну користь підприємства. Те, що
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дає кращі результати тільки в даний момент часу і в близькому майбутньому, а у віддаленому періоді ставить існування підприємства
під загрозу, слід розглядати, як помилкове.
Реалізація потенціалу малого підприємництва створює підґрунтя для демонополізації економіки, запобігання недобросовісній конкуренції, що є запорукою економічного зростання, раціонального й
ефективного використання матеріальних і людських ресурсів. У контексті інноваційної моделі розвитку економіки країни малі підприємства виступають своєрідним полігоном розроблення й апробації
наукових і технічних ідей, оскільки їх успішне функціонування значною мірою детерміновано гнучкістю, можливістю швидко реагувати
на нововведення та впроваджувати їх у виробництво.
Незважаючи на значні переваги малого підприємництва, серйозним гальмом на шляху його ефективного функціонування, є низка
невирішених проблем, а саме: незавершеність законодавчої бази,
складність податкової системи, труднощі формування стартового
капіталу, корупція з боку контролюючих органів, недостатня державна підтримка, недостатня включеність у сфери трансформаційних економічних зв’язків тощо.
Отже, розвиток малого підприємництва і належні умови для реалізації підприємницьких ініціатив є невід»ємною складовою високого соціально-економічного розвитку країни та її регіонів.
Надзвичайно важлива роль і цінність малого підприємництва зумовлена його потенціалом забезпечення економічного зростання на
інноваційних засадах, створення нових робочих місць, реалізації підприємницьких здібностей, підвищення добробуту та якості життя
населення в умовах структурної перебудови економіки. Проте, можливості його розвитку регіонах України не використовуються
повною мірою, а несприятливе підприємницьке середовище до різноманітних дестабілізуючих факторів і обмеженість його ресурсів
свідчать про необхідність актуалізації розробки і удосконалення
механізмів підтримки його розвитку на регіональному рівні.
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Секція 1.1
Сучасний стан бухгалтерського обліку
в умовах інституціональних змін
та сталого економічного розвитку

НЕДОЛІКИ ОБЛІКУ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Сергієнко М. О.
БО-31
Науковий керівник: Нечипорук Н. В., старший викладач

У сучасній економічній ситуації в Україні завдяки ринковим відносинам відбуваються різноманітні економічні перетворення у сфері
виробництва. Такі відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. Актуальність цієї теми
зумовлена тим, що на сьогоднішній день облік саме дебіторської
заборгованості, яка пов’язана з проблемою неплатежів, є одним із
найбільш складних та суперечливих аспектів у бухгалтерському обліку. Замість виконання фінансових зобов’язань за платежами перед
партнерами, суб’єкти господарювання на перший план висувають
вирішення власних проблем. Також у господарюючих суб’єктів існує
можливість ухилятись від взаєморозрахунків, оскільки відсутня майнова відповідальність за невиконання власних договірних
зобов’язань. Велика сума заборгованості, яка існує між українськими підприємствами, призводить до кризи неплатежів. Ця криза
стримує розвиток ринків, на яких працюють підприємства.
На даний час облік дебіторської заборгованості повністю регулюється законодавчими актами, але незважаючи на повний контроль з боку держави, в системі розрахунків з дебіторської заборгованості існує ряд проблем, пов’язаних із несвоєчасністю її
погашення покупцями. Основним законодавчим актом, який прямо
регулює облік дебіторської заборгованості, є П(С)БО 10. Решта законодавчих актів розглядають дебіторську заборгованість як об’єкт
податкового обліку, її відображення у звітності підприємств та вказують конкретні рекомендації в певних питаннях.
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Існують такі основні недоліки у системі обліку дебіторської
заборгованості:
1) у загальній структурі видів дебіторської заборгованості немає
чіткої схеми деталізації та їх співвідношення;
2) актуальність та якість інформації про стан розрахунків з дебіторами мають істотне значення для прийняття зацікавленими особами адекватних та вчасних рішень щодо існуючої політики управління. Ці показники формуються на базі даних бухгалтерського
обліку конкретних суб’єктів господарювання.
3) необхідність удосконалень в обліку дебіторської заборгованості, а саме в будові регістрів аналітичного та синтетичного обліку. На сьогоднішній день облік дебіторської та кредиторської заборгованостей ведеться в одному регістрі — журналі № 3. Але деякі вчені
і фахівці вважають, що це є недоречно, бо це зовсім різні об’єкти
бухгалтерського обліку, які тільки частково пов’язані між собою,
тому і вести їх облік необхідно в різних регістрах;
4) проблема несплати дебіторської заборгованості, визначення
допустимого рівня засобів, які вилучаються на дебіторську заборгованість, розробка оптимальної політики управління нею є досить
важливими та серйозними проблемами, а отже потребують глибокого вивчення;
5) невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової
дебіторської заборгованості, а також оцінки поточної дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги;
6) проблема недостатнього вивчення обліку сумнівних боргів, а
саме резерву сумнівної дебіторської заборгованості з метою зближення бухгалтерського та податкового обліку.
Отже, однією з основних проблем є те, що у П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість» досі не зазначено, що облік короткострокової та довгострокової заборгованостей ведеться на різних
рахунках бухгалтерського обліку. Саме тому необхідно внести зміни
у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», де б поняття довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованостей були б чітко
розмежовані. Також необхідно визначити, що поточна дебіторська
заборгованість є оборотним активом, а довгострокова — необоротним активом, і вони обліковуються на різних рахунках.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Сидорук В. В.
ІІI курс, група БО31/15,
спеціальність «Бухгалтерський облік»,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Нечипорук Н. В., старший викладач

Облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, тобто це вибір самим підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського
обліку, виходячи з діючих нормативних актів і особливостей діяльності підприємства. В сучасних умовах бухгалтерський облік -це
динамічна гнучка система, яка постійно вдосконалюється та покликана забезпечувати, в першу чергу, інтереси власників та баланс їх
інтересів з інтересами інших груп користувачів інформації.
Метою дослідження є аналіз впливу облікової політики на ефективність управління підприємством. Завданням є огляд елементів
облікової політики підприємства, які впливають на прийняття оптимальних управлінських рішень. Головне призначення облікової політики — встановити найвигідніші для конкретного підприємства
методи обліку та на їх підставі скласти фінансову звітність, що відповідає встановленим якісним характеристикам. Облікова політика підприємства визначається на підставі принципів, методів та процедур, регламентованих не тільки національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку. Застосовні тут також норми
інших нормативноправових документів, що регулюють методологію
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які розроблені відповідними органами в межах компетенції, установленої
положеннями ст. 6 Закону про бухгалтерський облік.
Кожне підприємство встановлює облікову політику самостійно
виходячи зі своєї структури, галузі та інших особливостей діяльності.
Має бути дотримано одну найважливішу умову — єдність облікової
політики на підприємстві. Це означає, що принципи, методи та процедури, передбачені обліковою політикою підприємства, повинні
безапеляційно застосовуватися всіма його філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. На
вибір і обґрунтування облікової політики підприємства впливають
такі основні фактори: форма власності та організаційно-правова
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форма підприємства; — галузева приналежність або вид діяльності;обсяги діяльності, чисельність працівників і т. п. ;система оподаткування; облікова політика пов’язана з господарською діяльністю виробничих систем і, як правило, спрямована на їх розвиток
і вдосконалення. Основною метою при прийнятті на підприємстві
облікової політики має бути формування повної, об’єктивної та
достовірної інформації, що максимально адекватно розкриває його
діяльність для заінтересованих осіб. Отже, структура облікової політики складається з трьох взаємопов’язаних складових: принципів,
методів і процедур.
Інструменти облікової політики виступають методичним прийомом і не безпосередньо, а опосередковано через фінансову звітність впливають на права та обов’язки підприємств, оскільки на підставі показників звітності іншими суб’єктами приймаються рішення
щодо співпраці з господарюючим суб’єктом. Процес вибору облікової політики включає дані бухгалтерського обліку, статистичного
дослідження, різну маркетингову інформацію. В цьому проявляється нерозривний зв’язок бухгалтерського обліку з прийняттям управлінських рішень. При цьому інформація, яка досліджується, підлягає
перетворенню шляхом її аналітичної обробки.
Формування та реалізація правильно обраної облікової політики
є тим інструментом, який дозволяє керівництву підприємства не
тільки побудувати бухгалтерський облік таким чином, щоб максимально задовольнити їх потреби в інформації для управління своєю
власністю, а й впливати на рівень доходів, прибутку, інвестиційну
привабливість підприємства, податкові відносини. Тому до формування облікової політики підприємства необхідно підходити з усвідомленням відповідальності.
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Секція 1.2
Економіка та сучасний менеджмент:
теоретичні підходи та практичні аспекти

ВИКОРИСТАННЯ БАЗОВИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ
У МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА
Верещака А. О.
III курс, група МК-31, спеціальність «Маркетинг»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н.,
завідувач кафедри маркетингу

Для торговельних мереж проблема вдосконалення інформаційного забезпечення набагато актуальніша у зв’язку зі швидким зростанням кількості їх, а з урахуванням сфери діяльності торгівельних
мереж — у зв’язку з ідентичністю торговельних технологій, що використовуються, аналогічних товарів, що реалізуються, однорідністю
змісту функціональних процесів діяльності конкурентів.
Інформаційна система MRP — Materials requirements planning
(планування потреб у матеріалах) використовується в стратегічному плануванню. Його завдання полягає в: задоволенні потреб в матеріалах і комплектуючих для планування виробництва споживачеві;
підтриманні необхідних рівнів запасів матеріальних ресурсів, готової
продукції; плануванні виробничих операцій, розкладів доставок,
закупівель. Результатом використання є: розрахунок оптимального
розміру партії випуску продукції, що мінімізує суму витрат; розрахунок переробки матеріальних ресурсів у готову продукцію тощо.
MRP II — Manufacturing resource planning (планування виробничих ресурсів) використовується в оперативному управлінні. Його
завдання полягає в: оптимальному формуванні потоку матеріалів
(сировини), напівфабрикатів (в т. ч. знаходяться у виробництві)
і готових виробів; інтеграції всіх основних процесів, що реалізуються торговельною мережею: постачання, запаси, виробництво, продаж та дистрибуція, планування, контроль за виконанням плану,
витрати, фінанси, основні засоби і т. д. Результатом використання
є: отримання оперативної інформації про поточні результати діяльності торговельної мережі в цілому і з повною деталізацією
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за видами ресурсів, виконанню планів; коригування планів на основі оперативної інформації; оптимізація виробничих і матеріальних
потоків; реальне скорочення матеріальних ресурсів на складах;
повний контроль платежів, відвантаження товарно-матеріальних
ресурсів і термінів виконання договірних зобов’язань; значне скорочення невиробничих витрат тощо.
LP — Lean Production (економне виробництво) використовується в логістичному управлінні. Його завдання полягає в: дотриманні високих стандартів якості продукції; зниженні виробничих
витрат; швидкому реагування на споживчий попит; скороченні термінів переналагодження обладнання. Результатом використання є:
зменшення підготовчо-заключного часу; товарне виробництво
невеликими партіями; скорочення основного виробничого часу
тощо.
ERP — Enterprise resource planning (планування ресурсів продукції) використовується в плануванні ресурсів. Його завдання
полягає в:управлінні фінансовою та господарською діяльністю підприємства; координації виконання основних операцій і забезпеченні повторюваності набору правил і процедур; оптимізації за
часом і ресурсами процесів виробництва і реалізації продукції.
Результатом використання є: оперативність отримання інформації для прийняття управлінських рішень; створення інфраструктури електронного обміну даними з постачальниками і споживачами; типізація задач, спільних для підприємств різних видів
діяльності тощо.
CSRP — Customer Synchronized Resource planning (планування
ресурсів підприємства, орієнтоване на споживача) використовується в маркетинговому плануванні і управлінні. Його завдання полягає
в: синхронізації потреби покупця із внутрішнім плануванням
і виробництвом; облік споживчих переваг і доданої цінності товару
для споживачів; формалізації маркетингових методів ведення бізнесу. Результатом використання є: забезпечення збалансованості інтересів покупців, постачальників і посередників; забезпечення цілісності процесу планування шляхом зниження обсягу повторних робіт
і числа перерв через «напливи» замовлень; реальний облік фактичного, а не прогнозного попиту; тощо.
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ЗАГАЛЬНІ ЯКОСТИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Демінський О. С.
V курс, група ФБСС-52,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
к. тел.: (099) 900 64 71
Науковий керівник: Пилипенко С. М., к. т. н., доцент

Етимологічно менеджмент походить від латинського слова «manus» — рука. Початково це слово означало вміння дбайливо
вести домашнє господарство, майстерно володіти засобами праці,
вправно працювати. З появою багатьох видів роботи, з поглибленням спеціалізації, це слово увібрало у себе всі чисельні вимоги до
управління як до науки, мистецтва ведення справ і стилю роботи [1].
Задачами менеджменту, як науки, є розробка, експериментальна
перевірка і застосування на практиці наукових підходів, принципів
і методів, що забезпечують стійку, надійну, перспективну і ефективну роботу колективу шляхом випуску конкурентоздатного товару.
Тим часом кінцевою метою менеджменту, як практики ефективного
управління, є забезпечення прибутковості підприємства шляхом
раціональної організації виробничого процесу, включаючи управління виробництвом і розвиток техніко-технологічної бази [4].
«Структура управління організацією», або «організаційна структура управління» (ОСУ) — одне з ключових понять менеджменту,
тісно зв’язане з метою, функціями, процесом управління, роботою
менеджерів і розподілом між ними повноважень . В рамках цієї
структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), в якому беруть участь
менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації [3].
Особливістю сучасного менеджменту передусім є те, що однією
з головних його функцій стає підприємницька. Підприємництво
перетворюється в ядро менеджменту. Успішна підприємницька
діяльність неможлива, якщо в організації (на підприємстві) не впроваджуються нововведення. Сучасний менеджер, як уже зазначалося, має бути новатором, протистояти консерватизму, орієнтувати
підприємство на постійні зміни, вдосконалення технологічного та
організаційного процесу залежно від кон’юнктури ринку [2].
Важливе завдання сучасного менеджменту – робити знання продуктивними. Основним капітальним ресурсом, головним об’єктом
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витрат розвинутої економіки є такий робітник, який володіє знаннями, тобто втілює у свою працю все те, що він набув у процесі систематичної освіти, а не такий, який використовує в роботі ремісничі навички або фізичну силу.
Безперечно, показники, які визначають продуктивність робітника фізичної праці (наприклад, кількість деталей, виготовлених за одиницю часу або на одиницю заробітної плати), не можна застосувати
щодо робітника, який володіє знаннями. Продуктивність праці
останнього насамперед визначається якістю виробленого ним товару.
Менеджмент сьогодні повинен робити здібності й можливості
робітника продуктивними. Однією з передумов успішного розв’язання цього завдання є подолання відчуження робітника від засобів
виробництва, виховання у нього почуття господаря [2].
Використана література
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Прибуток є найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності
підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому
рахунку свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан про116
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дуктивності праці, рівень собівартості. Одночасно прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності. Він є не лише джерелом
забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а і джерелом формування бюджетних ресурсів держави.
Прибуток — система економічних відносин між підприємцями
(роботодавцями-власниками засобів виробництва) і найманими працівниками щодо виробництва, розподілу та привласнення створеної додаткової вартості, яка відособлюється у вигляді надлишку над
витратами вкладеного капіталу.
У підприємницькій діяльності виділяють такі форми прибутку,
як балансовий і чистий прибуток. Балансовий прибуток — це загальна сума прибутку від усіх видів виробничо-господарської діяльності
за вирахування збитків, яких зазнало підприємство за певний період.
Прибуток чистий (залишковий) — це частина балансового прибутку,
яка залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків, рентних, та інших обов’язкових платежів до бюджету, виплати
відсотків за кредити тощо.
Сутність прибутку як економічної категорії розкривається через
функції, які він виконує у господарський діяльності. Основні з них
такі: облікова, розподільча, стимулювальна.
Облікова функція прибутку полягає в тому, що він необхідний
елемент ціни товару. Розподільча функція прибутку полягає в тому,
що через прибуток здійснюється регулювання розподілу ресурсів
і доходів між суб’єктами господарської діяльності та галузями економіки. Стимулювальна функція прибутку полягає в тому, що прибуток використовується як в інтересах суб’єктів підприємництва,
так і в інтересах їхніх працівників.
Розподіл і використання прибутку є найважливішим господарським процесом, що забезпечує покриття потреб підприємців і формування доходів держави. Механізм розподілу прибутку повинен
бути побудований таким чином, щоб всіляко сприяти підвищенню
ефективності виробництва, стимулювати розвиток нових форм господарювання. Однією з найважливіших проблем розподілу прибутку є оптимальне співвідношення частки прибутку, що акумулюється
в доходах бюджету і залишається в розпорядженні господарюючих
суб’єктів. Економічно обґрунтована система розподілу прибутку
повинна гарантувати виконання фінансових зобов’язань перед державою і максимально забезпечити виробничі, матеріальні та соціальні потреби підприємства.
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В економіці розрізняють дві групи факторів, що впливають на
економіку: зовнішні й внутрішні. Внутрішні фактори зміни прибутки підрозділяються на основні й неосновні. Найважливішими в групі
основних є валовий дохід і дохід від продажу продукції (обсяг продажів), собівартість продукції, структура продукції й витрат, величина амортизаційних відрахувань, ціна продукції. До неосновних
факторів ставляться фактори, пов’язані з порушенням господарської
дисципліни, такі як цінові порушення, порушення умов праці
й вимог до якості продукції, інші порушення, що ведуть до штрафів
і економічним санкціям. До зовнішніх факторів, що впливають на
прибуток підприємства, ставляться соціально-економічні умови,
ціни на виробничі ресурси, рівень розвитку зовнішньоекономічних
зв’язків, транспортні й природні умови.
Отже, прибуток являється найважливішою фінансовою категорією, яка виконує ряд важливих функцій і відображає позитивний
фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому рахунку свідчить
про обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці,
рівень собівартості. На основі прибутку будь-яке підприємство незалежно від форми власності та виду діяльності виконує свої функції,
спрямовуючи кошти на власний розвиток, на соціальні потреби, у
фонд матеріального заохочування та на ін. Тому у сучасних умовах
прибуток стає не тільки важливим показником, а й метою роботи
комерційних підприємств, об’єднань та інших ринкових структур.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Мальцева І. В.
асистент кафедри маркетингу
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Цимбаленко Я. Ю.
к. н. держ. упр., керуючий справами
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

У спеціальній літературі ринок освіти визначають як: 1) сукупність відносин (правових, фінансово-економічних, соціально-освітніх, організаційно-методичних, інформаційних тощо) у сфері обміну, що складаються між виробниками і споживачами освітніх послуг;
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2) сукупність нормативно-законодавчих, морально-етичних, культурологічно-ціннісних та інших інституціональних обмежень здійснення угод,пов’язаних з реалізацією освітніх послуг. У різних визначеннях економічної сутності ринку освітніх послуг робиться наголос
на різні аспекти його прояву (функціонування) і не охоплюється
в комплексі весь спектр.
Таким чином, вважаємо правомірним визначення ринку освітніх послуг як системи товарно-грошових відносин, що складаються
між суб’єктами освітнього процесу для досягнення визначеної мети,
яка функціонує на принципах підприємництва, із врахуванням дії
законів товарного виробництва.
Особливої уваги заслуговує питання дослідження характерних,
уніфікованих рис ринку освітніх послуг. Переважна більшість науковців, які досліджували це питання в своїх працях, спільно відмічають так і особливості: асиметричність інформації, яка передбачає
відмінність у знаннях одних учасників порівняно з іншими; неоднакова доступність всіх суб’єктів ринку до відповідних ресурсів; самостійність вищих навчальних закладів у здійсненні своєї діяльності,
включаючи можливість самим обирати напрям підготовки спеціалістів і виконання наукових досліджень, заключати договори, приймати і виконувати замовлення, приймати, звільняти працівників;
формування ринкових відносин у сфері освіти здійснюється на
принципах ринкової конкуренції з присутністю державного регулювання; освітній ринок характеризується вартістю та ціною, конкретністю та кон’юнктурою ринку; висока еластичність попиту на
освітні послуги, швидка реакція ринку на зміни попиту; структурування ринку освітніх послуг проводиться за економічною та територіальною локальністю, за кон’юнктурною та сегментною ознаками; індивідуальність і нестандартність наданих послуг і технологій,
висока диференціація продукту по одній і тій самій спеціальності;
невизначеність результату при наданні послуг; саморегулювання
структури виробництва і надання послуг, пристосування до структури суспільного споживання; велику роль на ринку освітніх послуг
відіграють негрошові фактори — престижність професії, середня
заробітна плата працівників даної професії на ринку праці, престижність (ім’я), попит на дану професію, сімейні традиції, суспільні цінності, національна культура тощо.
Удосконалення теоретико-методологічного підґрунтя щодо тлумачення поняття ринку освітніх послуг надає новий поштовх у розвитку економіки освіти.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПАТ «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД»
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ВНЗ «Університет «Україна»»
Науковий керівник: к. е. н., доцент Крамаренко І. С.

Аналіз ринкового середовища та потенціалу ПАТ «Баштанський
сирзавод» доводить, що для стабільної i довготривалої діяльності
товариства необхідно постійно відслідковувати ситуацію на вітчизняному ринку та бути лідерам по впровадженню нових технологічних рішень та інновацій максимально використовувати наявні та
формувати новiконкурентнi переваги.
Проведемо дослідження інноваційного потенціалу ПАТ
«Баштанський сирзавод» основі методики запропонованої
Колмаковою О. М. та Смачило В. В. [1].
З проведеного аналізу, можна сказати, що протягом 2013–2015
років, наявність власних оборотних коштів збільшилась на 110801
тис. грн., або на 324,58%. За 2015 рік спостерігається нестача власних
оборотних коштів у сумі 107857 тис. грн, власних оборотних коштів
і довгострокових позикових джерел формування у сумі 45197 тис.
грн. Щорічно нестача джерел формування збільшуєтьсявласних оборотних коштів на 13629 тис. грн.
У 2015 році тривимірний показник типу фінансової стійкості становив (0;0;0), що говорить про нормальну фінансову стійкість під120
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приємства, коли ресурси формуються завдяки власним оборотним
засобам та короткостроковим кредитам і позикам.
Згідно методики запропонованої Колмаковою О. М. та
Смачило В. В. [1], ПАТ «Баштанськийсирзавод» у 2013 році потрібно присвоїти другий тип інноваційного потенціалу. Тип 2
«Середній інноваційний потенціал — середній рівень фінансової
стійкості». Даний тип присвоюється інноваційному потенціалу підприємства якщо трьохвимірний показник приймає значення
S (0, 0, 0).
А згідно методики, запропонованої О. І. Маслак та Л. А. Квятковською [2], показник фінансової стійкості(0;1;1), говорить про
те, що у 2013 році ПАТ «Баштанський сирзавод» потрібно присвоїти тип інноваційного потенціалу «Середні інноваційні можливості»».
Таким чином, на протязі аналізованого періоду (2013–2015 років)
підприємство, в цілому, вільно і ефективно маневрує грошовими
коштами, забезпечує безперервність і розвиток процесу виробництва
та реалізації продукції.
Проаналізувавши наявність фінансових ресурсів для інноваційної діяльності у ПАТ «Баштанськийсирзавод», можна сказати,
що реалізацію інновацій на підприємстві можна здійснювати, але
за допомогою додаткового часткового залучення позикових засобів [3].
Використана література
1. Колмакова О. М. Оцінка інноваційного потенціалу будівельного
підприємства/ О. М. Колмакова, В. В. Смачило// Вісник економіки
транспорту і промисловості, 2015. — № 32– С. 270–274.
2. Маслак О. І. Система показників оцінки інноваційного потенціалу
промислового підприємства /О. І. Маслак, Л. А. Квятковська//
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2015. —
№ 9.
3. Крамаренко І. С. Дослідження інноваційно-інвестиційної діяльності
підприємств в Україні / І. С. Крамаренко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2014. —
№2 (209). — С. 151–155.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» В ПОРІВНЯННІ
З НАЙБЛИЖЧИМИ БАНКАМИ-КОНКУРЕНТАМИ
Тимцьо М. В.
6 курс, група МЕН-52-16,
спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
ВНЗ «Університет «Україна»»
Науковий керівник: к. е. н., доцент Крамаренко І. С.

Місія ПАТ КБ «ПриватБанк» полягає у комплексному задоволенні потреб своїх клієнтів, урахуванні інтересів акціонерів та сприянні добробуту громадян України. Він виконує всі види банківських
операцій та надає своїм клієнтам широкий спектр послуг, що постійно розширюється.
Відповідно до офіційного рейтингу банку серед 103 комерційних банків України ПАТ КБ «ПриватБанк» за більшістю показників є першим, що підтверджують дані табл. 1.
Банк здійснює весь спектр послуг по обслуговуванню корпоративних і фізичних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів.
Довгостроковий інтерес клієнта до банку є головним пріоритетом у
роботі ПАТ КБ «ПриватБанк». Банк активно нарощує клієнтську
базу, послідовно розширюючи спектр послуг та підвищуючи якість
Таблиця 1

Офіційний рейтинг ПАТ КБ «ПриватБанк» серед банків України
на 01.10.2016 р., тис. грн. [1]

Позиція в
рейтингу

Значення
показника

Активи

1

271 836 529

Зобов’язання

1

241 543 999

Депозити фізичних осіб

1

155 192 576

Депозити юридичних осіб

1

40 696 294

Капітал

1

30 292 531

Фінансовий результат

3

775 219

Показник
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банківських продуктів. ПАТ КБ «ПриватБанк» є банком, що пропонує комплексне вирішення завдань, які постають перед клієнтом,
на основі індивідуального підходу та широкого досвіду роботи банку
на фінансовому ринку України.
ПАТ КБ «ПриватБанк» входить до першої групи банків згідно з
рекомендацією НБУ та є лідером у п’ятірці найбільших банків
України. Банківські установи, які ділять між собою позиції в п’ятірці лідерів, доцільно вважати прямими конкурентами ПАТ КБ
«ПриватБанк».
Перше місце у ТОР-5 займає «ПриватБанк» із загальною сумою
активів 271836529 тис. грн. Друге місце посідає АТ «Ощадбанк»
з загальною сумою активів 191 585 188 тис. грн. Третє місце займає
ПАТ «Укрексімбанк», четверте — АБ «УКРГАЗБАНК» та п’яте відповідно — ПАТ «Райффайзен банк Аваль».
Зробимо наступні висновки: ТОР-5 банків України контролюють 40,57% ринку кредитів юридичних осіб та 35,18% ринку кредитів фізичних осіб. Найбільшу долю ринку з надання кредитів юридичним особам займає ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме 11%.
Другим за обсягами надання кредитів юридичним особам є АТ
«Ощадбанк» — 8,76, а третім АТ «Укрексімбанк» –– 8,71 відповідно. Тобто, у кредитному портфелі даних банків переважають кредити юридичним особам.
На 01.10.2016 року комерційний банк у загальному рейтингу
серед 103 банків займає перші місця по сумі активів, зобов’язань,
депозитів фізичних та юридичних осіб, погіршив показник по
фінансовим результатам та посів 3 місце.
Використана література
1. Основні показники діяльності банків України / Офіційний сайт
Національного банку України. [Електронний ресурс]. — Режим
доступу:
http://www.
bank.
gov.
ua/control/uk/publish/
article?art_id=36807&cat_id=36798
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATIONALECONOMIC PROVIDING OF THE COMPANY ON THE
WORLD MARKET
Bulakh T.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Kyiv National University of Technology and Design
Logvinova A.
Master Student, I course, group MgZЕP-16, specialty «Economy»
Kyiv National University of Technology and Design
Стаття присвячена теоретичним аспектам організаційно-економічного
забезпечення виходу компанії на світовий ринок. Основну увагу приділено
сутності, меті та принципам реалізації зазначеного процесу. Визначено, що
фомування комплексу організаційно-економічного забезпечення дасть змогу
сформувати й реалізовувати конкретну послідовність заходів, що спрямовані
на стабільне функціонування компанії на зовнішньому ринку, її стійкий та
перспективний розвиток.

The current stage of technological progress, the internationalization
of economic relations requires profound changes in the organization to
ensure the exit to the world market. Successful exit to the world market
implementation can be achieved by providing appropriate organizational
measures and economic resources.
The purpose of organizational support of company exit to the global
market is to create a primarily organizational structure that will meet the
overall objectives of the company. This means that the implementation
process of organizational support of company exit to the global market is not
a separate subsystem with its internal system purposes, it is subject to the resolution of problems arising from the objectives of the operation [4, p. 7].
Under the economic support can understand the system of economic
relations that occur in the production and sale of goods (goods and services) between individual (independent) agents market between market players and the state (region) between itself and its structure labor stuff, between
the owners of capital and wage employer on the comparison of costs with
incomes, identification, distribution and use of income [3, p. 25].
The purpose of economic support the companies exit to the world market can be defined as the formation of economic incentives for foreign economic activity of the company. Based on this objective economic support
the companies exit to the world market must comply with the following
principles:
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– priority customer of the manufacturer;
– prioritizing expenses on foreign economic activity;
– economic and social feasibility of foreign economic activity;
– complexity and succession planning foreign economic activity;
– promotion of foreign trade activities;
– matching the level of logistics requirements relating to quality and
product competitiveness in international markets;
– marketing orientation of foreign trade, the economic efficiency of
foreign trade.
Consequently, forming of complex of the organizationally-economic
providing of exit of company to the world market must be the near-term
administrative decision of guidance [2, p. 225], the use of that will give
an opportunity to form and realize the certain sequence of events, that
the companies sent to the stable functioning are at the foreign market,
her steady and perspective development.
References
1. Denisov V. T. Impact factors of external and internal industrial environment
for enterprise management mechanism of international activity management / V. T. Denisov, S. Y. Chanysheva // Messenger of Khmelnytsky
National University. Economic science. — 2010. — № 4. — T. 3. —
P. 185–189.
2. Lakiza V. V. The organizational and economic functioning of the enterprise
/ V. V. Lakiza, K. Y. Kachmar // Scientific Messenger NLTU of Ukraine. —
2011. — Vol. 21. 8. — Р. 224–229.
3. Lyovochkin S. V. Financial mechanism of macroeconomic regulation /
S. V. Liovochkin // Finance of Ukraine. — 2000. — P. 23–28.
4. Radionova N. Y. Organizational and economic support of innovative development engineering enterprise: author. dis. on getting science degree of
candidate of econ. sciences: specials. 08. 00. 04 «Economics and business
management (enterprise engineering and metallurgical industries)» /
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Секція 1.3
Маркетингова діяльність підприємства:
сучачасні проблеми та перспективи
розвитку

СПЕЦИФІЧНІ ПРОБЛЕМИ
МІЖНАРОДНОГО РЕКЛАМУВАННЯ
Баглай С. А.
V курс, група МК-61, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту
Університет «Україна»
Науковий керівник: Ружицький А. В., к. е. н.,
доцент кафедри маркетингу

Загальновідомим є той факт, що реклама є найбільш ефективним засобом впливу на споживачів товарів і послуг та одним з найбільш важливих елементів маркетингових комунікацій. Сутність
міжнародної реклами полягає в тому, що вона визначається як платна форма неособистого представлення товару, ідеї або послуги на
міжнародному ринку. Міжнародна реклама виходить від товаровиробника чи від торгового посередника.
Таким чином, міжнародна реклама належить до видів маркетингової діяльності компанії, що займається міжнародною діяльністю.
В цілому метою даної реклами в першу чергу виступає розповсюдження інформації щодо товару, що експортується задля створення
якомога значнішого впливу на масову чи індивідуальну свідомість
та викликати реакцію у закордонних споживачів. Звичайно, що як
і будь-який інший вид маркетингової діяльності, міжнародна реклама має свої завдання, які мають бути виконані.
В цілому, що стосується основних завдань міжнародної реклами, можна погодитися із правилом «AIDA». Дане правило полягає
у поєднанні чотирьох ступенів сприйняття реклами: увага
(Attention); інтерес (Interest); бажання (Desire); дія (Action).
Таким чином, згідно даного правила, основними завданнями
міжнародної реклами виступають: забезпечення інформації, що стосується товару; нагадування про товар чи послугу та його місце продажів; інформування споживачів про даний товар або послугу,
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основні властивості та переваги; спонукання потенційних покупців
до покупки даного виробу чи послуги. Варто звернути увагу на те,
що міжнародна реклама значним чином відрізняється від реклами
на внутрішньому ринку країни.
Перш за все варто з’ясувати до якого ступеня реклама на ринку
конкретної країни має адаптуватися до унікальних та особливих
характеристик даного ринку (стандартизація чи диференціація). Подруге варто також звернути уваги на те, в якій мірі прийняття рішень
має бути централізованим стосовно організації рекламного проекту та його реалізації.
Звичайно, що існує безліч підходів до міжнародної рекламної
діяльності. З одного боку, це може бути жорстко регламентована реклама з мінімальною адаптацією до місцевого ринку. З іншого боку,
можуть проводитися спеціальні місцеві рекламні кампанії на всіх
великих ринках. Проте, більшість міжнародних компаній під час реалізації своєї рекламної кампанії застосовують стандартизовану стратегію, яка адаптується по мірі необхідності до місцевих умов країни
або регіону. Саме таким чином, міжнародна реклама певною мірою
сприяє процесу взаєморозуміння та зближення різних країн світу.

ФОРМУВАННЯ БРЕНДІВ
ЯК НОВА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Беженар І. М.,
к. е. н., доцент Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна», к. тел. (096)-6096555
Руссу Е. С.
IV курс, група ОА 41/13, спеціальність «Облік і аудит»,
к. тел. (098)-3891967

В умовах розвитку євроінтеграційних процесів важливим для
України та її підприємств є питання розробки національних продовольчих брендів з використанням географічних назв на основі існуючих
власних регіональних продуктів. Загалом регіональний продукт —
це продукт, який виробляється дрібними виробниками регіону
з дотриманням певної оригінальної рецептури, що має історичне
підґрунтя.
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Сільськогосподарські виробники в сучасних умовах дедалі
більше змушені враховувати потреби споживачів своєї продукції, які
стають вибагливішими при виборі продукту внаслідок збільшення
пропозиції на продовольчих ринках. У зв’язку з цим активно розробляються й запроваджуються системи управління, позиціонування та просування на ринку сільськогосподарської продукції та продовольства.
Все більшого значення в Україні набирає новий бізнес-напрям
маркетингу — «брендинг». Це інноваційний напрям діяльності, який
активно поширюється у світі. Для більшості споживачів продукт,
який є брендом, виступає одночасно гарантом та важливим критерієм якості.
На нашу думку «бренд» передбачає стабільне поєднання набору
характеристик, сукупність споживчих властивостей товару, що склалися в думках споживача, і використовується для їх презентації та
успішного просування на ринках. Розробка успішних українських
брендів тісно пов’язана з іміджем країни. Тому забезпечення позитивного міжнародного іміджу України, є важливим засобом захисту
виробників вітчизняної продукції на світових агропродовольчих
ринках.
Як свідчить світова практика, поширення регіональних брендів
має позитивний вплив на розвиток сільських територій. Про це свідчить поширення та популярність продовольчих брендів, що виникли на основі регіональних продуктів, якими, зокрема, є всесвітньо
відомі пармська шинка, сири рокфор і пармезан, підгалянська бринза і осципек тощо. Продовольчі бренди забезпечують також додатковий економічний ефект для виробників продукції та соціальний —
для регіонів, де вони виникли. Регіональні продукти та їх бренди
виступають каталізатором при формуванні кластера для об’єднання зусиль підприємств постачальників, виробників, споживачів продукції з метою здійснення діяльності, спрямованої на одержання
вигод усіма учасниками.
Створення кластеру на основі регіонального бренду сприятиме
поліпшенню інвестиційної привабливості та підвищенню конкурентоспроможності регіону, розвитку сільського та екотуризму,
малих форм підприємництва, кооперації у сфері сільськогосподарського обслуговування, забезпеченню збереження природних, трудових і виробничих ресурсів території.
Формування регіональних продовольчих брендів стане поштовхом для виробництва високоякісної конкурентоспроможної про128
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дукції, розвитку сільських територій, збереження регіональних традицій; просування місцевої кухні і регіону в цілому; розширення
пропозицій для туристів; сприятиме припливу інвестицій в регіон
та забезпечить співробітництво підприємницьких структур.
Найактуальніші завдання для України на сучасному етапі щодо
брендів: збереження українських брендів, які успішно розвиваються;
створення та розвиток нових брендів, насамперед на основі регіональних продуктів; формування глобального бренду «Україна»
з позитивним іміджем. Це дозволить Україні стати повноправною
частиною Європи, а її продуктам зайняти чільне місце на ринку та у
кошиках споживачів, як вітчизняних так і зарубіжних.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
Донсков В. А.
V курс, група МК-61, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Мальцева І. В.
асистент кафедри маркетингу,

У сучасних умовах економічної нестабільності й кризових тенденцій особливе значення мають систематизовані та достовірні знання страхового ринку для успішної та прибуткової роботи страховика. Маркетингові дослідження становлять основу маркетингової
стратегії компанії, що орієнтується на задоволення потреб клієнтів.
Проведення маркетингових досліджень забезпечує страховика своєчасною, актуальною і надійною маркетинговою інформацією з метою
прийняття ефективних управлінських рішень. Тому маркетингові
дослідження мають розглядатися керівництвом як частина управління страховою компанією, методично та систематично вводитися
у процес планування маркетингової стратегії страхової компанії.
У зв’язку зі швидкою зміною українського маркетингового середовища у сфері страхування протягом останніх років підвищується
складність та важливість прийняття маркетингових рішень. Це зумовлено тим, що прийняття рішень у системі управління
страховим бізнесом може призводити до неоднозначних результатів.
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Ефективність маркетингових рішень визначається якістю й кількістю маркетингової інформації, що збирається, обробляється й аналізується в ході проведення маркетингових досліджень страхового
ринку. Тому надзвичайна важливість прийняття ефективних управлінських рішень зумовлює проведення маркетингових досліджень
для отримання високоякісної інформації.
Проведення маркетингових досліджень страхового ринку передбачає: комплексне маркетингове дослідження ринку (вивчення та аналіз ринку в цілому і його тенденцій; вивчення переваг страхувальника,
комплексна оцінка продукту, бренду, логотипу страхової компанії);
аналітичний огляд страхового ринку (ринок у цілому, обсяг, тенденції,
висновок експертів ринку); виявлення фактичних і потенційних страхувальників, їхні актуальні проблеми та можливі шляхи вирішення
цих проблем; вивчення споживачів; вивчення конкурентів (цінова
політика, виробничі потужності, асортимент послуг або асортиментний портфель, якість обслуговування та рівень надання послуг, сильні та слабкі сторони, маркетингова стратегія); аналіз можливості
появи нових страховиків; вивчення рекламної активності: оцінка рекламної кампанії, тестування рекламних роликів, буклетів і т. д.; аналіз
позиціонування (на підставі маркетингового дослідження).
Традиційно виділяють дві форми маркетингових досліджень за
критерієм суб’єкта виконання дослідження: дослідження страхового ринку, що виконуються внутрішніми відділами маркетингу;
дослідження, що проводяться зовнішніми сервісними фірмами.
Отже, проведене дослідження основ маркетингових досліджень
страхових компаній і специфічних методів збору ринкової інформації при проведенні маркетингових досліджень на ринку страхових
продуктів дозволило сформулювати наступні висновки. Маркетингові дослідження у сфері послуг відіграють значну роль у стратегічному й операційному маркетингу та використовуються для визначення проблем компанії, а також для їх вирішення.
При проведенні маркетингових досліджень позапланового
характеру використовуються специфічні методи, в той час, як при
проведенні планових маркетингових досліджень використовуються
традиційні методи досліджень у сфері послуг. Також необхідно відмітити, що маркетингові дослідження мають визначальне значення
при підвищенні фінансових результатів діяльності страховика,
оскільки дозволяють отримати ринкову інформацію, необхідну для
оцінки конкурентоспроможності окремого страхового продукту
зокрема або страхової компанії в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ
Жамська А. О.
ІІІ курс, група МК-31, спеціальність «Маркетинг»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. т. н.,
професор кафедри маркетингу

Відомо, що у сучасній системі підготовки спортсменів велике
значення надається матеріально-технічному забезпеченню, яке значною мірою визначає прогрес спортивних результатів та сприяє
досягненню нових рекордів. Цей напрям науково-методичного
забезпечення містить, насамперед, розробку, вдосконалення та впровадження в практику спорту інвентарю й устаткування, діагностичної і наукової апаратури, спортивного одягу, спеціального взуття
тощо.
За останні роки активно формувалася міжнародна спортивна
індустрія та захоплення ринків збуту спортивних товарів.
Встановлення єдиних вимог до цієї продукції, послуг та стандартів
запроваджується міжнародними федераціями з того чи іншого виду
спорту, щоб створити всім учасникам спортивних змагань однакові
умови, а оцінка конкурентоспроможності продукції постійно здійснюється різними економічними організаціями (інститутами).
Ринку спортивних товарів притаманні функції та закономірності, які властиві будь-якому ринку. Але спортивні товари мають деякі
особливості як група товарів народного споживання, що зумовило
характерні відмінності їх реалізації, споживання. Ємкість світового
ринку спортивних товарів за різними оцінками проведених маркетингових досліджень складає від 67 до 100 млрд. доларів. Український ринок спортивних товарів складає від 400 млн. до 1 млрд. доларів.
Спортивні товари українського виробництва на світовому ринку
представлені слабо. Частка продукції українських виробників на світовому ринку спортивних товарів, за даними аналізу останнього
року, не перевищують 2%, в той час як спортивні товари виробництва інших країн світу складають 98%. Не дивлячись на високі темпи
зростання ринку, збільшення частки товарів українського виробництва в найближчому майбутньому не очікується.
На українському ринку спортивних товарів усе більш стійкі
позиції займають крупні міжнародні компанії, конкуренція між
якими постійно загострюється. Відбувається розвиток регіональних
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ринків, відбуваються зміни в системі дистриб’юції, формується ринкова інфраструктура, відбувається зростання інтересу населення до
спорту і активного способу життя.
Торгівля спортивними товарами помітно прогресує порівняно з
минулими роками. Рівень споживання таких товарів динамічно зростає.
Одним з показників розвитку ринку є присутність на ньому світових брендів. За останні роки в Україні активно здійснюють діяльність офіційні представництва adidas Group (бренди Аdidas і Reebok)
та Puma. Якщо говорити про роздрібні мережі, то декілька років тому
на український ринок вийшла естонська мережа спортивних магазинів Sportland, а в найближчий час очікується відкриття першого
магазину світової мережі Decathlon, визнаного лідера в галузі доступних товарів для спорту і відпочинку.
Свідченням успішності торгівлі спортивними товарами є наявність франчайзингових проектів, коли крупні власники мереж продають готовий бізнес партнерам.
Український ринок спортивних товарів стає усе більш привабливим, головним чином за рахунок великої кількості потенційних
покупців, насиченості ринку товарами, моди на спортивний стиль в
одязі, взутті й аксесуарах.
Сьогодні на українському ринку спортивних товарів спостерігається орієнтація на споживача з середнім та високим рівнем забезпечення. Це спровокувало розширення асортименту товарів, у тому
числі українського виробництва, а також перехід частини покупців з
відкритих ринків в магазини.

ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Жилка А. М.
V курс, група МК-51, спеціальність «Маркетинг»,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н.,
завідувач кафедри маркетингу

В умовах погіршення екологічного становища в світі, у свідомості споживачів екологічні орієнтири не просто стають популярнішими, але й основоположними в сфері торгово-економічних відносинах. На сьогодні рівень маркетингу досяг такого рівня, що він
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бере участь не лише у вирішенні економічних проблем, але й стає
все більше соціально значимим. Все активніше в останній період
обговорюється питання поліпшення якості життя, якості продуктів.
У зв’язку з цим можна відмітити появу нових видів маркетингу.
Екологічний маркетинг — особливий вид людської діяльності, спрямований на задоволення нестатків і потреб за допомогою обміну,
але, який не зачіпає екологічної рівноваги навколишнього природного середовища і, який не впливає на стан здоров’я суспільства.
Основні функції екологічного маркетингу: вивчення попиту на екологічно чисту продукцію, ціноутворення; реклама і стимулювання;
планування екологічно чистого асортименту, збуту і торговельних
операцій; діяльність, яка пов’язана зі зберіганням і вибором екологічно чистого товароруху, організацією екологічно безпечного обслуговування споживачів. Вищою стадією екологізації свідомості є екологічна культура, центральною ідеєю якої є гармонічний розвиток
природи і людини та відношення до природи не тільки як до матеріальної, але і як до духовної цінності. Екологічні потреби тісно
пов’язані з екологічними товарами і задовольняються ними.
Стабільність економічної системи буде позитивно впливати на можливість реалізації споживачами екологічних потреб. Екологізація
суспільства як процес формування екологічної свідомості людей
шляхом їх навчання і виховання, формування екологічного попиту є
важливим завданням сучасності, повинен спрямовуватись в першу
чергу на середній клас, який в західних країнах є потужною рушійною силою сталого еколого-безпечного розвитку. У нинішній екологічній ситуації необхідно просувати на ринок екологічні інновації
для зниження еко деструктивного впливу протягом всього економічного циклу. Але простежити вплив на кожній стадії продукту
виробництва дуже важко, а з точки зору просування продукту на
ринку є не дуже доречним. Екологічно чисті продукти стали дуже
популярними в Україні, проте попит на ці продукти пов’язаний з
певним ризиком, який полягає в тому, що певна категорія споживачів не сприймають екологічно чисті продукти за запропонованими
цінами.
Тому в Україні немає «екологічних товарів» як таких. Є продукти з
різними екологічними властивостями. Ці властивості у вирішальній
мірі визначаються технологією виробництва товарів і вимог до їх використання і утилізації. Українські виробники все частіше зазначають
про «екологічну чистоту» своєї продукції. А це сприятиме залученню
грошових потоків для інвестування гармонійного й успішного
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розвитку овочівництва навколо великих міст і особливо столиці
України, де володіють більшою інформацією щодо цінності продуктів, виготовлених за органічними технологіями. Існує поширена думка,
що органічні продукти завжди коштують на порядок дорожче за свої
традиційні аналоги. В нашій країні тільки виникає сталий попит на
органічну продукцію. Упродовж останніх двох років його суттєво
пожвавили відкриття спец. магазинів та інтернет. Обсяг ринку збуту
такої продукції, за інформацією Федерації органічного руху України,
порівняно з минулим роком зріс удвічі, хоча й досі залишається доволі скромним. Українці або не замислюються над тим, що вони насправді їдять, або ще не готові платити за здорову їжу більші гроші. Охоче
оголошують про продаж органічних продуктів і селяни, приманюючи
покупців на міських ринках. Отже логіка у цьому проста: органічний —
це модно, органічний — це якісно, органічний — це безпечно, а, відповідно, органіка — задоволення не з дешевих.

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МАРКЕТИНГУ
Заболотній О. С.
ІІІ курс, група МК-31, спеціальність «Маркетинг»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. т. н.,
професор кафедри маркетингу

Існуюче законодавство України надало економічним суб’єктам
господарювання більше прав та свобод. Разом з тим, багато підприємств не змогли ефективно використати наявні у них кошти і налагодити прибуткову для себе діяльність через відсутність якісної, конкурентоспроможної продукції (послуг) та відсутність стратегічного
мислення. Це питання є сьогодні одним з найскладніших. Досвід
останніх років засвідчив, що не всі вітчизняні підприємства придатні до ведення ефективної конкурентної боротьби. Навіть наявність
конкурентоспроможної продукції (послуг) не дозволяє багатьом
з них реалізовувати ці переваги внаслідок відсутності практики використання всього комплексу заходів. В такій ситуації для кожного
підприємства стає необхідним аналіз конкурентоспроможності і розробка дієвих засобів щодо її підвищення.
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При досить широкій вивченості теоретичних та практичних
основ конкурентоспроможності, питання забезпечення конкурентоспроможності підприємства не отримали поки ще належного
висвітлення в наявній на сьогоднішній день літературі.
Проблема конкурентоспроможності — складна і багатопланова.
Найбільш істотний вклад в її розвиток внесли американські та західноєвропейські наукові центри, зокрема науково-дослідні групи
М. Портера, І. Ансоффа (США), А. Гутмана (Канада), Дж. Данінга
(Великобританія). І хоча праці А. Богданова, В. Глушкова,
Д. Гвішіані, В. Афанасьєва, Г. Джавадова, Г. Попова, А. Бірмана і ряд
інших відомих вчених.
В наукових публікаціях ряду вітчизняних і російських вчених і
практиків доцільно відмітити — О. Амоші, В. Андріанова, С. Аптекаря, Б. Буркинського, І. Герчикової, Г. Губерної, О. Дерев’янка,
С. Єрохіна, Ю. Іванова, А. Кредисова, І. Лукінова, Д. Лук’яненко,
В. Мамутова, В. Оберемчука, Ю. Пахомова, В. Павленка, А. Старостіної, М. Чумаченка, Л. Червової, М. Якубовського, С. Ярошенка та ін.
Поява нових телевізійних каналів і телекомунікаційних технологій, зростання і загострення конкуренції на вітчизняному телевізійному ринку, інтеграція України у світовий інформаційний простір, суб’єктивні зміни життєвих стандартів українців — усі ці
фактори суттєво підвищили потребу в інтенсивному застосуванні
маркетингових механізмів на телебаченні.
Телебачення є засобом інформації, успіх якого оцінюється
винятково на основі аудиторії, що дивиться телевізор. Аудиторію
можна визначити, як стійку сукупність людей, яка виникає на підставі спільності їхніх інформаційних потреб. Чим глибше і краще
телебачення відповідає на запити глядачів, тим ширша і сталіша його
аудиторія. Кількість глядачів, як правило, визначається рейтингом.
Головна функція телебачення — зібрати аудиторію біля телевізійного екрана і продати її рекламодавцеві.
Телебачення уявляє собою канал, за допомогою якого телевізійний продукт (інформація, серіал, кіно і т. д. ) доставляється до споживача і задовольняє його естетичні, інформаційні, пізнавальні, рекреаційні та інші потреби.
Тема телевізійного маркетингу і рейтингових методик маркетингових досліджень телеаудиторії є популярною, але не новою для
закордонних телевізійників. Протягом останніх десятиріч її досліджували: Раджив Батра із Мечиганського університету, Джон Дж.
Майерс, Девід А. Аакер із Каліфорнійського університету в Берклі,
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Лі Хант, член правління «PROMAX» (Асоціації професіоналів в галузі промоції і маркетингу електронних засобів масової інформації),
Пол Грінберг — менеджер, телевізійний експерт США, Філіп
Котлер. Проте ця тема для України залишається мало дослідженою
і потребує подальшого наукового розвитку.

СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ
ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ ТОВАРІВ
Коломійченко І. І.
ІІІ курс, група КД-31,
спеціальність «Комерційна діяльність»,
Коледж «Освіта»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. т. н.,
професор кафедри маркетингу

Штрихове кодування є важливим напрямом забезпечення конкурентоспроможності товару. Під штриховим кодуванням розуміють
технологію автоматичної ідентифікації та збору даних, засновану на
представленні інформації за певними правилами у вигляді надрукованих формалізованих комбінацій елементів встановленої форми,
розміру, кольору, відбивної здатності і орієнтації для подальшого
оптичного зчитування і перетворення у форму, необхідну для її автоматичного введення в обчислювальну машину.
Використання штрихового кодування дає можливість автоматизації процесу введення і обробки інформації про товар в ЕОМ для
подальшого швидкого вирішення завдань, пов’язаних з фіксацією
факту надходження, отримання, відвантаження, продажу, передачі
на наступні етапи товару.
Штрихове кодування впливає на конкурентоспроможність товару у наступних напрямах:
1) наявність штрихового коду товару може розглядатись як нормативне умова конкурентоспроможності товару; так, з 1 січня 1995 р.
воно розглядається як обов’язкова умова поставки товарів на ринки
країн ЄС;
2) наявність штрихових кодів на упаковках дає можливість організувати ефективний контроль за проходженням товарів, починаю136
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чи з пакувальної лінії у виробників, і закінчуючи складом магазину;
це має великий вплив на скорочення логістичних витрат;
3) з допомогою штрихових кодів контролюється якість продукції.
У процесі вихідного контролю якості на підприємстві код зчитується, і підтверджується приймання продукції або відмова від неї.
Браковані вироби направляються на переробку, а вироби відповідної
якості — на реалізацію;
4) штрихові коди забезпечують точний облік складованих та відвантажених товарів. Штрихові коди наносяться не тільки на упаковку товарів, але і на контейнери, що їх містять, що облітає складування. При надходженні замовлень від покупців проводиться
зчитування кодів, їх зіставлення з замовленнями та оформлення
накладних;
5) застосування штрихових кодів дозволяє підвищити швидкість
і культуру обслуговування покупців;
6) використання штрихового кодування сприяє організації ефективного проведення маркетингових досліджень товарів, так як дозволяє вести автоматизований облік їх виробництва і продажу.
Система штрихового кодування включає в себе три компоненти: власне штриховий код; пристрій зчитування (декодування)
штрихових кодів; обчислювальний пристрій (комп’ютер).
Технологія штрихового кодування в загальному вигляді включає
наступні операції: ідентифікацію об’єкта шляхом присвоєння йому
цифрового, літерного і буквено-цифрового коду; представлення коду
у вигляді штрихів з використанням певної символіки; нанесення
штрихових кодів на фізичні носії (товар, тару, упаковку, етикетки,
документи); зчитування штрихових кодів; декодування штрихових
кодів в машинні подання цифрових, літерних і буквено-цифрових
даних та передачу їх у комп’ютер.
У світі існують різні системи штрихового кодування. Найбільше
поширення отримали Європейська система кодування (EAN) і
Універсальний товарний код США (UPC).
Відповідальність за правильність використання штрихових кодів
лежить на виробника товару. При використанні штрихових кодів
виробник зобов’язаний своєчасно інформувати своїх торгових партнерів про номері виробленого товару і про подальші зміни в ньому.
Вся ця інформація призначена для формування банку даних про
товари.
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СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
Комаров Є. М.
І курс, група МР(с)-1.1,
спеціальність «Маркетинг»,
Луцький інститут розвитку людини,
к. тел. (068)-6225220
Науковий керівник: Дацюк-Томчук М. Б., к. е. н., доцент

Процес стратегічного планування міжнародної діяльності, будучи частиною планування підприємства в цілому, реалізується як на
основі специфічних процедур, так і через рішення управлінських
задач загального характеру.
При розробці стратегії підприємства для виходу на зовнішній
ринок використовують підхід, що застосовується і при розробці комплексної стратегії підприємства виходу на ринок. З початку проводиться дослідження можливостей при реалізації поставлених цілей
та задач, а вже після цього іде зі ставлення альтернативних варіантів
та вибір кращого з них. На цьому етапі в повній мірі проявляється
специфіка підприємства, так як в його рамках здійснюється повний
аналіз умов його діяльності у відповідній країні.
Проведення аналізу призводить до великого об’єму додаткової
роботи, яка є не обов’язковою при обмеженні географії за межами
своєї країни. Реалізація стратегії включає: розробку програми, планів, їх виконання, контроль, облік, аналіз та оцінку ефективної
діяльності підприємства. Програми та проекти, розроблені в розвиток прийнятої стратегії, складають основу для формуваняпоточнихпланівдіяльностіструктурнихпідрозділівпідприємства, які потім
висвітлюються в оперативних планах. Кожен з перелічених документів може включати рішення по діям, як в межах базування підприємства, так і за кордоном, але при цьому можливість такого змішання в значній мірі залежить від типу його організаційної
структури. Доцільне виконання оперативних планів завершує цикл,
який почався вибором місії.
Розробка управлінських функцій є важливою основою для
оцінки та актуалізації прийнятих раніше рішень на всіх рівнях —
від оперативних планів діяльності підрозділів до стратегічних цілей
підприємства. При цьому, хоча цілі підприємства не є видом планової діяльності, їх слід розглядати як невід’ємний елемент систе138
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ми стратегічного планування без якого вона просто не може функціонувати. Для здійснення зовнішньо економічної діяльності
в зарубіжній країні, керівництво повинно обрати найефективніший спосіб виходу підприємства на зовнішній ринок, а саме: експорт, спільна підприємницька діяльність або ж пряме інвестування
за кордон. Кожний послідуючий стратегічний підхід потребує прийняття на себе великого об’єму обов’язків та великого ризику.
Самим простим способом залучення в зовнішньоекономічну діяльність є експорт.
Наступним методом виходу підприємства на зовнішній ринок
є спільна підприємницька діяльність, тобто, об’єднання зусиль
зарубіжних та місцевих вкладників капіталу з ціллю створення
спільного підприємства, яким вони володіють та управляють спільно. Спільна підприємницька діяльність відрізняється від експорту
тим, що формується партнерство, в результаті якого за кордоном
створюються виробнича потужність. А від прямого інвестування
розрізняється тим, що в країні партнера формується об’єднання
з якою не будь місцевою організацією. Підприємство спільної власності може стати необхідним або ж бажаним по економічним та
політичним мотивам. У підприємства може не вистачати фінансових, фізичних або управлінських ресурсів для здійснення проекту.
Практика спільного володіння має і недоліки, основним з яких
є те, що партнери можуть розійтися в думках відносно капіталовкладень, маркетингу та інших принципів діяльності. Найбільш
повною формою залучення в діяльність на закордонному ринку є
поміщення капіталу в створення за кордоном власних виробничих
підприємств.
Розробка комплексної стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок — це сукупність всіх елементів (місія, цілі, задачі, розробка та вибір стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок,
пошук партнера по співробітництву, мінімізація зовнішньоекономічних ризиків, та інше) вірний вибір яких дозволить ефективно
функціонувати на міжнародному ринку.

139

Секція 1

Економічні перспективи України

РІЗНИЦЯ МІЖ MYSTERY SHOPPING
ТА КЛАСИЧНИМИ МАРКЕТИНГОВИМИ
ДОСЛІДЖЕННЯМИ
Кохановський В. С.
IV курс, група МК-41,
спеціальність «Маркетинг»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н.,
завідувач кафедри маркетингу

Mystery Shopping, або «Таємний покупець», і класичні маркетингові дослідження є давно сформованими дослідницькими послугами, які допомагають компаніям і організаціям працювати ефективніше. Ці дослідницькі послуги мають спільні цілі у забезпеченні
підприємств змістовною та різноманітною інформацією, яка має
вирішальне значення для їхнього успіху.
В порівнянні із 100-літньою історією класичних маркетингових
досліджень, період використання Mystery Shopping майже вдвічі
коротший, і налічує 45 років. В 40-х роках 20-го століття Mystery
Shopping почався виключно як метод перевірки чесності продавців,
а через 30 років, тобто у 70-х, його почали використовувати щоб оцінити рівень їх кваліфікації. Пройшло ще близько 35 років, і в 2005
році ESOMAR (Європейське суспільство маркетингових досліджень
фахівців) видав Кодекс з використання Mystery Shopping, остаточно
прийнявши цей метод до лав маркетингових досліджень нового
покоління.
Mystery Shopping — це загальноприйнятий метод дослідження,
що передбачає залучення таємних покупців, яким надаються рекомендації анонімно оцінити процес обслуговування клієнтів, а також
виконання операційних стандартів, мерчандайзинг, якість продукції,
тобто все те, що бачить реальний клієнт і навіть більше. Mystery
Shopping використовується для збору даних процесу комунікації персоналу з покупцем, що допомагає визначити, як само відбувається
весь процес комунікації, коли клієнти відвідують або телефонують в
компанію. Зараз дослідження розповсюджується і на мультиканальні (omnichannel) комунікації — соцмережі, інтернет-сайти компаній, чати, тощо.
Маркетингове дослідження, в свою чергу, це процес отримання
знань та набуття розуміння про те, що люди думають, відчувають
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і роблять у відносинах по задоволенню їх потреб, бажань і переваг,
пов’язаних з купівлею товарів та послуг. У цьому відношенні маркетинг можна визначити як діяльність, що забезпечує розробку, виробництво і пропозицію покупцеві тих товарів і послуг, які представляють для нього цінність .
Таємні покупці чітко слідують певному сценарію поведінки, проводять оцінку згідно продуманій легенді, що дає змогу глибше пізнати ті процеси спілкування з клієнтами, які цікавлять найбільш
всього. Респонденти класичних маркетингових досліджень надають
відповіді, спираючись на свої суб’єктивні враження та висловлюють
свою суб’єктивну думку.
Mystery shopping носить більш оперативний характер і дозволяє швидко реагувати на порушення стандартів обслуговування
клієнтів, контролювати якість і підтримувати певний рівень обслуговування. Класичні маркетингові дослідження мають стратегічний характер і застосовуються найчастіше для визначення думок,
поглядів, потреб і бажань потенційних і реальних споживачів.
В Mystery shopping проходить лише кілька годин між оцінкою та
наданням результатів. Кожна конкретна оцінка приймається
замовником в процесі дослідження, та передує аналітичному звіту.
Тривалість же класичних маркетингових досліджень вимірюється
днями та тижнями, контроль виконання відбувається поетапно,
а результати замовником отримуються в фінальному звіті. Mystery
Shopping спрямований на вдосконалення процессу взаємодії
покупця і продавця-консультанта з метою підвищення рівня задоволеності клієнтів.
Використана література
1. Ільїна С. Різниця між Mystery Shopping та класичними маркетинговими дослідженням / «Маркетинг в Україні», 2016. — Вип. № 1. 2,
С. 34–40.
2. Солнцев С. А. Маркетинговые исследования: теория, методология,
статистика: учебное пособие / С. А Солнцев, А. В. Зозулев. — К.:
Знання, 2008. — 643 с.

141

Секція 1

Економічні перспективи України

СИСТЕМА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
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III курс, група МК-31,
спеціальність «Маркетинг»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н.,
завідувач кафедри маркетингу

В умовах демографічної та економічної кризи підприємствам
доводиться вирішувати проблеми, пов’язані з нестачею кваліфікованих фахівців і високим ризиком їх втрати. Усе це висуває свої
вимоги до системи нематеріальної мотивації на підприємстві та
ефективності праціїї співробітників. Адже саме нематеріальна
мотивація є тим мотиваційним ресурсом керівника підприємства,
який дозволяє використовувати унікальні засоби залучення, утримання і розвитку персоналу, надає можливість суттєвого зниження
ризиків звільнення фахівців,підвищення ефективності праці співробітників підприємства, а як наслідок — досягти максимізації
прибутків підприємства.
Проблема мотивації праці на підприємствах в сучасному світі
стає особливо актуальною, оскільки посилюється конкуренція не
тільки за споживачів, але і за кваліфікованих фахівців (працівників).
Враховуючи швидкість розвитку технології та поглиблення
спеціалізації праці у даний час, фахівці у галузі управління шукають нові розв’язання проблеми мотивації, не тільки в матеріальному, але і в моральному (нематеріальному) аспектах. Результати
досліджень поведінки людини дозволяють виділяти дві групи способів стимулювання: матеріальні (економічні) які поділяються на
грошову винагороду (заробітна плата; доплати; компенсації; пільгові кредити) і негрошову винагороду (страхування; соціальні
путівки на відпочинок; харчування; оплата транспортних витрат;
соціальне медичнеобслуговування); моральні (нематеріальні,
неекономічні), які також поділяються на соціальні стимули: перспективи просування по службових сходах; можливість займатися
престижними видами праці; можливість брати участь в управлінні виробництвом. Моральні стимули: визнання співробітника як
працівника; публічне визнання; похвала; критика; високий ступінь самостійності та відповідальності. Соціально-психологічні
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стимули: комфортний клімат у колективі; спілкування; коорпоративи. Творчі стимули: стажування; підвищення кваліфікації;
цікавий зміст роботи. Вільний час: додаткова відпустка; гнучкий
графік роботи, що є важливою складовою забезпечення ефективності діяльності підприємства. При стимулюванні праці спонукання відбувається у формі компенсації за трудові зусилля, таким
чином, поділ стимулів на «матеріальні» і «моральні» умовні,
оскільки вони взаємопов’язані. Однак, слід зазначити, що механізм стимулювання має бути адекватний механізму мотивації працівника [1,2].
Таким чином, варто відзначити, що між матеріальними і нематеріальними стимулами існує діалектичний зв’язок. Так, заробітна плата (матеріальний стимул) впливає на оцінку та самооцінку
працівника, задовольняючи тим самим потреби у визнанні, повазі
оточуючих, самоповазі, у самоствердженні, тобто матеріальний
стимул виступає одночасно і як соціальний, моральний, психологічний. Але, якщо використовувати лише матеріальний стимул, не
задіявши моральних, соціальних, творчих стимулів, то вся система стимулювання перестане виконувати притаманні їй функції
повною мірою, що призведе до переважання економічних стимулів
на шкоду соціальним, моральним і психологічним, що відбувається на більшості підприємств України. Представники системи
менеджменту стикаються з тим, що підвищення заробітної плати
вже не дає ефекту в підвищенні результативності та якості роботи
працівників.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Кутліна І. Ю.
к. т. н., професор кафедри маркетингу
Університет «Україна»

В умовах становлення ринкових відносин в Україні, невід’ємною частиною яких є конкурентні відносини, усе актуальнішою стає
проблема стратегічного планування конкурентної поведінки підприємства, що дало б змогу досягти успіху в довгостроковій перспективі.
Більшість українських підприємств підходять до вибору конкурентної маркетингової стратегії швидше стихійно, відповідно до
обставин, ніж як до процесу стратегічного планування. Як наслідок,
підприємства часто змінюють стратегічний курс, що призводить до
неможливості досягти високих фінансових результатів та забезпечити подальший розвиток бізнесу.
Відсутність у багатьох українських підприємств процесів планування та формування стратегії діяльності, зокрема конкурентної
маркетингової стратегії, призводить до їх не конкурентоспроможності як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку, та до неминучого краху в майбутньому.
Необхідність формування конкурентної маркетингової стратегії
підприємства набуває ще більшого значення в сучасних умовах глобалізації світової економіки, де основним формуючим чинником
стратегії стає посилення конкуренції на всіх рівнях, у всіх процесах.
Процеси виникнення багатоаспектної, динамічної й агресивної конкуренції під тиском ринкових сил та внутрішніх і зовнішніх
конкурентоспроможних чинників, безумовно, стосуються й України та вимагають з боку всіх учасників ринкових відносин ще більшої уваги до управління стратегічними процесами фірми з метою їх
адаптації до умов ринку, що швидко змінюються. Тому дослідження існуючої класифікації конкурентних маркетингових стратегій
та визначення їх пріоритетності для розроблення власної конкурентної поведінки фірми, аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів
впливу на діяльність компанії, механізму реалізації конкурентних
маркетингових стратегій компаній на ринку та можливості застосування світового досвіду в умовах українського ринку стає все
більш актуальним.
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На сьогодні ці проблеми є актуальними і практично значущими,
як в усьому світі, так і в Україні. Серед наукових праць, у яких досліджуються проблеми формування конкурентних маркетингових стратегій, окремих їх елементів та аспектів необхідно відзначити таких
учених, як Д. Аакера, І. Ансоффа, Л. Балабанову, В. Близнюка,
К. Боумен, А. Войчака, С. Гаркавенко, В. Герасимчука, І. Герчикову,
Є. Голубков, А. Градова, Дж. Дей, Д. Джобер, П. Дойль, Дж. Еванс,
Н. Куденко, Ф. Котлера, Ж. Ламбена, А. Мазаракі, М. МакДональда, Г. Мінцберга, М. Портера, А. Старостіну, А. Стрікленда,
А. Томпсона, Р. Фатхундінова Т. Циганкову, А. Чандлера,
Т. Чаюн, та ін.
Проте ціла низка проблем теоретичного, методологічного
й практичного характеру щодо формування конкурентних маркетингових стратегій, функціонування й розвитку підприємства
в умовах конкурентного середовища потребують подальшого
вивчення.
Оскільки дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі
маркетингу впродовж останніх десятиліть були присвячені лише
окремим процедурам, вивченню окремих проблем без визначення
й обґрунтування концептуальних основ, нормативних і прикладних
елементів технології вироблення маркетингових рішень, у них недостатньо відображені теоретичні основи маркетингової орієнтації
управління, не виявлений взаємозв’язок сучасної парадигми управління й стратегічного маркетингу.
Крім того, немає єдиної думки щодо розуміння основної концепції маркетингу, не завершено оформлення ролі маркетингу
в розробці конкурентної стратегії підприємства. Тому важливими
і особливо актуальними в сучасних умовах господарювання
є питання подальших досліджень щодо стратегічного планування
на підприємствах, розробка обгрунтованої маркетингової стратегії.
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СУТНІСТЬ ПОЗИЦІОНУВАННЯ
Кутліна І. Ю.,
професор кафедри маркетингу, к. т. н.,
Бурмістров В.,
студент 7 курсу спеціальності «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту

В даний час перед вітчизняними підприємствами стоїть ряд
складних завдань, викликаних нестабільністю розвитку економіки:
адаптація діяльності підприємства до ринкових умов господарювання, визначення цілей діяльності та стратегій їх досягнення,
пошук споживачів і нових ринкових можливостей, виживання
в умовах посилення конкуренції, нівелювання загроз з боку зовнішнього середовища. Виникає необхідність у нових підходах до управління, у новій концепції управління, які адекватно відображають
зміни в економіці-концепції стратегічного управління.
Прискорення процесів, що відбуваються у зовнішньому середовищі, нестабільність, зміна позиції постачальників і споживачів,
зростання конкуренції, інтенсивне науково-технічний розвиток призводять до того, що підприємству стає складніше ефективно функціонувати, не визначивши своє місце на ринку в даний момент,
бажане положення в перспективі і не вибравши стратегію, за допомогою якої можна зайняти найбільш вигідну позицію на ринку.
Вивчення стратегічного позиціонування підприємства в умовах
посилення конкуренції на основі класичних теорій управління
і сучасної теорії стратегічного менеджменту та маркетингу є досить
актуальним, так як воно допоможе українським підприємствам не
тільки ознайомитися з цілісною теорією стратегічного позиціонування фірми, але також дасть уявлення про існуючий інструментарії,
що застосовується провідними світовими фірмами.
Головною тенденцією розвитку сучасного рекламного ринку є
зміна взаємин як рекламодавців, так і рекламних агентств із споживачем. Коли в центрі уваги комунікаційної стратегії опиняється не
товарний бренд, який односторонньо інформує про себе через засоби масової інформації, а Споживач, із його безпосереднім досвідом
пошуку інформації, прийняттям рішень, покупки, споживання і
взаємовідносин із трендом, основні гравці ринку маркетингових
комунікацій змушені застосовувати абсолютно інший арсенал засобів, ніж прямолінійна іміджева реклама.
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Під впливом цієї тенденції виробники часто змінюють свої продукти, послуги, а також канали, через які споживач отримує інформацію про продукцію. Вже помітна на українському ринку втома
споживачів від стандартної прямої реклами та уповільнення реакцій на неї змушує й рекламні агентства міняти свої підходи до роботи, шукати і винаходити нові канали комунікацій, та комунікаційні
стратегії.
Сучасні споживачі бажають володіти інформацією, брати активну участь у процесі створення продукту, шукають засоби діалогу
з виробниками. Тепер вони, а не виробники диктують правила
і бажають, щоб виробник знав і враховував саме їх потреби і інтереси. Вирішальну роль в боротьбі за такого споживача набуває не
стільки коштовна іміджева реклама, скільки безпосередній досвід
покупки, володіння або взаємодії з компанією, за якою стоїть
бренд.
Завдання виробника полягає в тому, щоб уміло провадити комунікації, управляти і впливати на відносини споживача з брендом,
лояльність до якого прямо пропорційна позитивному досвіду, який
супроводжує спілкування з ним протягом всього часу споживчої
активності.
За допомогою нових арсеналів засобів, розрахованих на прямий
контакт і зворотний зв’язок зі споживачем, з’являється можливість
не просто охопити маси нових вірогідних покупців, але і консолідувати відносини з тими, хто вже став покупцем продукції або клієнтом. А це, як відомо, основа успіху. Вартість завоювання нового
покупця безумовно вища, ніж збереження і розвиток потенціалу що
вже існує, який, згідно із законом Парето, при своїй частці в 20%,
визначає до 80% доходів компанії-виробника. Тому вибір результативної стратегії — це найбільш відповідальне завдання маркетингового менеджменту рекламного агентства, що впливає на результати
та перспективи його діяльності.
Стратегічне планування забезпечує інтеграцію робіт у агентстві,
є основою створення і збільшення ефективності креативної, медійної та не медійної стратегій, забезпечує їхній зв’язок із цілями бізнесу в цілому. В процесі стратегічного планування формулюються
та приймаються комунікаційні й рекламні цілі, оцінюються оптимальні шляхи їхнього досягнення виходячи з завдань, можливостей,
положення на ринку і перспектив компанії.
Актуальність даної проблеми обумовлена зростаючою зацікавленістю компаній в рекомендаціях з удосконалення процесу
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стратегічного планування. Це пояснюється високою динамічністю
ринкового середовища, що вимагає від компаній блискавичної реакції на зміни у ринковому середовищі, постійної ревізії поточних
стратегій, забезпечення гнучкості стратегічного планування, ефективного зворотного зв’язку із зовнішнім середовищем.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Кутліна І. Ю.,
професор кафедри маркетингу, к. т. н. ;
Гончаров А.,
студент 7 курсу спеціальності «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту

Актуальність теми дослідження обумовлена істотним зростанням значення маркетингу в сучасних торгових підприємствах.
Покращення економічної ситуації в країні в цілому та платоспроможності окремих громадян, а також зростання конкуренції на
ринку роздрібної торгівлі призвели до зміни пріоритетів покупців.
Якщо в недалекому минулому, для більшості покупців середнього
рівня достатку на першому місці була ціна товарів, то на сьогоднішній день на головне місце виходять якість продукції, зручність здійснення покупки та можливість отримання додаткового сервісу чи
послуг. Посилення конкуренції в даній галузі та функціонування підприємств-конкурентів у єдиному ринковому середовищі (співпраця з одними й тими самими виробниками, постачальниками) знижує значення цінового фактору, як інструменту для досягнення
позиції лідера. Таким чином, постає проблема у необхідності пошуку інших шляхів завоювання лояльності покупців та зміцнення конкурентоспроможності. Саме такі можливості і надає застосування
концепції маркетингу для стратегічного планування діяльності торгового підприємства.
Не дивлячись на існування великої кількості наукових публікацій
в цій області, українські торгові компанії ще недостатньо застосовують можливості маркетингового підходу до планування та керівництва діяльністю підприємства. Як правило, існуючі в торгових
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компаніях відділи маркетингу, працюють здебільшого стандартно
у вузькому напрямку — це дослідження, аналітика, розробка та проведення різноманітних акцій. Але своєрідність кожної сфери економіки веде до того, що маркетингові проблеми не можуть бути правильно вирішені у відриві від особливостей, що характеризують
певну галузь народного господарства. Крім того, застосування
поодиноких маркетингових заходів не буде ефективним, тому необхідно розробляти та запроваджувати повноцінний комплекс маркетингу. У зв’язку з цим, одним з актуальних завдань подальшого розвитку концепції маркетингу є дослідження особливостей окремих
його елементів з урахуванням специфіки саме галузі роздрібної
торгівлі.
Роздрібна торгівля є висококонкурентною сферою. Для господарюючих суб’єктів стає важливим знайти оптимальні та, бажано,
оригінальні заходи, які дозволили б окремим підприємствам бути
виділеними у ряді аналогічних, підвищити їх конкурентоспроможність та ефективність роботи.
У зв’язку з цим необхідне дослідження особливостей галузі та
розробка відповідного комплексу маркетингу та маркетингового
інструментарію для підприємств роздрібної торгівлі. Таким чином,
висока практична значущість і актуальність проблеми визначили
вибір теми справжньої дипломної роботи.
За даною проблемою відомі наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених: Ф. Котлера, Б. Бермана, Дж. Р. Еванса,
М. Леві, Е. П. Голубкова, Дж. Бернета, Т. Н. Парамонова, К. Канаяна, Р. Канаяна, Л. В. Романової, Л. Ф. Романенко, Н. В. Куденко,
А. В. Войчака, А. Павленка та ін.
Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи основні положення, викладені в роботах вищезгаданих авторів, слід зазначити зростання уваги вчених за останній період часу до вивчення маркетингового комплексу, його окремих елементів та їх особливостей
в роздрібній торгівлі. Разом з тим, стан і ступінь запровадження
висновків та пропозицій вчених та спеціалістів-практиків на вітчизняних підприємствах торгівлі залишає бажати кращого. Це обумовлює необхідність проведення подальших досліджень за аспектами
формування комплексу маркетингу роздрібних торгових компаній,
розробки і доповнення методичного інструментарію на прикладі
певного торгового підприємства вітчизняного ринку роздрібної
торгівлі.
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ДО ПИТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ
НА МЕДІА-РИНКУ
Кутліна І. Ю.,
професор кафедри маркетингу, к. т. н. ;
Саража А.,
студентка 6 курсу спеціальності «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту

Світові тенденції глобалізації, швидкого технічного та технологічного підйому виробництва, зростання темпів розвитку національних ринків і, як наслідок, посилення до жорсткого рівня конкурентної боротьби ставлять високі вимоги до стратегічного
маркетингу в діяльності господарських суб’єктів. Адже тільки стратегічний маркетинг із властивим йому функціональним апаратом
в змозі передбачити і зумовити майбутнє, саме він на даний час
є одним з найважливіших елементів конкурентної боротьби, а маркетингова стратегія є основним його інструментом, тому саме розробці маркетингових стратегій необхідно приділяти значну увагу підприємствам, що господарюють в ринкових умовах.
В процесі розробки стратегії компанія повинна розглядати
ситуацію в комплексі, та об’єктивно дивитися на речі, що при грамотному підході дозволить виробити правильну та реальну програму
дій, що буде відповідати вимогам ринку, та задовольняти розумні
цілі, яких хоче досягнути підприємство. Нажаль, відповідно до
досліджень, що їх було проведено в Україні доволі незначна кількість компаній приділяє належну увагу стратегічному плануванню.
Медіа-галузь має свої особливості та специфіку функціонування.
Це по’язано з дуалістичним характером ринкової пропозиції та, відповідно, двома категоріями споживачів. Рекламні агентства, що
купують ефірний час, орієнтуються на показники рейтингу та частки, а глядачі, які своїм теледивленням забезпечують медіа-показники, — на якість контенту та ексклюзивність телепродукту.
Горизонти планування в медіа-галузі є досить жорсткими та
обмеженими в часі, оскільки постійно йде адаптація продуктової
політики до смаків споживача з урахуванням даних медіа-вимірювань, а також з урахуванням активної конкуренції та інтенсивного
розвитку товарів-замінників.
Пострецесійні процеси відновлення економіки вимагають побудови нових бізнес-моделей із застосуванням стратегій, що будують150
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ся саме на можливостях та стратегічних намірах, які ефективні
в нестабільному середовищі, а також мають високу адаптивність.
За своєю суттю, стратегія є набором правил для прийняття
рішень, якими організація керується в своїй діяльності. Стратегія
являє собою визначення основних довгострокових цілей та завдань
підприємства, затвердження курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей. Отже, стратегія є координуючим,
об’єднуючим фактором між цілями і ресурсами фірми.
Стратегія є набором аналітичних інструментів для розуміння позиції фірми на ринку та спливу на нього. Стратегія підприємства повинна приводити у відповідність внутрішні можливості та зовнішні умови.
Стратегію маркетингу можна визначити як втілення комплексу
домінуючих принципів, конкретних цілей маркетингу на тривалий
період і відповідних рішень по вибору та агрегуванню засобів
(інструментів) організації та здійснення на ринку орієнтованої на ці
цілі ділової активності. Під поняттям стратегія маркетингу розуміють
детальний всебічний план досягнення маркетингових цілей.
Останнім часом стратегічне планування все більше стає домінуючим фактором успішного розвитку підприємства, допомагає
оптимальному використанню внутрішнього потенціалу та маркетингових можливостей.
Орієнтоване на ринок стратегічне планування являє собою
управлінський процес досягнення та підтримання сталого баланса
цілей, можливостей та ресурсів організації та нових ринкових можливостей. Ціль стратегічного планування полягає у розробці таких
дій, продуктів, послуг та процесу комунікацій, які сприяють досягненню поставлених завдань щодо прибутку та росту компанії.
За визначенням голандського інституту маркетингу NIMA, стратегічне планування включає в себе аналіз, планування та здійснення
маркетингової діяльності, пов’язаної з вибором комбінації «товарринок-технологія», цільової групи та бажаного позиціонування.
На медіа-ринку доцільно та зручно використовувати стратегії
росту, інновацій, базові стратегії, конкурентні, також важливо застосовувати бренд-стратегії, оскільки вони допомагають глибшому
висвітленню проблеми та аналізу; капіталізація компанії сьогодні
не домінуючий показник діяльності, його треба розглядати разом з
марочним капіталом та силою бренда.
При визначенні стратегії розвитку медіа-компанії можуть піти
по шляху горизонтального, вертикального, діагонального росту або
ж кластеризації.
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Слід зазначити, що в Україні на сьогоднішній день медіа-галузі
притаманна діагональна модель розвитку, оскільки більшість медіапідприємств знаходяться у власності фінансово-промислових груп та
корпорацій, кожна з яких є підконтрольною великим бізнес-магнатам. А оскільки в Україні існує зрощення політики та великого бізнесу (через афільовані та лобістські групи впливу), то на медіа-ринку
є ризик конфлікту інтересів щодо встановлення сфер впливу в різних
галузях, то завоювання ринку.
Стратегічний аналіз та планування набувають більшого значення зараз, в період складної політичної і економічної ситуації в країні, в умовах проведення антитерористичної операції, а, по суті, воєнних дій з боку РФ, непростого інформаційного протистояння між
Україною та східною країною-агресором.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Кутліна І. Ю.,
професор кафедри маркетингу, к. т. н. ;
Слезенок А.,
студент 7 курсу спеціальності «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту

Найбільша проблема української економіки полягає в тому, що
вона повільно пристосовується до роботи в умовах вільного підприємництва. Поява в Україні фінансової кризи — це не проблема економічних реформ, це проблема їх відсутності. З невідомої причини
всі зусилля зосереджуються на досягненні фінансової стабілізації, а
сфери виробництва і продажу вітчизняних товарів і послуг залишаються поза полем зору державних органів влади. Досвід країн з
ринковою орієнтацією показує, що всі зазначені аспекти вирішуються комплексно та у взаємозв’язку з маркетингом.
Проведені дослідження підтверджують, що рівень маркетингової діяльності фірм України не забезпечує вимог ринку. Такий висновок зроблено на підставі аналізу опитування респондентів — фірм
України, про сутність маркетингу.
Розподіл відповідей на запитання: «Який зміст, у основному, ви
вкладаєте в поняття «маркетинг»?» класичне визначення змогли дати
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ледь більше 12% опитаних, і 2,3% зовсім не змогли відповісти. Багато
хто з них не змогли дати визначення маркетингу.
Не краще становище склалося у фірмах, що займаються маркетингом, у їх забезпеченні фахівцями і наявності в структурах фірм
маркетингових служб. Структуру фірм за наявністю в них фахівців і
служб, що займаються маркетингом, видно що, з-поміж опитаних
лише 30% повідомили, що в їх фірмах є маркетингові служби або
є фахівці-маркетологи.
Організація маркетингу на підприємстві базується на відповідних організаційних структурах (підрозділах). Такі структури можуть
створюватись згідно з виконуваними функціями, за географічними
регіонами, товарами, марками, ринками тощо. В будь-якому разі в
таких структурах здійснюються усі функції маркетингового менеджменту відповідно до цілей і завдань менеджменту підприємства.
Успішна маркетингова діяльність підприємства можлива за
наявності кваліфікованої служби маркетингу. Щоб створити потрібні
кадрові передумови, важливо перш за все визначити чи достатня кількість працівників працює над проблемами маркетингу, і власне, збуту,
чи відповідає ємності ринку. Але значно більш серйозним питанням є
якість маркетингової підготовки спеціалістів, їх уміння представляти
товар у вигідному регіоні, знаходити контакт з клієнтами, зосереджуватися на вирішенні їх проблем за допомогою послуг фірми.
Досягнення цілей підприємства залежить, насамперед, від вибраної стратегії фірми та її організаційної структури. У складі загальної
організаційної структури відповідну організаційну структуру маркетингу на підприємстві можна визначити як сукупність служб, відділів, підрозділів, до складу яких входять працівники, що займаються маркетинговою діяльністю. Маркетингова діяльність, як відомо,
передбачає дослідження ринку, вирішення питань товарної політики, управління процесами товарного руху — збуту продукції, ціноутворення, комунікації компанії та ін.
Важливим етапом маркетингової діяльності є дослідження.
Маркетингові дослідження являють собою проектування, збирання, обробка та аналіз даних, які потребують спеціального дослідження конкретної маркетингової проблеми. Це специфічне джерело
інформації для вирішення маркетингових проблем, покликане
забезпечити повноту, адекватність інформації тим рішенням, які
належить прийняти. Найважливішими напрямками маркетингових
досліджень є визначення цілей, вирішення проблеми, сприяння розвиткові підприємства.
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Досвід зарубіжних країн свідчить, що найбільших успіхів досягають ті підприємства, які використовують комплексний підхід до
маркетингової діяльності на довгостроковій програмно-цільовій
основі, з урахуванням існуючих тенденцій зміни ринкового попиту,
перспектив подальшого розвитку НТП і конкурентних можливостей
самого підприємства. Як правило, це досягається вдосконаленням
технологій і техніки обробки ринку, розвитком засобів і методів
управління маркетинговою діяльністю підприємства.
Планування маркетингової діяльності, як і планування в цілому, має загальнонауковий характер. Поняття планування маркетингу включає процес власне планування, що визначається фазами планування, а також систему реалізації планів. Система планування
поєднує елементи планування маркетингу, а отже і тих, хто в межах
всього процесу планування розробляє розділи плану і узгоджує їх
ефективність за часом і змістом, а також інструменти, методи і техніку реалізації планів маркетингової діяльності підприємства.
Успішна маркетингова діяльність підприємства можлива за умови
доброго інформаційного забезпечення, постійного моніторингу ринкового середовища. Існує декілька передумов успіху в маркетинговій діяльності: інформаційні, кадрові, організаційні і фінансові.
Мета маркетингової діяльності підприємства полягає у забезпеченні рентабельності, тобто визначеної прибутковості у встановлених часових межах за рахунок максимального задоволення потреб
споживачів.

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ
РОЗДРІБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Кутліна І. Ю.,
професор кафедри маркетингу, к. т. н.;
Соколенко А.,
студентка 5 курсу спеціальності «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту

Підприємство, яке здійснює торговельну діяльність, може успішно працювати тільки за умови оптимізації товарного асортименту,
що відповідно реагує на зміни в зовнішньому середовищі, вимоги
та запити споживачів, прийняття управлінських рішень, маркетин154
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гових стратегій, на підставі поєднання результатів маркетингових
досліджень і внутрішніх можливостей організації. Це обумовлює
необхідність професійних знань маркетингу, вміння виявити і структурувати існуючі проблеми, слабкі сторони підприємства, оцінити
його конкурентоспроможність, і далі умілого практичного їх використання.
Зростання конкуренції змушує компанії шукати принципово
нові моделі розвитку. Зростають витрати на науково-дослідні та
дослідно-конструкторські роботи, виробники товарів вживають
заходів щодо підвищення ефективності виробництва, дистрибуції та
оптимізації структури витрат, розробки нових дизайнерських рішень.
У ринкових умовах виникає необхідність у нових методах управління товарним асортиментом, організації торговельного процесу,
вивчення споживчого попиту. Велике значення у цьому приділяється інформаційній системі, яка має важливе значення для прийняття
управлінських рішень, вигідного співробітництва з партнерами.
Формування маркетингової товарно-асортиментної політики
неможливе без повної і своєчасної інформації щодо потреб та попиту споживачів. Необхідно застосовувати різні методи збору зовнішньої та внутрішньої інформації: маркетингові дослідження, спілкування з покупцями та партнерами, робота з літературою, обмін
досвідом та ін.
Питання формування системи ефективного управління товарним асортиментом не є новим для економічної науки в цілому. Але
умови економічного розвитку України потребують адаптації механізмів управління товарним асортиментом, пристосованих до господарювання в умовах розвинених ринкових відносин, вдосконалення інструментарію забезпечення ефективності формування
товарного портфелю підприємства з урахуванням особливостей розвитку економіки України.
Головною складовою розробки товарної політики є правильне
формування асортименту торговельного підприємства, що передбачає підбір для реалізації в магазині різних груп товарів, їх видів і різновидів, які диференційовані за всіма відмінними ознаками.
Ступінь різноманітності продукції, що виготовляється окремими
підприємствами, визначається з допомогою показників її номенклатури та асортименту.
Під асортиментом розуміють набір однойменної продукції
(послуг), конкретизований у назвах, видах, ґатунках, розмірах, артикулах. Така група товарів тісно пов’язана схожістю функціонально155
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корисних властивостей, особливостей виготовлення, обігу і споживання в рамках однакового діапазону цін. Між товарною номенклатурою і асортиментом має місце зв’язок цілого і часткового. Тому
для кількісної характеристики товарного асортименту використовується система показників гармонійності, призначення. Найчастіше
показники ширини і глибини товарного асортименту беруться до
уваги, коли приймаються рішення щодо збільшення випуску окремих найменувань або марок продукції, а також для оцінки насиченості асортименту в цілому. Такі рішення виробники приймають,
виходячи з обставин, що склалися, а також керуючись власною стратегією маркетингу, за якою широкий асортимент продукції дозволяє диверсифікувати пропонування.
Процес формування товарного асортименту в магазині повинен
виходити з форми його товарної спеціалізації і розміру торговельної площі, та повинен бути спрямований на задоволення попиту
і потреб покупців і забезпечення високої прибутковості його
діяльності.
Весь процес формування асортименту торговельними підприємствами перебуває під впливом низки факторів, які необхідно враховувати. Формування товарної політики залежить від різних
факторів.
Формування асортименту в магазині повинно відповідати, перш
за все, вимогам найбільш повного задоволення попиту з найменшими витратами часу покупців на придбання товарів. Тому, загальними факторами, які впливають на формування товарного асортименту є попит, його обсяг та асортиментна структура, динаміка
розвитку, характер та особливості попиту на окремі товари у різних
контингентів покупців.
Оскільки ринковий успіх сьогодні є головним критерієм оцінки діяльності підприємств, а їх ринкові можливості обумовлюються правильно розробленою та послідовною товарною політикою, то саме на основі вивчення ринку і перспектив його розвитку
підприємства вирішують основні питання — формування асортименту, управління асортиментом, вдосконалення асортиментної
концепції.
Таким чином, розробка товарно-асортиментної політики на торговельному підприємстві зазнає впливу низки факторів і лише комплексне врахування усіх факторів надасть змогу підприємству
дійсно ефективно проводити свою торговельну політику.
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
Мазуренко А. А.
ІІІ курс, група МК-31, спеціальність «Маркетинг»,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. т. н.,
професор кафедри маркетингу

Ринок нерухомості в Україні характеризується наявністю підприємств, які здійснюють діяльність досить тривалий час.
Реструктуризація будівельної галузі України, в процесі якої замість
великих і негнучких щодо своїх функціональних можливостей будівельно-монтажних організацій формуються різнопрофільні організації, готові виконувати навіть найменші, але рентабельні обсяги
робіт, вимагає нових методів організації та управління будівельним
виробництвом, а також здійснення маркетингу продукції цієї галузі
матеріального виробництва для задоволення потреб ринку та одержання переваг у конкурентній боротьбі.
Cьогодні в Україні переважно використовуються тільки окремі
елементи маркетингу продукції реального інвестування (об’єктів
капітального будівництва та будівельної продукції), передусім — це
збутова діяльність.
Проблематиці маркетингового комплексу присвячено досить
багато праць вітчизняних та зарубіжних авторів, в яких досить вичерпно розкривається поняття та сутність комплексу маркетингу, визначаються особливості його формування. Проблема застосування
у повному обсязі маркетингу щодо продукції реального інвестування на даний час не дістала широкого відображення у науковій літературі. Саме недостатній науковий і прикладний рівень розв’язання цієї проблеми зумовлюють актуальність та необхідність
проведення подальших досліджень за даним напрямом.
Маркетингову діяльність будівельних організацій необхідно
розглядати, базуючись на особливостях та відмінностях в характері їх продукції. Для такого розгляду слід скористатись процесом
управління маркетинговою діяльністю Ф. Котлера. Згідно з цим
процесом, першим етапом проведення маркетингової діяльності
є аналіз ринкових можливостей будівельно-монтажної організації, в тому числі і комплексне дослідження ринку продукції будівництва.
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Зважаючи на таку її особливість, як нерухомість (територіальне,
локальне закріплення), будівельні організації повинні вивчати
потреби організацій-споживачів у спорудженні об’єктів виробничого чи невиробничого призначення на певній території, в певному
регіоні, — якщо мова йде про об’єкти капітального будівництва, або
якщо це має бути комплекс спеціалізованих робіт, — на якому саме
об’єкті вони будуть проводитись.
Крім того, має задовольнятись потреба в якості та дизайні об’єкта, який споруджується чи робіт, що виконуються. Слід враховувати
тривалість експлуатації об’єктів капітального будівництва та потребу в безремонтності окремих видів робіт, — оскільки вони розраховані на десятиліття.
Кожна будівельно-монтажна організація повинна детально вивчати попит на усі види продукції реального інвестування, проводити аналіз об’єктів капітального будівництва, що споруджуються, робіт, що проводяться фірмами-конкурентами, а також
аналізувати ціни конкурентів. Повне, всебічне охоплення цих
аспектів дасть змогу організаціям як загальнобудівельним, так і
спеціалізованим реально оцінити свої ринкові можливості і вибрати той напрям діяльності, на якому воно матиме конкурентні
переваги.
Важливим етапом в процесі управління маркетингом є розробка комплексу маркетингу. Товар загальнобудівельних організацій
(об’єкти капітального будівництва чи проведення спеціалізованих
будівельних робіт) має свою специфіку ціноутворення. Такі організації повинні скеровувати свою діяльність на раціональну та ефективну організацію будівництва. Це, своєю чергою, сприятиме ефективному використанню трудових та матеріальних ресурсів,
скороченню термінів будівництва, яке забезпечить дострокове
вивільнення ресурсів. І в сукупності ці чинники призведуть до зменшення вартості споруджуваного об’єкта. Тоді організації зможуть
використовувати політику гнучких цін, що зробить їх привабливими для замовників (споживачів), а також забезпечить конкурентоспроможність їх продукції.
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«РОЗЕТКА» В УКРАЇНІ
СТАЄ МАРКЕТПЛЕЙСОМ ЯК AMAZON
Макарчук М. П.,
начальник відділу впровадження наукових досліджень
та комерціалізації діяльності Університету «Україна»

Сьогодні компанія «Розетка» є один з найбільших майданчиків
електронної комерції та мультиканального маркетингу в Україні.
Якщо засновник Amazon Д. Безос у 1998 р. поставив завдання
десятикратно збільшити продажі і «знайти таке рішення, яке дозволить доставляти покупцям абсолютно все, крім авіаносця». То можна
сказати, що вже тоді він мріяв про найбільший в світі онлайн-супермаркет. Для цього він задумав створити універсальну платформу, яку
могли б використовувати для електронної комерції продавці з мережі. У 2000 році Amazon оголосила про ініціативу Marketplace, і на її
сторінці вперше з’явилися товари інших продавців. Коли одні були
в паніці: Amazon буде втрачати виручку, дозволяючи конкурентам
торгувати на своєму сайті і користуватись її інфраструктурою, Безос
запропонував покупцям максимальний вибір, і це було гарантією
його успіху. Вже через 2 роки платформа для рітейлерів стала давати
Amazon третину виручки. Пізніше цю модель почали повторювати:
отримувати дохід від швидкого розвитку своїх конкурентів виявилося заманливо.
Термін «маркетплейс» використовується в широкому сенсі і
позначає торгову онлайн-платформу, об’єднану спільним набором
правил. Це модель, яка допомагає бізнесу швидше розвиватися.
Аудиторія маркетплейсів зростає швидше, ніж традиційні онлайнмагазини, які з 2014 по 2016 рік додали в трафіку всього 4%, тоді як
маркетплейси — 78%. Вони теж бувають різними в залежності від
набору послуг. Мінімум послуг з боку майданчика — це прайс-агрегатор або дошка оголошень, максимум послуг — це те, що на заході
називають «фулфілмент» (з англ. fulfilment виконання замовлення) у
широкому значенні позначення комплексу операцій, починаючи від
запиту місця збуту до доставки товару до кінцевого споживача.
Компанія «Розетка» єдина з усіх українських онлайн-ритейлерів
пропонує фулфілмент для своїх партнерів, від зберігання товару у
себе на складі до доставки та гарантійного обслуговування.
Якщо в 2013 р. в асортименті компанії налічувалося 160 000 унікальних товарних позицій, то сьогодні — вже 1,5 млн. І мета її —
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продавати онлайн абсолютно усі товари, які є в роздробі. Як Amazon,
який продає практично все, і має 12 млн. унікальних SKU (з англ.
Stock Keeping Unit — товарний номер) на одному онлайн-майданчику.
2013 рік був самий вдалий по обороту для e-commerce — ринок
онлайн-рітейлу виріс на 25% в порівнянні з 2012 і склав $ 2,2 млрд.
За підсумками року «Розетка» зайняла 135 позицію рейтингу ритейлерів в «Forbes Україна» з виручкою 2,13 млрд грн ($ 350 млн. ) і стала
найбільшим за оборотом онлайн-магазином (друга і третя сходинка
у магазинах «Алло» і Mobilluck).
На той момент «Розетка» вже продавала на своєму сайті різні
товари: для спорту і туризму, для дітей, для дому, ігри та подарунки.
Сайт налічував 160000 позицій. Хоча найбільш сильними позиції
компанії залишалися в техніці та електроніці. Якщо в цілому на
ринку онлайн-торгівлі частка «Розетки» була 13%, то в сегменті
«побутова техніка і електроніка» абсолютне лідерство в 35%.
В 2014 вибухнула криза, обвалився ринок в доларах до обсягу
1,5 млрд (в грн. лише до 16,6 млрд), а в 2015 обсяг став лише $ 1 млрд.
Експеримент «Розетки» з товарними категоріями увійшов в ще
більш активну фазу: був введений розділ «з/д і авіаквитки», одяг
і взуття. Це значно більш високорентабельні сегменти, ніж електроніка: маржа в торгівлі взуттям та одягом становить від 50 до 200%,
а в техніки і електроніці лише до 15%.
Тобто «Розетка» стає інтернет-супермаркетом, де можна купити
майже все: від автотоварів, телефонів, ювелірних прикрас і косметики до одягу, насіння, чи алкоголю, а з січня 2017 р. з’явилися вже
і аптечні товари.
«Розетка» набирає обертів дуже швидкими темпами, взяти хоча
б кількість персоналу: над контентом працюють 60 копірайтерів
і редакторів, ще більше — на аутсорсингу, у технічному відділі понад
100 розробників, не рахуючи аутсорс, на розвиток IT витрачають
$ 400 000 на місяць. Щомісяця йде підсилення IT-інфраструктури:
переписують модулі, розширюють потужності, постійно збільшують
кількість серверів.
Звичайно, розрив між Amazon і «Розеткою» величезний, хоча
б через обсяги ринку, але в останні роки американський рітейлер
вже не тільки онлайн-магазин, а технологічна компанія. У 2015 р.
55,9% виручки Amazon принесла його «дочка» Web Services — операційна система на базі хмари, платформа для електронної комерції
для безлічі компаній. Це логічна гілка розвитку «маркетплейса»:
160

в сучасних умовах

Секція 1

вдосконалення IT-інфраструктури та автоматизація процесів доходять до такого високого рівня, що це дозволяє масштабувати сервіс
і продавати його окремо як послугу для бізнесу.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ
Монтрін І. І.
к. е. н., завідувач кафедри маркетингу
Університет «Україна»

Раціональне розміщення товарів у торговельному залі дозволяє
швидко привернути увагу споживачів до нового бренда, сформувати
у них потребу в здійсненні негайної покупки. Таким чином, приваблива і вдало розроблена викладка товарів забезпечує магазину
прибуток, а виробнику збільшення кількості лояльних прихильників
марки.
При плануванні викладки товару насамперед необхідно брати до
уваги основи психології зорового сприйняття, а саме — закони, які
пояснюють, як покупець бачить товар.
По-перше, закон «Фігури на фоні», за яким людина завжди виділяє, «вихоплює» з оточення один об’єкт, при цьому інші навколишні об’єкти на якийсь час стають фоном для нього. Отже, при розміщенні об’єкта на полиці слід враховувати необхідність яскравого
виділення одного об’єкта на фоні інших.
Виділення фігури на певному фоні може бути досягнуто за рахунок: кількості або розміру (наприклад, кількість одного товару більша, ніж іншого, або упаковка товару має великий розмір); яскравих
кольорів; нестандартної форми товару або упаковки; підсвічування;
POS матеріалів; створення емоційного образу.
По-друге, закон «На рівні ока», за яким у зоні найбільшої концентрації уваги людини перебувають предмети, розташовані на рівні
очей, точніше, у зоні ± 20 см від рівня очей дорослої людини середнього зросту, що переважно означає розміщення товару на другій і третій полицях зверху у форматі стандартного стелажа з 5–6 полицями.
По-третє, закон «Мертвої зони», за яким все, що бачить навколо
себе людина, яка не рухається, називається зоровим полем.
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Предмети, які потрапили в нижню частину зорового поля, часто
залишаються без уваги покупця.
По-четверте, закон «Перемикання уваги», за яким людина
схильна не тільки виділяти в зоровому полі фігуру, а й має потребу
в перемиканні уваги, тобто в пошуку іншої фігури на іншому фоні.
Це означає, що не можна розташовувати однотипний (навіть яскравий) товар у довгу строгу лінійку без зорових акцентів.
По-п’яте, закон «Групування», за яким людина легше сприймає
інформацію, якщо та групується за певною ознакою. Тобто товар
слід розміщувати за конкретними ознаками (наприклад, товари
однієї марки, однакові за виглядом/вагою/розміром/упаковкою, за
ціною тощо).
Щодо застосування іншого комунікаційного складника мерчандайзингу — POS-матеріалів, або рекламних матеріалів — на місці
продажу, то слід пам’ятати, що його ефективність також залежить
від дотримання певних принципів: принципу оптимальності: щоб
POS#матеріали працювали, необхідно забезпечувати гармонію
інтер’єра й правильно розставляти акценти, кількість акцентів має
бути обмежена; принципу «тут і зараз»: POS-матеріали мають спонукати до дії, закликати зробити покупку саме в цьому магазині. За
допомогою рекламних матеріалів реалізуються основні принципи
привертання уваги — виділення товарів із загальної маси; принципу
комплексності: під час вибору, розробки POS необхідно пам’ятати,
що між елементами POS і рекламною компанією обов’язково має
існувати візуальний зв’язок. Це необхідно для підсилення асоціацій
з образом марки, що рекламується, або активізації BTL-акції на
ринку кінцевих споживачів. У такому випадку вплив рекламних
матеріалів у місцях продажу стає логічним завершенням рекламної й
іншої діяльності з просування марки; принципу адекватності, коли
ефективність впливу залежить від багатьох факторів, але, у першу
чергу, від того, наскільки повно і адекватно до конкретної ситуації
використовується інструментарій POS.
Таким чином, для просування бренда мерчандайзинг так само
важливий, як проведення рекламної кампанії або масштабних PRакцій, оскільки його застосування — це остання спроба показати
покупцеві товар, вплинути на його вибір і підштовхнути його до
покупки товару.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ
ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Павленко В. В.
VІ курс, група ЗМК-61,
спеціальність «Маркетинг»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. т. н.,
професор кафедри маркетингу

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні особливої актуальності набувають питання ефективного управління маркетинговою товарною політикою підприємства з урахуванням довгострокової перспективи, що обумовлено мінливістю зовнішнього
середовища його функціонування; посиленням конкурентної
боротьби за ринки збуту товарів; підвищенням значущості не тільки
потенційних, але й постійних споживачів; впровадженням концепцій соціально-етичного маркетингу та маркетингу відносин; актуалізацією нематеріального активу підприємства.
Впровадження концепції маркетингу у практику функціонування підприємств дозволяє вирішити цілу низку завдань, пов’язаних
з успішною діяльністю підприємств і економіки держави в цілому.
Головною умовою реалізації концепції маркетингу є вміння учасників ринку запропонувати товар з набором характеристик, які
в найширшому розумінні задовольнять існуючі та приховані потреби покупців. Виходячи з цього, маркетингова товарна політика
є основою впровадження принципів і методології маркетингу
в практичну діяльність підприємств.
Застосування принципів маркетингової товарної політики дозволить підприємству зосередити зусилля на вирішенні пріоритетних
напрямів, запобігти марнуванню часу і коштів на безперспективні
аспекти діяльності.
Все вищевикладене значною мірою має відношення і до сфери
торгівлі будівельними матеріалами. Глибина та широта асортименту
у вітчизняних підприємствах торгівлі матеріалами для дахів та фасадів є одними з вирішальних факторів вибору ними того чи іншого
продавця, проте асортимент в таких підприємствах не завжди задовольняє споживача. Тому сьогодні в Україні проблема раціонального управління асортиментом у сфері торгівлі такими товарами залишається актуальною.
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У сучасній економічній літературі велика увага приділяється
питанням щодо товару, складових маркетингової товарної політики, є нові наукові роботи щодо комплексної системи управління
маркетинговою товарною політикою, методики та методології оцінки стратегічної товарної позиції підприємств, соціально-економічної
ефективності управління маркетинговою товарною політикою.
Визначені питання розглядали такі вчені: Ассель Генрі, Балабанова
Л. В., Войчак А. В., Дихтль Е., Дойль П., Дэвис С. М., Кардаш В. Я.,
Котлер Ф., Кулібанова В. В., Ламбен Ж., Томпсон М., Тротт М.,
Хершген Х. та інші.
Маркетингова стратегія розвитку підприємства застосовується
сьогодні практично усіма фірмами цивілізованого світу. В залежності від цілей та завдань, а також особливостей продукції та профілю
підприємства, реалізується власна стратегія маркетингової діяльності. Остання має забезпечити керівництво підприємства інформацією щодо ринку, його структури, потреб і бажань споживачів, а також
допомогти створити саме такий товар, який найкращим чином буде
задовольняти ці вимоги.
Вплив на ринок і конкретного споживача здійснюється саме
завдяки товару та його управлінню, що обумовлює переважне значення маркетингової товарної політики у системі маркетингу.
Сучасний рівень розвитку конкуренції дозволяє говорити про
нову епоху, коли продавцю неможливо бути «першим і єдиним», хто
може задовольнити потребу. Покупець стає більш інформованим і
розбірливим фахівцем з вибору, тому можна припустити, що формується ера конкуренції, коли повідомлення-замовлення щодо товару йде від споживача.
Щоб стати конкурентоспроможним у таких умовах, підприємству необхідно не тільки постійно вивчати потреби певних сегментів
ринку, а й робити споживачу таку пропозицію, яка б була дійсно цінною саме для нього, тобто прагнути зрозуміти потреби споживача,
щоб реалізувати товар.
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ПРОБЛЕМИ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Паливода А. С.
ІV курс, група МК-41, спеціальність «Маркетинг»,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. т. н.,
професор кафедри маркетингу

Сучасні умови господарювання, що характеризуються загостренням конкурентної боротьби, мінливістю макроекономічних
показників, зростанням вимог споживачів до якості товарів і
послуг, вимагають від підприємства пошуку нових механізмів
управління збутом, що забезпечить їм довгострокову міцну позицію
на ринку.
Ринок змішує акценти в діяльності товаровиробників з проблем
виробничого характеру на проблеми збуту. В складних соціальноекономічних умовах, в яких опинились більшість підприємств
України, необхідна систематизація всіх можливих проблем управління збутом і виявлення найбільш пріоритетних із них. При цьому
слід враховувати, що збутова діяльність підприємств здійснюється
в межах певного зовнішнього і внутрішнього середовища, вплив
якого позначається на її межах, засобах і методах здійснення, що
зумовлює певні проблеми.
Нинішня практика збуту продукції не відповідає вимогам організації збутової діяльності підприємств в умовах ринку, оскільки збут,
як правило, не розглядається крізь призму ринкового попиту,
а збутові служби не зорієнтовано на потреби покупців.
Ключовими факторами успіху підприємства в сфері збуту є
ефективне управління каналами збуту продукції. Оскільки саме
система продажів впливає на прибуток, то її формування на даний
час є основним резервом підвищення обсягів продажів і оптимізації витрат. Проте діяльність щодо збуту у більшості виробничих
підприємств здійснюється безсистемно і неефективно. Ще не
налагоджена робота з вивчення товарних ринків, оскільки маркетингові дослідження проводяться нерегулярно. Створені служби
маркетингу не можуть виконувати свої функції за умов відсутності необхідного інформаційного та організаційного забезпечень.
Цій проблемі в країнах з розвинутою ринковою економікою вже
не одне десятиріччя приділяється значна увага. Концепція збутової
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політики є ядром нової підприємницької мотивації, яка орієнтована на потреби споживачів як основу для досягнення мети діяльності підприємства. Вивчення наукових робіт таких відомих зарубіжних вчених як Дж. Болт, П. Друккер, Ф. Котлер, Ж. Ламбен,
М. Портер та інших дають змогу опанувати цей багатий досвід і
застосовувати його у вітчизняній практиці [1].
У господарській діяльності виробничого підприємства основними питаннями є постачання, виробництво і збут (реалізація)
готової продукції. Остання має на увазі закінчені виробництвом
на даному підприємстві вироби, роботи і послуги, що можуть бути
запропоновані на ринку як товари. Робота підприємств у нових
економічних умовах передбачає реструктурування всіх функціональних сфер діяльності господарюючих суб’єктів, але головним
чином це стосується сфери збуту готової продукції. За наявності
жорстокої конкуренції головне завдання системи управління збутом — забезпечити підприємство найкращою часткою ринку, зберегти позиції на ньому та досягти переваги над конкурентами.
Збут продукції необхідно розглядати під принципово іншим
кутом зору — крізь призму ринкового попиту та пропозиції. Для
виживання в ринкових умовах вітчизняні товаровиробники
повинні виробляти те, що продається, а не продавати те, що вони
виробляють [2].
Головна мета збуту полягає в реалізації економічного інтересу
виробника (одержання підприємницького прибутку) на основі задоволення платоспроможного попиту споживачів.
Використана література
1. Балабанова Л. В. Балабанова, А. В. Балабаниц. — Донецк: ДонГУЭТ,
2003. — 189 с.
2. Новік Є. Основні збірні системи торговельного устаткування
[Електронний ресурс] / Євгеній Новік . — Режим доступу:
http://ukrresurs.dp.ua/tag/kamera/.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В МАРКЕТИНГОВІЙ СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙ
Подолян А. С.
III курс, група МК-31, спеціальність «Маркетинг»,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н.,
завідувач кафедри маркетингу

Однією з проблем сучасного суспільства є перенасиченість
інформаційного простору рекламною продукцією. Стандартні методи реклами та PR вже не викликають достатньої довіри та інтересу,
тому виникає проблема у застосуванні чогось нового та цікавого.
З розвитком інформаційних технологій, поширенням ролі мережі
Інтернет, з’явилася можливість модифікувати спектр маркетингових технологій з метою підвищення впливу ефективності.
Розробка та впровадження маркетингових інновацій в ринкових
умовах — це єдиний спосіб підвищення конкурентоспроможності
та підтримки високих темпів розвитку організацій та їх торгових
марок. Вони спрямовані на більш повне задоволення потреб споживачів, відкриття нових ринків збуту з метою підвищення обсягів
продажів, що є запорукою успішного розвитку організації.
В сучасному маркетингу велику роль відіграють інтегровані маркетингові комунікації — це концепція планування, яка виходить з
необхідності оцінювання стратегічної ролі її окремих напрямів та
пошуку їх оптимального поєднання для забезпечення, чіткості,
послідовності і максимізації дії комунікативних програм посередництвом інтеграції.
Одним із найважливіших всесвітніх знарядь комунікації
є Інтернет мережа. Спеціалісти з маркетингу виявили нові можливості особливо відносно інтернет-маркетингу. Основними перевагами користування Інтернет-маркетинговими комунікаціями є: інформація, зручність для споживачів, швидка адаптація до ринкових
умов, просування товарів і послуг, бренду компанії.
Одним із поширених способів інтернет-комунікацій є банерна
реклама — графічні зображення, які містять гіперпосилання на сайт
рекламодавця і розміщуються в мережі Інтернет на платній основі.
Текстова інтернет-реклама — це рекламне повідомлення, інтегроване в загальний текс на сторінці сайту і має вигляд її складової
частини.
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У реаліях стрімкого розвитку стає дедалі важче дослідити попит,
сформулювати чітке уявлення про уподобання споживачів та здійснити ефективний маркетинговий вплив на них. Однією із складових процесу завоювання ринку є маркетингові комунікації.
Маркетингова політика комунікацій — це наука, яка розглядає
систему загальних настанов, критеріїв та орієнтирів сфери взаємовідносин між підприємствами та організаціями.
Останні інновації в галузі маркетингових комунікацій: тривізор
(встановлюючи тривізор в торговому залі або в виставковому павільйоні, творці гарантують 100% запам’ятовування товару чи торгової
марки), інтерактивний стіл (це революційний мультисенсорний
комп’ютер, що дозволяє взаємодіяти з цифровим контентом),
TransLook (прозорий кіоск) — це унікальне рішення для демонстрації товарів і послуг на базі ультрасучасних прозорих дисплеїв.
Багато магазинів останнім часом стали оснащуватися різним
інтерактивним обладнанням, щоб зробити контракт з потенційним
споживачем більш тісним. До такого обладнання можна віднести:
проекційні (віртуальні) і відео-вітрини, віртуальні прилавки, віртуальні примірочні, QR — коди та ін.
Враховуючи настрій споживачів, які втомилися від одноманітності, і дефіцит рекламних площ, швидше за все традиційній рекламі доведеться серйозно потіснитися. Тому що інноваційні рекламні технології більш захоплюючі, легко засвоюванні та ефективні.
За підрахунками фахівців, їх використання здатне збільшити обсяг
продажів продукції на 20–45%. Виробники погодяться, що це серйозний аргумент на користь інноваційної реклами.

МІСЦЕ ВЛАСНИХ ТОРГОВИХ МАРОК В РОЗДРІБНІЙ
ТОРГІВЛІ
Ружицький А. В.
к. е. н., доцент кафедри маркетингу
Університет «Україна»

Стратегії створення корпоративних брендів отримали дуже
широке розповсюдження у сфері роздрібної торгівлі, що нині компанії ретейлери часто сприймаються як самостійні бренди, а не як
розповсюджувачі марок виробників. Багато ретейлерів надають
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своїм покупцям суттєві переваги, тому вони тепер проявляють більшу лояльність до брендів ретейлерів, аніж до брендів виробників.
Така зміна відбулась тому, що ретейлери почали орієнтуватись на маркетинг і розвиток приватних марок. Нагородою за увагу до потреб і
бажань клієнтів стала для ретейлерів довіра з боку покупців.
Власна торговельна марка (англ. Private Label) — марка товару
або послуги, створених певною компанією на замовлення і представлених під брендом іншої компанії. Особливо практика використання власних ТМ поширена у торговельних мережах. Реєстрація
власної торговельної марки є ініціативою компанії, яка бере на себе
розроблення та контроль над виробництвом і якістю продукту. Такі
товари можуть випускатися під маркою певної торговельної мережі
або мати власну назву.
В умовах сучасного ринку приватні марки відіграють набагато
важливішу роль, ніж раніше. Це стає очевидним, якщо вивчити їх
типологію. Типів приватних марок дуже багато, тому саме поняття
«приватна марка» є занадто загальним і для розуміння ролі окремих
приватних марок в стратегіях ретейлерів слід використовувати більш
точну термінологію.
Л. Пеллегріні розрізняє шість типів приватних марок, враховуючи такі показники, як: 1. Ступінь ідентичності приватної марки з
корпоративним брендом ретейлера. 2. Розмір інвестицій в позиціонування приватної марки (порівняно з інвестиціями в марку виробника). 3. Ширина асортименту товарів під власною маркою.
4. Ступінь потрібної зворотної інтеграції. Вчений розрізняє родові
марки (generic brands), контрольовані марки (controlled brands),
контрмарки (counter brands), товари «прапори» (flag product),
«домашні» марки (house brands) і марки «вивіски» (fascia brands). Під
товарами «прапорами» мають на увазі споживчі торари, що реалізовуються за низькою ціною.
Упаковка такого товару звичайна, підкреслює його назву
і оформлена відповідно з фірмовим стилем ретейлера. Подібні марки
створили французькі компанії власники гіпермаркетів в середині
1970-х рр. як частину наступальної стратегії, спрямованої проти
виробників. Пізніше компанії Sainsbury’s, Tesco і Safeway розробили товарні асортименти «Найнеобхідніше» (Value) і «Економія»
(Saver), які складаються із «бюджетних» приватних марок. Така політика притаманна стратегії виробників, які строрюють «цінові бренди» (price brands) або «марки_захисники» (fighting brands) — марки
дешевих товарів, які майже не рекламуються і виводяться на ринок
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для того, щоб скласти конкуренцію товарам під власними марками
ретейлера і дозволити виробнику втримати ціну своєї головної марки
на належному рівні. В типології Л. Пелегрінні немає марок_копій
(copycat brands). Товар під маркою копією має таку саму якість, що і
товар під маркою виробника. При цьому марки_копії імітують багато
зовнішніх ознак чи ідей виробника. Такі торгові марки стали популярними у Великобританії з того часу, як компанія Sainbury’s вивела на
ринок продукт Sainbury’s Classic Cola — атакувала лідера в «лоб».
Підсумовуючи наведене варто зазначити, що які б преміальні
ВТМ не просувала роздрібна мережа, вона має зосередити максимальну увагу на покращенні якості продукції, забезпеченні технічного рівня продукції, вдосконаленні всіх елементів виробництва.
Такий продукт повинен мати оригінальну упаковку, у жодному разі
не копіюючи упаковку бренду, який є лідером в категорії, продукту_копії або однорідного продукту тієї самої торгової мережі.
Головне — створити унікальний продукт, чітко зазначити його позиціонування і ціноутворення. Для цього варто скористатись послугами найкращого виробника, витратити час, засоби і докласти максимум зусиль. Ретейлери мають зрозуміти головне: їх основні
конкуренти — не жорсткі дискаунтери, котрі й так завжди виходили
переможцями із цінової війни, а виробники брендів.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ
Ружицький А. В.
к. е. н., доц. кафедри маркетингу
Куцак І. Є.
V курс, група МК-61, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту
Університет «Україна»

Розглядаються поняття та види сегментації, наведене вдосконалене трактування сегментації. Особливу увагу приділено вдосконаленню підходів до стратегічного сегментування ринку. Ринки складаються з покупців, а покупці різняться один від одного за різними
параметрами. Різними можуть бути потреби, ресурси, географічне
положення, купівельні відносини і звички. І будь-яка з цих змінних
може стати основою для сегментації ринку.
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На вітчизняному економічному просторі певна стабілізація економічних процесів сприяє розвитку підприємництва, а відповідно й
загостренню конкурентної боротьби між великими та малими підприємствами. Тому сьогодні сегментація як ринкова стратегія
є одним з основних напрямів ефективного і прибуткового обслуговування ринку.
Сегментація ринку — один із найважливіших інструментів маркетингу. Від того, наскільки вдало визначений сегмент, залежить
успіх підприємства у конкурентній боротьбі.
Питанню сегментування ринків приділена увага в переважній
більшості маркетингової наукової літератури: від зарубіжних фахівців — класиків маркетингу до вітчизняних науковців.
За визначенням А. О. Старостіної, сегментування ринку — це
систематизований процес розподілу потенційного ринку на групи
споживачів, які мають схожі потреби, мотивації щодо прийняття
рішень про купівлю певного товару чи послуги; рівень доходу та
доступ до ринку. Сегментація як ринкова стратегія виникає як реакція на інтенсифікацію конкуренції.
Залежно від варіанта охоплення ринку в ході його сегментації
виділяють стратегії: недиференційованого маркетингу (полягає
в тому, що підприємство пропонує однаковий товар для всіх сегментів ринку); диференційованого маркетингу (підприємство розробляє різні варіанти продукції для кількох сегментів ринку);
концентрованого маркетингу (полягає в зосереджені зусиль підприємства на одному-двох сегментах ринку).
На всіх етапах ухвалення рішень щодо продукту (розробка нового або перепозиціонування того, що існує) виробнику (продавцю)
необхідно володіти повною інформацією для чіткого визначення
аудиторії споживачів: ознаки її класифікації, поділ на групи (сегменти), визначення пріоритетності і перспективності цих груп. На
основі такої інформації будується концепція позиціонування продукту. Процес сегментування передбачає або пошук загального
(об’єднавчого) чинника у споживачів у розмаїтті їх відмінностей або,
навпаки, пошук відмінностей, спільних для деяких груп. Інколи
складно описати аудиторію продукту (послуги), якщо ним (нею)
користуються абсолютно різні, з погляду соціодемографічних або
інших «класичних» параметрів, споживачі.
Огляд деяких проблем і реальних досягнень досліджень у сфері
сегментування показує, що, незважаючи на наявні переваги в менеджменті і в дослідницькій практиці, досі існує безліч перепон, які
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потребують систематичного вивчення. Реальний прогрес у цій сфері
вимагає переосмислення епохи і зосередженості менеджерів на розвитку та впровадженні передових і ефективних стратегій сегментування. Проблеми сегментації — явище звичайне. Їх можна вирішити, але за умови перевірки і створення точніших підходів до
сегментації ринку.

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
Рядченко Ю. В.
V курс, група МК-61, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту
Університет «Україна»
Науковий керівник: Ружицький А. В., к. е. н.,
доцент кафедри маркетингу

Мiжнародний маркетинг є одним з найважливих напрямкiв,
в яких розвивається наука i практика маркетингу, набуваючи вiдносну самостiйнiсть. Мова йде про автономнiсть самої концепцiї маркетингу, його методiв та систематику управлiнських рiшень. В значнiй мiрi правомiрно говорити, що мiжнародний маркетинг являється
«вищою школою» маркетингу. Таке твердження являється справедливим не тiльки тому, що експорт у всi часи вiдзначався високим
рiвнем органiзацiї торгiвельної справи. Процесс міжнародного маркетингу полягає в поширенні товарів, послуг та інформації на ринки,
які знаходяться за межами певної держави.
Міжнародний маркетинг має практично ті ж принципи, що і
внутрішній маркетинг. Протее це більш комплексне поняття, оскільки має на увазі необхідність адаптуватися до специфічних запитів
споживачів, які знаходяться на різних ринках. Природним представляється твердження про те що, ніжбільш розвинутим і висококонкурентним є ринок, тим більшого значення набувають маркетингові, міжнародно-маркетингові критерії підприємницького
поводження. Міжнародний маркетинг- це така система організації
діяльності суб’єктів виробничої сфери, що сприяє оптимізації функціонального з’єднання виробничих цілей і поточних потреб інона172
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ціональних споживачів, стикуванню приватних інтересів у всіх сферах економічного життя — виробничої, посередницької, споживчої.
Завдяки їй можливе досягнення оптимальних показників підприємницької діяльності — прибутку, рентабельності, технічного
і ресурсного забезпечення, заробітної плати та ін. Іншими словами,
міжнародний маркетинг являє собою важливу умову встановлення
діючого зворотного зв’язку між попитом та пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом того що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайде свій шлях
до кінцевого споживача за рубежем.
Термін «міжнародний маркетинг» відноситься до діяльності міжнародних фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності яких поширюється на закордонні країни. Маркетингова діяльність міжнародної
фірми здійснюється в глобальному масштабі компанією й охоплює
технологічний процес у цілому, особливо в тих випадках, коли він частково чи в цілому розділений між виробничими закордонними компаніями міжнародної фірми. Міжнародний маркетинг являє собою
підхід до прийняття виробничих рішень з позиції найбільш повного
задоволення вимог як місцевих, так і іноземних споживачів.
Материнська компанія цілеспрямовано ставить задачі своїм
виробничим підрозділам — місцевим і закордонним — у відношенні науково технічних розробок і продукції, що випускається, визначає найбільш ефективну технологію виробництва, включаючи міжфірмове і внутріфірмове кооперування.

МІЖНАРОДНА PR-КАМПАНІЯ ЯК ПІДГОТОВЧИЙ
ЕТАП ДО МІЖНАРОДНОЇ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ
Сіденко О. В.
V курс, група МК-61, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Ружицький А. В., к. е. н.,
доцент кафедри маркетингу

Замовники міжнародної реклами знаходяться в постійному пошуку ефективних шляхів стимулювання збуту товару та підвищення
успішності кожної рекламної кампанії, отже, актуальною є тема щодо
застосування міжнародного PR як можливості підвищення ефектив173
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ності реклами та як підготовчого етапу до міжнародної рекламної
кампанії. Виходячи з суті поняття «реклама», слід акцентувати увагу
на тому, що реклама націлена на продаж визначеного товару у заздалегідь розрахованій кількості та за визначеною ціною визначеній
цільовій аудиторії у визначений час. Тобто, перед початком складення концепції та бізнес-плану рекламної-кампанії рекламісту необхідно отримати від замовника такі орієнтири:
1) кількість товару, який необхідно збути та ціна, за якою
необхідно продати товар;
2) цільова аудиторія — потенційні покупці даного товару (цільова
аудиторія складається з представників великих та малих соціальних
груп);
3) час, за який замовнику необхідно збути товар.
Отже, ефективність та дієвість кожної рекламної кампанії визначається кількістю проданого товару за визначену ціну й швидкістю
його продажу.
Міжнародна реклама є видом міжнародного інформаційного
впливу, який застосовується суб’єктами міжнародної діяльності
задля стимулювання збуту їхніх товарів та послуг. Другим видом міжнародного інформаційного впливу є піар (походить від англійського
«public relations» — «зв’язки з громадськістю»), який включає в себе
інформацію, що подається задля: а) винайдення зв’язків, якщо вони
ще не встановлені, та їхню вибудову між замовником та об’єктом;
б) якщо зв’язки вже є, то корегування цих зв’язків увідповідності
з баченням замовника.
Система міжнародного PR складається зі впровадження в країнах-об’єктах таких напрямів інформаційної діяльності, як: зв’язки
з громадськістю в державних структурах («public affairs»); особливі
події («spesial events»); створення іміджу («image making»); репутаційний менеджмент («reputation management»); створення бренду
(«brаnding»); прес-посередництво («media relations»); зв’язки всередині організації («corporate affairs»); розкрутка («spin-операції»);
режисерування та управління кризами («crisis management»); політичний консалтинг та проведення виборчих кампаній; формування
повідомлень («message management»); пропаганда .
Попередня ефективна робота за цими напрямами міжнародного
PR забезпечує успішність подальшої міжнародної рекламної кампанії. Тобто, міжнародний PR, який реалізується за вище зазначеними
напрямами, є підготовчим етапом до впровадження міжнародної
рекламної кампанії, спрямованої на продаж товару, послуги.
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Отже, міжнародний PR застосовується суб’єктами міжнародної
діяльності як підготовчий етап, який передує міжнародній рекламній
кампанії, стимулюючи збут у міжнародній торгівлі. У випадку реалізації цих напрямів міжнародного PR перед впровадженням міжнародної рекламної кампанії міжнародний PR виступає як інструмент підвищення дієвості міжнародної реклами.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Снігір Б. Л.
ІІІ курс, група МК-31, спеціальність «Маркетинг»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. т. н.,
професор кафедри маркетингу

В ринковій системі управління забезпечення високої якості стає
об’єктивною умовою існування, найважливішим фактором підвищення рівня життя, гарантією соціальної, економічної і екологічної
безпеки.
Приклади розвитку передових промислових країн показують, що
рішення проблеми якості повинне стати національною ідеєю, носити загальний характер, що вимагає масового навчання і професійної підготовки всіх шарів суспільства від рядового споживача до
керівника будь-якого рівня.
Високі вимоги і постійна увага до поліпшення якості всіх видів
продукції є найважливішими засадами для удосконалення економіки в цілому. Якість відбиває ступінь придатності виробів та послуг
до споживання, здатність задовольняти будь-яку потребу. Якість
продукції та послуг повинна відповідати очікуванням споживачів.
В умовах конкуренції проводиться постійне удосконалення,
в тому числі і якості, все це є умовою успішного функціонування
підприємства, а тому розробка системи управління якістю обслуговування безпосередньо на підприємстві спрямована на поліпшення
якості продукції та послуг.
В сучасних умовах якість є визначальною умовою конкурентоспроможності товарів, послуг, робіт. Технологія вітчизняного
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виробництва, технічний рівень обладнання, в тому числі і в закладах
меблевої галузі, як правило, значно нижче, ніж в індустріально розвинених країнах.
Навіть якщо досить оперативно здійснити модернізацію виробництва, впровадити нові технології, то виправдати ці витрати на
інвестиції можливо буде тільки за рахунок випуску якісної, конкурентоспроможних товарів та послуг, які б користувалися попитом
у споживача.
Конкурентна боротьба обумовила в країнах з розвинутою ринковою економікою розробку програм підвищення якості. Виникла необхідність розробки об’єктивних показників для оцінки можливостей
фірм виробляти продукцію з необхідними якісними характеристиками.
Значення якості є найважливішим чинником підвищення рівня
життя, економічної, соціальної і екологічної безпеки. Якість
є комплексним поняттям, яке характеризує ефективність всіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг, впровадження цінової політики та ін.
Місце будь-якої держави в світовій системі розподілу праці визначається, в першу чергу, конкурентоздатністю і ефективністю її продукції.
Зміст поняття якість різноманітний і в кожному конкретному
випадку відповідає визначеним цілям і задачам управління організацією. Розгляду змісту категорії якості приділяли увагу зарубіжні
і вітчизняні вчені: Шаповал М. І., Басовський Л. Е., Калита П. Я.,
Окрепілов В. В., Глічев А. В., Демінг Е., Шухарт В., Ісікава К. та інші.
Якість є економічною категорією, яка постійно є присутньою у
повсякденному житті в зв’язку з нескінченною різноманітністю
явищ і об’єктів навколишньої дійсності.
Якість як вимірник суспільної корисності, насамперед, відбиває
ступінь придатності виробів і послуг до споживання їх. Здатність
задовольняти будь-яку потребу залежить від складу корисних властивостей, характерних для будь-якого продукту праці, що і дозволяє розрізняти їх між собою. Особливість функціонування мебельних підприємств визначає можливість оцінки кінцевих результатів
праці і доцільності зроблених витрат безпосередньо тільки після споживання, що слідує за виробництвом і реалізацією продукції.
Домогтися об’єктивності в оцінці якості продукції і обслуговування можна тільки за умов відповідності її вимогам споживачів.
При цьому критерієм оцінки якості виявляється сама людина з її
різноманітними потребами, індивідуальним смаком, що додає деяку
суб’єктивність одержуваним результатам.
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СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Чернюк О. С.
І курс, група МР(с)-1. 1,
спеціальність «Маркетинг»,
Луцький інститут розвитку людини,
к. тел. (068)-6225220
Науковий керівник: Дацюк-Томчук М. Б., к. е. н., доцент

Як свідчить практика підприємств України, впровадження маркетингу хоча й набуває все більшого поширення, проте, повною
мірою ще не використовуються всі форми управління маркетинговою діяльністю. А це створювало б передумови для забезпечення
конкурентоспроможності підприємств, адаптації до постійних змін
зовнішнього середовища і кон’юнктури ринку, стабільності умов
господарювання.
Філіп Котлер, відомий «батько» маркетингу, вважає його системою різних видів діяльності підприємства, що пов’язані між собою
й охоплюють планування, ціноутворення, продаж, доставку товарів
та надання послуг, в яких є потреба у існуючих або потенційних споживачів; а також видом людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб через обмін.
Слово «маркетинг» виникло у Сполучених Штатах Америки, йшлося про оволодіння ринком — «marketgetting». Описи поняття маркетингу об’єднує ключове слово — потреби споживачів, тому уміння
якнайкраще задовольнити їх потреби, і є секретом успіху будь-якої
фірми на конкурентному ринку. Застосування маркетингу, як філософії
бізнесу, яка переорієнтовує всю діяльність фірми на задоволення попиту споживачів, можливе лише тоді, коли маркетинг стане філософією
всіх працівників, коли кожен з них буде орієнтований на споживача.
Маркетинг є актуальним для будь-якої сфери людської діяльності.
Метою маркетингової діяльності є, з одного боку, створення умов
для пристосування виробництва до суспільного попиту, потреб
ринку; розробити систему організаційно-технічних заходів для вивчення ринку, інтенсифікації збуту, підвищення конкурентоспроможності товарів з метою одержання максимального прибутку,
а з іншого боку, — шляхом використання засобів, прийомів, усієї
системи маркетингу вплив на сферу реалізації: попит, пропозицію,
ціни, умови збуту, канали розподілу.
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Маркетингова діяльність підприємства завжди починається з
комплексного дослідження ринку, тому що воно орієнтоване на
задоволення потреб споживачів. У ході цього дослідження проводиться вивчення поведінки споживачів, їх смаків та уподобань,
потреб, споживчих переваг, мотивів, що спонукають їх купувати
товар, і це дозволяє підприємству якнайкраще задовольняти їх
потреби. Дослідження ринку також передбачає вивчення і прогнозування попиту на товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визначення місткості ринку і частки підприємства на ньому. Такий аналіз
допомагає оцінити ринкові можливості і визначити привабливий
напрям маркетингової діяльності, на якому підприємство може
набути конкурентних переваг.
Успішна діяльність підприємства залежить від гнучкості системи управління. Управління, яке не встигає за динамічними змінами всередині підприємства та в зовнішньому середовищі, призводить до «загибелі ідей» і робить підприємство нездатним до
пристосування та подальшого розвитку. В сучасних умовах господарювання маркетингове управління та планування набуває великого значення. Воно дає керівникам ряд переваг:стимулює їх до
постійного перспективного мислення;веде до чіткішої координації
зусиль фірми;веде до встановлення показників діяльності для
подальшого контролю;змушує фірму чітко визначати свої завдання;робить фірму більш підготовленою до стрімких змін.
Підприємство, що запроваджує у своїй діяльності управління маркетинговою діяльністю, забезпечує, завдяки цьому, для себе: цільову орієнтацію ринкової діяльності підприємства, яка пов’язана з
задоволенням потреб суспільства та окремих осіб;аналіз ринку,
тобто його потенціалу, місткості, кон’юнктури, попиту, поведінки
споживачів, можливостей фірми, конкуренції; контроль і аналіз
виконання маркетингових заходів.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ
АСОРТИМЕНТОМ ПІДПРИЄМСТВА
Шарма А. Р.
V курс, група МК-51, спеціальність «Маркетинг»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. т. н.,
професор кафедри маркетингу

В сучасних умовах підприємство, яке здійснює торговельну
діяльність, може успішно працювати тільки за умови оптимізації
товарного асортименту, що відповідного реагує на зміни в зовнішньому середовищі, вимоги та запити споживачів, прийняття управлінських рішень, маркетингових стратегій на підставі поєднання
результатів маркетингових досліджень і внутрішніх можливостей
організації. Це обумовлює необхідність професійних знань маркетингу, вміння виявити і структурувати існуючі проблеми, слабкі сторони підприємства, оцінити його конкурентоспроможність, і далі
умілого практичного їх використання.
Зростання конкуренції змушує компанії шукати принципово
нові моделі розвитку. Зростають витрати на науково-дослідні та
дослідно-конструкторські роботи, виробники ювелірних виробів
вживають заходів щодо підвищення ефективності виробництва,
дистрибуції та оптимізації структури витрат, розробки нових дизайнерських рішень.
Актуальність даної проблеми обумовлена тим, що у ринкових
умовах виникає необхідність у нових методах управління товарним
асортиментом, організації торговельного процесу, вивчення споживчого попиту. Велике значення у цьому приділяється інформаційній системі, яка має важливе значення для прийняття управлінських рішень, вигідного співробітництва з партнерами. Формування
маркетингової товарно-асортиментної політики неможливе без
повної і своєчасної інформації щодо потреб та попиту споживачів.
Необхідно застосовувати різні методи збору зовнішньої та внутрішньої інформації: маркетингові дослідження, спілкування з покупцями та партнерами, робота з літературою, обмін досвідом та ін.
Питання формування системи ефективного управління товарним асортиментом не є новим для економічної науки в цілому.
Дослідженню цих питань присвячені роботи таких зарубіжних
та вітчизняних учених, як Ф. Котлер, П. С. Зав’ялов, В. Я. Кардаш,
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Л. Д. Козубенько, І. В. Корнеєва та ін. Проте умови економічного
розвитку України потребують адаптації механізмів управління товарним асортиментом, пристосованих до господарювання в умовах розвинених ринкових відносин, вдосконалення інструментарію забезпечення ефективності формування товарного портфелю
підприємства з урахуванням особливостей розвитку економіки
України.
Участь у торгівельному процесі підприємств торгівлі, що конкурують між собою, потребує від них розробки і здійснення такої стратегії поведінки, котра забезпечує, а у разі спроможності і підвищує їх
конкурентоспроможність на споживчому ринку. Її здійснення потребує розв`язання цими підприємствами ряду різноманітних за своїм
характером і спрямованістю задач.
Перш за все, підприємство торгівлі повинно забезпечити такий
обсяг реалізацій товарів, який найбільш повно відповідає його можливостям і дає змогу одержати прибуток, достатній не тільки для
здійснення торгівельної діяльності, а й для створення стійкого
фінансового стану. Необхідний для цього обсяг реалізації товарів
відповідатиме потребам у них споживачів, по-друге, покупцям
будуть створені сприятливі умови для здійснення покупок, і, потретє, на досить високому рівні буде організовано систему стимулювання збуту, включаючи рекламу даного підприємства та товарів,
що воно реалізує, а також послуг, які надаються покупцям. У протилежному випадку споживачі віддадуть перевагу іншим підприємствам торгівлі, які цих умов дотримуються краще.
Досягнення вище перерахованих умов на підприємствах торгівлі відбудеться лише у випадку, якщо вони будуть вести активну маркетингову діяльність, яка ставить перед собою певні цілі, завдання,
ґрунтується на конкретних принципах, які мають відповідати загальній політиці розвитку підприємства.
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Секція 1.4
Фінансово-економічні аспекти діяльності
суб’єктів господарювання
в сучасних умовах розвитку України

АНАЛІЗ ТА СТРУКТУРА ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ
БЮДЖЕТУ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Бєломєсяцев Д. О.
6 курс, група ФК-52-16, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ
«Університет «Україна»»
Науковий керівник: к. е. н., доцент Крамаренко І. С.

До бюджету Великомихайлівського району за 2014 рік надійшло
(з урахуванням трансфертів) 161 975,9 тис. грн. при плані з урахуванням змін в сумі 164 918,3 тис. грн., виконання плану забезпечено
на 98,2% (-2 942,4 тис. грн.).
Розглянемо структуру доходів Великомихайлівського районного
бюджету (таблиця 1).
Найбільшу частину в структурі офіційних трансфертів займають субвенції 113 537 тис. грн або 87,68%, з них: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям
з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на
догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
42207 тис. грн або 37,2% від загальної суми; освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам 45414 тис. грн або 39,9%;
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
20774 тис. грн або 18,3%. Найбільше в структурі податкових
надходжень Великомихайліського районного бюджету за 9 міс.
2016 року становлять податок на майно 51%, податок з доходів
фізичних осіб 37% та єдиний податок 12%.
За 9 місяців 2016 року по видатковій частині загального фонду
бюджету району, з урахуванням субвенції з державного бюджету, при
плані 177 251,8 тис. грн. касові видатки складають 142 432,2 тис. грн.,
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За даними офіційного сайту Великомихайлівської РДА[1]

що становить 80,4%. Найбільше в структурі видатків бюджету
Великомихайлівської РДА за9 міс. 2016 року займають видатки на:
соціальний захист та соціальне забезпечення- 49,0%, освіту — 24,4%,
охорона здоров’я — 11,2%, утримання органів місцевого самоврядування — 4,3% [1].
Видатки загального фонду бюджету Великомихайлівської РДА
протягом 2016 року здійснювалися в таких напрямках: державне
управління; освіта; охорона здоров’я; соціальний захист та соціальне забезпечення; культура і мистецтво; фізична культура і спорт;
транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика; видатки, не віднесені до основних груп, а саме Резервний
фонд районного бюджету; міжбюджетні трансферти.
Із спеціального фонду бюджету видатки були здійснені в таких
напрямках:державне управління; освіта; культура і мистецтво; будів182
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ництво; охорона навколишнього природного середовища та ядерна
безпека; міжбюджетні трансферти.
Використана література
1/ Офіційний сайт Великомихайлівської районної державної
адміністрації / [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://http://v-mihailivka-rda.odessa.gov.ua/

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КРЕДИТУВАННЯ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Ватаманюк О. Є.
6 курс, група ФК-52-16, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ
«Університет «Україна»»
Науковий керівник: к. е. н., доцент Крамаренко І. С.

Кредитування підприємств аграрного сектору багатьма комерційними банками останнім часом розглядається як цікавий та перспективний напрямок. При цьому найбільш затребуваними фінансовими продуктами для підприємств АПК є: сезонні кредити на
вирощування сільськогосподарських культур, інвестиційні на придбання сільськогосподарських активів, кредити для агробізнесу
(довгострокові фінансові продукти (на 5-7 років), спрямовані на розширення бізнесу), а також фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки.
Кредитна історія аграрних підприємств наведена на рисунку 1.
Обсяг кредитів в 2013 році, наданих банківським сектором підприємствам сільського господарства, мисливства й лісового господарства, збільшився порівняно з жовтнем 2012 року на 6,2%, а з груднем 2012 року — на 10,1%. Так, загальний обсяг наданих кредитів у
сільське господарство, полювання й лісове господарство на кінець
жовтня 2013 р. склав 40,2 млрд. грн., а капітальні інвестиції в сільське
господарство за 9 місяців зросли на 0,6%. Загалом за досліджуваний
період динаміка кредитування аграрних підприємств в Україні має
позитивну динаміку. Так кредити надані, сільськогосподарським
корпораціям у 2013 році склали 43534 млн. грн., а у 2016 році
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Рис. 1. Динаміка кредитування аграрних підприємств в Україні
за 2013–2016 рр., млн. грн. [1]

56879 млн. грн., збільшення відбулося на 37655 млн. грн. або
в 1,3 рази.
Структура кредитів, наданих сільськогосподарським корпораціям за строками значно змінилась. У 2013 році найбільша частка це
були кредити до 1 року 23829 млн. грн., найменша кредити більше
п’яти років — 4185 млн. грн. На кінець жовтня 2016 року кредити
більше п’яти років збільшилися на 6025 млн. грн. та становлять
102,10 млн. грн.
За 2013-2016 рр. найбільша сума кредитів, наданих аграрним підприємствам видавалася в національній валюті — 69,1% від усіх наданих кредитів. У 2015 році бачимо, що сума кредитів наданих в національній валюті значно скоротилась, при цьому в іноземній має
найвище значення за дослідуваний період, це обумовлено зниженням відсоткових ставок[2].
Частка аграрних кредитів в кредитному портфелі банків з кожним роком збільшується, а підприємства аграрного сектора вважаються одними з найбільш дисциплінованих платників боргів, що
виникають. Правда, сільськогосподарська та харчова галузі України
стали привабливими для комерційних банків тільки з 2011 року.
В основному кредити, які були надані за цей час, — це кредити великим сільськогосподарським підприємствам і агрохолдингам. Малі
фермерські господарства представлені в кредитних портфелях банків недостатньо.
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Використана література
1. Офіційний сайт Національного банку України/ [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: https://www.bank.gov.ua
2. Крамаренко І. С. Кредитне забезпечення агарних підприємств: стан,
проблеми, перспективи / І. С. Крамаренко // Бізнес-навігатор. —
2010. — № 3 (20). — С. 108–111.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Волосовська О. А.,
ІІІ курс, група ОА-31/14, спеціальність «Облік і аудит»
Інститут економіки та менеджменту
Університету «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів та
банківської справи

Встановлено, що дослідження проблем інвестування завжди
привертало увагу економічного співтовариства. На світовому ринку
капіталів відбувається жорстка конкурентна боротьба за залучення
інвестицій, а забезпечення їх достатнього та якісного надходження є
одним із пріоритетних завдань будь-якої держави, регіону, галузі,
підприємства. Ступінь інвестиційної привабливості підприємства є
своєрідним індикатором, комплексною характеристикою, які дають
можливість зробити висновки потенційним інвесторам про необхідність та доцільність вкладення коштів саме в даний об’єкт. Отже,
саме своєчасна, оперативна, об’єктивна та адекватна оцінка інвестиційної привабливості підприємства є надзвичайно важливою. За
умов глобалізації є важливим пошук та обґрунтування доцільних
методик щодо оцінки інвестиційної привабливості господарюючих
суб’єктів з урахуванням вітчизняної практики функціонування та
світового досвіду її дослідження та оцінювання. Слід зазначити, що
взагалі всі розроблені у вітчизняній та світовій практиці методики
оцінки інвестиційної привабливості по відношенню до джерела
вихідної інформації можна умовно поділити на 3 великі групи:
1) методики, що ґрунтуються на різноманітних оцінках експертів;
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2) методики, що ґрунтуються на статистичній інформації;
3) комбіновані методики, що ґрунтуються на експертно-статистичних розрахунках.
Вважаємо, що для оцінки інвестиційної привабливості підприємства як об’єкта інвестування пріоритетне значення має аналіз
фінансового стану суб’єкта господарювання, при якому оцінюється
майновий потенціал, ліквідність, платоспроможність, фінансова
стійкість, рух грошових коштів, прибутковість, рентабельність, ділова активність та ймовірність банкрутства шляхом розрахунку системи показників, оскільки:
1) аналіз майнового потенціалу дає можливість оцінити внутрішні і зовнішніх можливості, які б забезпечили конкурентоспроможність суб’єкта господарювання та реалізацію його цілей в конкурентній боротьбі на довготривалу перспективу;
2) аналіз оборотності активів дозволяє визначити на скільки
швидко вкладені засоби обертаються у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства;
3) аналіз прибутковості капіталу дає можливість досить повно
дослідити потенціал його формування в співставленні з вкладеним
капіталом;
4) аналіз фінансової стійкості передбачає оцінку інвестиційного
ризику, пов’язаного зі структурним формуванням інвестиційних
ресурсів, а також виявлення оптимальності фінансування поточної
фінансово-господарської діяльності;
5) аналіз руху грошових коштів дає можливість виявити рівень
достатності формування грошових потоків за видами діяльності,
визначити потребу у додатковому залучені грошових коштів, шляхи
ефективного використання капіталу, оцінку ступеня раціонального
його використання;
6) оцінка ліквідності активів дозволяє визначити здатність підприємства платити за своїми короткостроковими зобов’язаннями,
попередження можливості банкрутства за рахунок швидкої реалізації окремих активів (тобто, стан активів характеризує рівень інвестиційних ризиків в короткостроковому періоді);
7) аналіз рентабельності дозволяє визначити ефект (прибуток),
який отримало підприємство в результаті здійснення витрат;
8) оцінка ймовірності банкрутства дає можливість із сукупності
підприємств виключити ті суб’єкти господарювання, які є ризиковими для здійснення інвестування, оскільки не мають змоги розрахуватися за своїми зобов’язаннями.
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Таким чином, інвестиційна привабливість підприємства — це
комплексний показник, який враховує узагальнюючий вплив на підприємство зовнішніх і внутрішніх чинників, а також цільові установки інвестора щодо певного об’єкту вкладання капіталу. Тому
дотримання послідовності системного підходу до оцінки інвестиційної привабливості вітчизняного підприємства дозволить інвестору прийняти обґрунтоване рішення щодо раціональності здійснення інвестування.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Думіч Л. В.
ІV курс,, група Фнз-4.1, напрям підготовки «Фінанси і кредит»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к. тел. (050)-5404814
Науковий керівник: Ліповська-Маковецька Н. І., к. е. н, доцент

В умовах бюджетного дефіциту та нестабільності фінансового
становища більшості вітчизняних підприємств, одними з основних
суб’єктів інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки
України стають комерційні банки як фінансові інститути, що здійснюють вкладення власних, позикових або залучених коштів у реальні або фінансові активи, а також забезпечують контроль за цільовим
використанням інвестованих коштів. Банки розширюють можливості підприємств по здійсненню інвестиційного процесу, прискоренню реалізації інвестиційних проектів, а також кругообігу капіталу. Саме тому питання вдосконалення методологічних засад
формування та реалізації інвестиційної політики банку є досить
актуальними.
Інвестиції є необхідною умовою розвитку ринкової економіки.
Саме інвестиції створюють виробничий потенціал на базі найновіших досягнень науки і техніки, визначають конкурентні позиції
суб’єктів господарювання країн на внутрішньому та зовнішньому
ринках. Нині немає єдиного підходу до визначення поняття «банківські інвестиції». Під банківськими інвестиціями традиційно розуміють всі напрямки розміщення ресурсів комерційного банку,
а також операції з розміщення грошових коштів на певний термін
з метою набуття доходу.
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Під інвестиційною політикою банків традиційно розуміється
сукупність заходів, спрямованих на розробку й реалізацію стратегії
по управлінню портфелем інвестицій, досягнення оптимального
сполучення прямих і портфельних інвестицій з метою забезпечення ефективної діяльності, збільшення прибутковості операцій, підтримки припустимого рівня їхньої ризикованості й ліквідності
балансу. Вона розробляється вищим керівництвом та радою директорів банку (можливо, разом з консультуючою його із цих питань
установою).
На жаль, на сьогоднішній день в Україні в більшості банків інвестиційна політика де-факто відсутня, у найкращому разі вона зводиться лише до формального документа, зміст якого не відповідає
її суті. Досить велика кількість банків (головним чином — середніх
і дрібних) здійснюють інвестиційні операції, не керуючись якимнебудь заздалегідь складеним і схваленим планом.
Слабість корпоративного управління більшості банків приводить до відсутності єдиної концепції стратегічного розвитку банку,
що служить основою для формування грамотної інвестиційної політики. Це, у свою чергу, є причиною неможливості коректного застосування теоретично й емпірично обґрунтованих методичних процедур, що означає повну відсутність методичної бази вибору
інвестиційної політики.
Крім того, поділ фондових і кредитних інвестиційних операцій,
передбачений вітчизняною моделлю організації інвестиційного
менеджменту (при низькому рівні розвитку фондової складової
інвестиційного портфеля), найчастіше призводить до фактичної підміни інвестиційної політики банків їхньою кредитною політикою,
що не може вважатися її субститутом. Наслідком цього є різке підвищення й без того високого рівня ризику портфеля інвестиційних
активів порушення принципів грамотної диверсифікованості.
Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що
інвестиційна діяльність банку — це складне та багатогранне явище.
Банк як основний учасник інвестиційних відносин, акумулює значні обсяги фінансових ресурсів населення через використання різноманітних грошово-кредитних і фінансових інструментів та переспрямовує їх іншим учасникам інвестиційного процесу задля
прискорення відтворювального процесу й економічного зростання
країни. Тому цій сфері діяльності банків потрібно приділяти значну
увагу.
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СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
Іщук І. І.
І курс, група МРз(с)-1.1,
спеціальність «Маркетинг»,
Луцький інститут розвитку людини,
к. тел. (068)-6225220
Науковий керівник: Дацюк-Томчук М. Б., к. е. н., доцент

В умовах циклічності функціонування соціально-економічних
систем з високою часткою ймовірності має місце ризик виникнення кризового фінансового стану як на макро-, так і на мікрорівні. Застосування антикризових заходів дозволяє вивести господарюючі суб’єкти на оновлені і більш прогресивні ступені
розвитку.
Фінансова криза проявляється в нестачі коштів, зростанні простроченої кредиторської заборгованості, падіння продажів, зростанні невдоволення персоналу і ін. Організація, яка відчуває на
собі фінансову кризу, може в результаті припинити своє існування,
але може і знову відродитися, природно після застосування своєчасних кардинальних заходів [2]. В умовах кризового стану найбільш
важливо скоротити одні витрати і збільшити інші, які здатні зробити компанію прибутковою, а її продукцію конкурентоспроможною. Вагоме значення має швидкий приплив грошових коштів
в організацію. На жаль, в українських організаціях антикризові
заходи часто зводяться лише до заходів фінансового оздоровлення
та проведення реструктуризації кредиторської заборгованості.
У сучасній літературі в основному розглядається тільки стратегічне планування як один з елементів розробки антикризової
стратегії.
Антикризове фінансове планування — це раціональний, формальний, перманентний і системний процес. Раціональний в даному випадку означає, що він побудований на основі логіки, аргументації, на причинно-наслідковому розумінні що відбуваються
в організації процесів. Раціональне антикризове планування не протистоїть інтуїції, осяяння, обліку минулого досвіду. Воно прагне
логічно обґрунтувати ірраціональні чинники, виробити процедури
і методи оцінки та відбору ідей [1, с. 11].
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Дослідження показують, що організації, в яких здійснюється
антикризове фінансове планування, рідше стикаються з гострою
кризою, легше долають його негативні наслідки. До інших переваг планування відноситься те, що менеджери різних рівнів
управління вимушені брати участь в процесі антикризового
планування вже в силу того, що цього від них вимагають вищі
керівники. Таким чином, процес антикризового фінансового планування неминуче вимагає залучення великої кількості мене джерів.
Ефективність антикризового фінансового планування визначається ступенем досягнення цілей пом’якшення, нейтралізації
або позитивного використання кризи в зіставленні з витраченими на це ресурсами. Отже, антикризове фінансове планування —
це цілеспрямований процес, головною метою якого є забезпечення стійкого функціонування та розвитку підприємства
[3, с. 79].
Планування в антикризовому управлінні є безперервним процесом вивчення шляхів і методів удосконалення діяльності організації за рахунок виявлених можливостей, умов та факторів. І плани в
умовах антикризового управління не повинні носити директивного
характеру — вони повинні змінюватися відповідно до конкретної
ситуації.
Використана література
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обліку та аудиту

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова
діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить
своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.
Одним з негативних моментів у нинішніх умовах є відсутність
чітких уявлень про фінансову позицію підприємства. Пристосовуючи до своєрідних умов, продиктованих ринком, підприємства
випробують значні фінансові труднощі в зв’язку з неправильним
перерозподілом коштів і джерел їхнього утворення. У зв’язку з цим
постає питання про створення єдиної методики оцінки, аналізу
фінансового положення підприємства і його фінансового планування.
Фінансова діяльність — це система використання різних форм
і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємства досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична
фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства та
поліпшення її результатів [1].
Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення
таких основних завдань:
1) фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської
діяльності;
2) пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення
рентабельності та платоспроможності;
3) виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами господарювання, бюджетом, банками;
4) мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для
фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення
власного капіталу;
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5) контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів [2].
Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними напрямками: фінансове прогнозування та планування; аналіз
та контроль виробничо-господарської діяльності; оперативна,
поточна фінансово-економічна робота.
Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливіших ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба у грошових коштах для
забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та
можливість одержання таких коштів.
Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства — це
діагноз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення
витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення
фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому.
Матеріали аналізу використовуються а процесі фінансового планування та прогнозування.
Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві спрямовується на практичне втілення фінансового забезпечення підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності на належному рівні.
З теоретичних позицій фінансова діяльність — це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей,
тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.
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1. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури,
2010. — 304 с.
2. Стойко О. Я. Дема Д. І. Фінанси: навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. Дема; за ред. О. Я. Стойка. — К.: Алерта. 2014. — 432 с.
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Круковська М. В.,
V курс, група ФН-51/16,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту
Університету «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів
та банківської справи

Встановлено, що агропромисловий комплекс (АПК) України є
складовою національного господарства та виступає єдиною цілісною виробничо-економічною системою, що об’єднує низку сільськогосподарських, промислових, науково-виробничих і навчальних галузей, спрямованих на одержання, транспортування,
зберігання, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції. За своїм складом та структурою він відрізняється від інших міжгалузевих комплексів і визначає соціально-економічний розвиток
країни, рівень життя населення, продовольчу безпеку та забезпечення промисловості сільськогосподарською сировиною. Для АПК
головним засобом виробництва є земля, на якій вирощується сільськогосподарська продукція та сировина для виробничого та невиробничого споживання.
Зазначено, що на експорті сільськогосподарської продукції
Україна заробляє на третину більше, ніж на металах, на 162% більше,
ніж на машинобудуванні, і в 7,14 раз більше, ніж на легкій
промисловості. У 2016 р. АПК закріпив своє місце в національній
економіці, згенерувавши близько 12% ВВП. Експорт продукції АПК
перевищив 10 млрд. дол. США, що відповідає третині всієї експортної виручки. Так, у 2015/2016 маркетинговому році Україна експортувала рекордну кількість зернових за всі 25 років незалежності —
понад 39 млн. тонн. Завдяки таким високим показникам галузі,
забезпечується понад 40% всього експорту держави. Крім того,
у 2016 р. було експортовано 195 тонн часнику (75 тонн було поставлено до країн Європейського Союзу), що є рекордом. В контексті
експортних досягнень, слід відзначити також той факт, що в 2016 р.
спільними зусиллями Україні вдалося домовитись з ЄС про збільшення квот для вітчизняних сільськогосподарських виробників, зокрема на кукурудзу, пшеницю, мед, крупи, оброблені томати (всього
193

Секція 1

Економічні перспективи України

на суму — 195,5 млн. дол. США). У 2016 р. кількість українських підприємств, що мають право експорту на ринки Європейського Союзу,
склала 277 ( із них 97 — підприємств, які виробляють харчову продукцію, решта — продукцію нетваринного походження). У 2017 р.
ще 5 нових українських підприємств, які займаються виробництвом
харчової продукції, отримали право експорту до ЄС. Зокрема, на
європейський ринок постачатимуть свої товари: 1 підприємство
з виробництва молочної продукції, 1 підприємство з виробництва
готової продукції з м’яса птиці, 3 підприємства з виробництва
меду.
Слід зазначити, що в 2016 р. Міністерством аграрної політики
був запропонований законопроект «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», який створюватиме додаткові можливості для розвитку галузі, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності української
органічної продукції і розширенню зовнішніх ринків її збуту. Також
було активізовано співпрацю з продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО). Підписана «Рамкова програма
співробітництва ФАО з Україною на 2016–2019 роки» сприятиме
залученню інвестицій в розвиток сільського господарства та сільських територій.
Отже, Україна має великий експортний потенціал. У Мінагрополітики визначено чітку стратегію розвитку аграрного сектору:
одним з головних завдань сьогодні є диверсифікація українського аграрного виробництва та експорту, серед пріоритетних
напрямків та завдань на 2017 р. — земельна реформа, стимулювання розвитку агропромислового комплексу, якість і безпечність
харчових продуктів, розвиток органічного ринку. На сьогодні
ведеться робота над створенням сприятливих інвестиційних умов,
що дозволить стимулювати розвиток аграрного сектору, залучити нові технології та наукові розробки, зміцнити імідж України
у світі як країни з високоефективним агропромисловим
комплексом.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ
ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Кучмєєв О. О.
к. п. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи
Інституту економіки та менеджменту

В умовах ринкової економіки обгрунтованість та дієвість управлінських рішень на мікро — та макрорівнях значною мірою залежать
від результатів оцінки фінансового стану суб’єкту господарювання.
У процесі фінансового аналізу оцінюють критерійні показники,
використовуючи їх для прийняття обґрунтованих фінансових та
інвестиційних рішень з урахуванням індивідуальних особливостей
діяльності господарюючого суб’єкта. Параметри, отримані у результаті аналітичної роботи, повинні бути оцінені з позиції їх відповідності рекомендованим (нормативним) значенням, а також умовам
діяльності конкретного суб’єкта господарювання. Показники
(фінансові коефіцієнти), отримані в результаті аналізу поточної (операційної) діяльності, використовують з метою фінансового планування, прогнозування та контролю.
Аналіз публікацій [1–3], присвячених питанням оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання дає підстави визначити, що їх
фінансовий стан характеризується сукупністю параметрів, які виражають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів
суб’єктів господарювання. А його оцінка є необхідною умовою для
ефективного управління підприємством (установою).
При зміні тих чи інших факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища часто виникає потреба в корегуванні фінансової стратегії й тактики з урахуванням впливу цих факторів на фінансове становище підприємства, що повинно знаходити відображення у фінансовому аналізі.
Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства можуть застосовуватися різні методи аналізу. Проаналізувавши літературні джерела авторів [1–3], які досліджували дане
питання, можна визначити наступні методи оцінки фінансового
стану підприємства: коефіцієнтний, комплексний, інтегральний,
беззбитковий, рівноважний. Разом з тим, науковцями [2–3], у процесі проведення аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання,
рекомендується використовувати коефіцієнтний або комплексний
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метод, оскілки вони найбільше охоплюють сферу діяльності зазначених суб’єктів та представляють їх як взаємопов’язану систему руху
фінансових ресурсів, що дає змогу найширше оцінити їх фінансовий стан.
Отже, аналіз фінансового стану суб’єкту господарювання дає
якісну та кількісну інформацію про його діяльність, яка необхідна
для суб’єктів ринку.
Використана література
1. Ключник О. С. Вдосконалення комплексної оцінки фінансового стану
підприємства / О. С. Ключник, О. В. Кондратюк // Науковий вісник
Рівненського інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна» — 2010. — № 1. — С. 120–127.
2. Литвин Б. М., Стельмах М. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.:
«Хай-Тек Прес», 2016. — 336 с.
3. Піскунов О. Г. Еволюція підходів до комплексної оцінки фінансового
стану підприємства / О. Г. Піскунов, Н. Г. Мтеленко, Т. П. Лободзинська // Економічний вісник Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут» — 2015 — № 6. —
С. 80–88.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АУДИТ В УКРАЇНІ
ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ ФОРМИ НЕЗАЛЕЖНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Ладижець Б. С.
I курс, група СФН-11,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
Хмельницький інститут соціальних технологій «Україна»,
к. тел. (097)-1771545
Науковий керівник: Романюк А. А, викладач

Сучасні економічні відносини вимагають незалежного аудиторського контролю, який повинен захищати майнові інтереси як власників, так і держави. Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. В умовах
ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва,
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що спонукало потребу створення господарських розрахункових
органів фінансового контролю, тобто аудиту. На нашу думку, аудит
сприяє ефективній роботі, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності
для отримання максимального прибутку.
Офіційним регулятором аудиту в Україні є Аудиторська палата,
повноваження якої поширюються на такі важливі сфери аудиторської практики, як сертифікація аудиторів, підвищення кваліфікації,
ведення реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, застосування
стандартів аудиту, контроль якості аудиторських послуг. В Україні
існують професійні об’єднання аудиторів: Спілка аудиторів України
(САУ), Федерація бухгалтерів та аудиторів України, Українська асоціація бухгалтерів та аудиторів; Українській інститут внутрішніх
аудиторів як підрозділ Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів
та ін. На жаль, жодна з організацій не має встановлених законодавчо прав на регулювання тих чи інших аспектів аудиторської діяльності у країні, у тому числі законодавчої ініціативи.
Впевнено можна зазначити, що вітчизняні аудиторські компанії
неконкурентоспроможні порівняно з нерезидентами. Вітчизняний
аудит все ще концентрується на бухгалтерському та податковому
обліках, не помічаючи інші предмети своєї професійної уваги, такі,
як якість менеджменту, внутрішній контроль та внутрішній аудит,
інноваційна та інвестиційна діяльність тощо. З огляду на теорію
аудиту, український аудит чітко позиціонується як документальний
та підтверджуючий.
На сьогодні в Україні відсутній лідер в аудиторській професії.
Громадські організації практично не мають повноважень для розвитку аудиту. Аудиторська палата України є поки що, по суті, єдиним законодавчо визнаним органом, який має зобов’язання щодо
розвитку аудиту у країні. Спілка аудиторів України — перша легітимна організація, яка визначена в законі як організація українських
аудиторів.
Сучасні реалії розвитку аудиту в Україні активно впливають на
необхідність вирішення проблеми створення внутрішніх стандартів
контролю якості аудиторських послуг. Вітчизняний досвід та зарубіжна практика свідчать, що застосування внутрішніх стандартів
контролю якості аудиторських послуг є необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності аудиторської фірми, вдосконалення управління її діяльністю, зниження аудиторського ризику, встановлення партнерських взаємовідносин між аудиторською фірмою
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та підприємствами клієнтами, співробітниками та адміністрацією.
Для нормального функціонування ринку аудиторських послуг
повинна бути створена система забезпечення якості, яка розглядається як реалізація сукупності елементів регулювання аудиторської
діяльності: системи аудиторських стандартів, зовнішнього та внутрішнього контролю якості, сертифікації і підвищення кваліфікації
аудиторів, дозволу на зайняття діяльністю, нормативно-правового
регулювання.
До проблемних питань аудиту в Україні слід віднести: недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю; брак
достатнього досвіду аудиторської діяльності; недостатню кількість
кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси — і неосвоєний ринок
аудиторських послуг; відсутність типових форм документів з аудиту; відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації
аудиту тощо.

АНАЛІЗ КАПІТАЛУ ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»
ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМ
Лазаренко Д. О.
6 курс, група ФК-52-16, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ
«Університет «Україна»»
Науковий керівник: к. е. н., доцент Крамаренко І. С.

У процесі аналізу капіталу підприємства, в першу чергу, визначають зміни в його структурі, складі та дають їм об’єктивну оцінку
з позиції інвесторів та підприємства. Так, установи банків та інших
інвесторів цікавлять переважно частка власного капіталу у загальному його розмірі (вона повинна становити не менше 50%). При
внутрішньому ж аналізі більше уваги приділяють вивченню динаміки та структури власного та позикового капіталу, виявляють причини змін окремих складових частин власного та позикового капіталу
та дають оцінку цим змінам. Особливу увагу звертають на рух джерел
залучених коштів, які поділяють на довгострокові, короткострокові
кредити та позики, кредиторську заборгованість, поточні
зобов’язання за розрахунками. В ході аналізу виявляють тенденції
змін обсягів та частки кредитів банку та позик, які не погашені
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у строк. Збільшення їх абсолютної суми та питомої ваги свідчить про
наявність на підприємстві значних фінансових ускладнень. У таблиці 1 наведено склад та структуру капіталу ПАТ «Одеський коровай». Зазначимо, що підприємство станом на кінець 2013 року має
загальний розмір капіталу 235543 тис. грн. За останні 2 роки спостерігаємо його зменшення на16479 тис. грн. Основну частку у валюті
балансу підприємства станом на кінець звітного року займає позиковий капітал, його розмір становить 228367 тис. грн. або 104,25%
від сукупного капіталу. Слід відмітити збільшення поточних
зобов’язань, особливо у 2014 році відносно 2013 року, на 159712 тис.
грн. або на 63,8% за питомою вагою, що на 100% було спричинено
збільшенням інших поточних зобов’язань.
Таблиця 1
Склад та структура капіталу ПАТ «Одеський коровай»
у 2013–2015 роках[1]
2013 рік
Показник

2014 рік

2015 рік

тис.
грн.

питома
вага %

тис.
грн.

питома
вага %

тис.
грн.

питома
вага %

Власний капітал

10897

4,63

-31594

-12,76

-38225

-17,45

Довгострокові
зобов'язання

134203

56,98

29007

11,72

28922

13,20

Короткострокові
90443
зобов'язання

38,40

250155

101,04

228367

104,25

100,00

247568

100,00

219064

100,00

Капітал
підприємства

235543

Капітал, яким володіє підприємство, використовується не ефективно. Протягом 2015 року для здійснення одного обороту коштів,
авансованих у діяльність підприємства, потрібно було 2,98 днів, це
на 155,4 днів менше ніж 2014 році та на 156,2 днів — ніж у 2013 році.
Отже, спостерігаємо зменшення оборотності капіталу. Низько ефективним є використання і позикового капіталу. Швидкість його оборотності погіршилась на 169,8днів відносно 2014 року та на 167,83
днів порівняно з 2014 роком. Протягом 2013 року капітал підприємства здійснив лише 2,26 оберти, у тому числі позиковий —2,09 раз.
Однак економічно виправданим таке покращення показників
ефективності використання капіталу вважати не слід, адже
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підприємство не забезпечене власним капіталом (його частка значно нижча за 50%). Попередні розрахунки свідчать, що суб’єкт дослідження стає все більше залежним від зовнішніх джерел фінансування. А тому зменшення середнього розміру позикового капіталу на
14,5% порівняно з 2013 роком і на 23,5% відносно 2014 року стало
причиною пришвидшення оборотності позикового капіталу на
167,83 дні та 169,8 днів відповідно.
Використана література
1. Офіційній сайт Головного управління статистики в Одеській області
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.od.ukrstat.gov. ua/

СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ
В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМТВОМ
Пазущан А. В.
Старший викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту,
к. тел. (097)-6048586
Полтавський інститут економіки і права

Динамічність розвитку ринкового середовища, підвищення рівня
конкуренції вимагають ефективного управління підприємством
задля закріплення своїх позицій на відповідному ринку товарів,
робіт, послуг. Ефективне управління полягає у виробленні певної
методології та інструментарію щодо прийняття управлінських
рішень. Саме контролінг є тим засобом, який може забезпечити
підтримку прийняття та виконання управлінських рішень. В сучасних умовах господарювання контролінг є невід’ємною частиною
успішного управління підприємством.
Виходячи з цілей підприємства система контролінгу вирішує
стратегічні та тактичні завдання. А тому і контролінг, як цілісна,
система складається з двох важливих частин: стратегічного та оперативного контролінгу.
Оперативний контролінг витікає із стратегічного і координує
процеси оперативного планування, контролю, обліку і звітності [2].
Сутність оперативного контролінгу полягає у формуванні засобів
і методів ефективного управління поточними цілями підприємства.
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Стратегічний контролінг дозволяє визначити сукупність дій, що
забезпечують тривале існування підприємства на ринку.
Стратегічний контролінг — це комплекс функціональних завдань, інструментів та методів щодо довгострокового управління
фінансами, вартістю та ризиками.
Стратегічний контролінг можна розглядати як спеціальну саморегульовану систему методів та інструментів, спрямованих на функціональну підтримку менеджменту підприємства і охоплює інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль та
внутрішній консалтинг [1, с. 260].
Основною метою стратегічного контролінгу є забезпечення
виживання господарюючого суб’єкта і відстеження його руху до
наміченої стратегічної мети розвитку за допомогою інноваційних
методів та прийомів управління.
Концепція стратегічного контролінгу інноваційної діяльності
повинна передбачати вирішення наступних задач: формування контрольованих величин для вимірювання і оцінки потенціалу інновації; встановлення нормативних величин, що діють як база для порівняння; визначення фактичних значень контрольованих величин;
повторна перевірка реальних величин по відношенню до нормативних шляхом порівняння плану і факту і порівняння плану з контрольованими величинами, що реально склалися та характеризують
актуальний потенціал успіху; фіксація відхилень і аналіз причин,
відповідальних за відхилення; виявлення необхідних корегуючих
заходів для управління відхиленням від курсу стратегії.
Цільове призначення стратегічного контролінгу в діяльності господарюючого суб’єкта полягає в підтримці процесів ефективного
використання переваг, що є у підприємства, і в створенні нових
потенціалів успішної діяльності в перспективі. Для цього потрібно
формулювати і упроваджувати стратегії пошуку, побудови і збереження потенціалу успіху.
Використана література
1. Підлипна Р. П. Стратегічне планування та контроль у системі
контролінгу на підприємстві // Науковий вісник НЛТУ України. —
2009. — Вип. 19. 2. — С. 255–261.
2. Яковенко К. В. Особливості контролінгу процесу інноваційної
діяльності промислових підприємств. — [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://business-inform.net
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ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ТА ЇХ РОЛЬ В ГОСПОДАРВЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМТВ
Пазущан Т. М.
IVкурс, група 41Ф, напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Полтавський інститут економіки і права,
к. тел. (096)-3378105
Науковий керівник: Черкас В. В., доц. кафедри фінансів,
обліку та аудиту

В умовах мінливої економіки, необхідною умовою успішного
функціонування будь-якої підприємницької структури незалежно
від сфери діяльності, галузевої спрямованості й організаційно-правового статусу є наявність достатніх фінансових ресурсів.
Фінансові ресурси — це частина коштів підприємства у фондовій
або не фондовій формі, яка формується в результаті розподілу виробленого продукту і залучається до діяльності підприємства з різних
джерел і спрямовується на забезпечення розширеного відтворення
виробництва[1].
Фінансові ресурси підприємства — це його власні й позикові грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу та перерозподілу національного багатства, внутрішнього
валового продукту і національного доходу та використовуються
у статутних цілях підприємства.
Загальна сума фінансових ресурсів у кожного підприємства складається з таких елементів:
1) зареєстрований (статутний) капітал;
2) резервний капітал;
3) додатковий вкладений та інший додатковий капітал;
4) нерозподілений прибуток у господарському обороті;
5) резерви забезпечення наступних витрат і платежів;
6) відстрочені податкові зобов’язання;
7) короткотермінові та довготермінові кредити комерційних банків та
інші короткотермінові та довготермінові фінансові зобов’язання;
8) кредиторська заборгованість усіх видів;
9) інші довготермінові та короткотермінові позикові кошти, що
відображаються у пасиві бухгалтерського сальдового балансу.
Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається
під час формування статутного фонду, а також у процесі розподілу
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грошових надходжень у результаті повернення авансових коштів у
основні та оборотні фонди, використання доходів на формування
резервного фонду, фонду споживання і фонду накопичення.
Формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах — це процес утворення грошових фондів для фінансового
забезпечення операційної та інвестиційної діяльності, виконання
фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання [2].
На практиці та в теорії розрізняють довгострокові фінансові
ресурси у вигляді основних фондів і короткострокові фінансові засоби для кожного виробничого циклу, до моменту досягнення кінцевих
результатів.
В економічній літературі зустрічаються різні визначення межі
функціонування фінансових ресурсів. Поняття «грошові засоби»
значно ширше ніж «фінансові ресурси». Фінансові ресурси завжди
виступають у грошовій формі. А грошові засоби стають фінансовими ресурсами тоді, коли вони акумулюються у відповідних фондах,
які мають певний порядок створення і використання. Характерною
рисою фінансових ресурсів є те, що вони, на відміну від грошових
засобів, виражають не зміну форм вартості, а фінансовий результат
процесу відтворення. Фінансові ресурси свідчать про наявні можливості економічного і соціального розвитку.
Для ефективного функціонування підприємства важливе значення має визначення оптимальної потреби у фінансових ресурсах,
забезпечення структури, джерел їх формування та обґрунтованих
напрямків їх використання.
Важлива роль в економічному розвитку будь-якого суб’єкта господарювання та забезпечення задоволення інтересів держави та
власників належить саме фінансовим ресурсам, що визначає їх
головним об’єктом фінансового управління підприємства.
Використана література
1. Буряк Л. Д. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України . —
2011. — № 9. — С. 23–27.
2. Петленко Ю. В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств
// Фінанси України. — 2010. — № 6. — С. 91–96.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Пась Т. П.,
ФНз 4. 1; напрям підготовки 6. 030508 «Фінанси і кредит»;
Луцький інститут розвитку людини
Конт. тел. 0970483136
Наук. керівник: Євтух О. О., к. е. н., доц.

Можна зробити наступний поділ операцій комерційних банків
з цінними паперами: емісійні; інвестиційні; торгові; операції з векселями.
Комерційні банки є важливими інституційними учасниками
фінансового ринку. Здійснюючи весь комплекс трансформаційних
функцій, банківські установи забезпечують перерозподіл ресурсів
від тих контрагентів, що мають їх надлишок, до тих, які відчувають
дефіцит коштів і можуть їх ефективно використовувати. При цьому
існує необхідність підтримки балансу активів та пасивів, адекватності портфелю вкладень та сформованої ресурсної бази.
Важливим напрямом функціонування комерційних банків на
ринку цінних паперів є діяльність, пов’язана зі здійсненням фінансових інвестицій.
Інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів забезпечує
збільшення прибутковості банківських операцій, підвищення ліквідності банків та захист їхніх фінансових ресурсів від інфляційного
знецінення.
Практика функціонування вітчизняного ринку цінних паперів
свідчить про недостатню активність банківських установ як інвесторів цього ринку, незначні обсяги їхніх вкладень у фондові цінності. Така позиція, з одного боку, гальмує розвиток українського
ринку цінних паперів, а з другого — обмежує доходи від операцій
з цінними паперами.
Основними цілями комерційних банків як інституційних інвесторів на ринку цінних паперів є безпека вкладень, дохідність банківських інвестицій, їхня ліквідність та зростання.
Жоден інструмент фондового ринку не здатен забезпечити одночасно реалізації усіх інвестиційних цілей комерційного банку. Саме
тому розпорошення вкладень банків за видами цінних паперів і, як
наслідок, формування інвестиційного портфеля дають змогу «примирити» всі цілі інвестування.
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Залежно від вибору інвестиційних цілей кожен комерційний банк
визначає свою стратегію фінансових вкладень. Вибір стратегії зумовлюється інвестиційними властивостями фондових інструментів, рівнем
дохідності інвестиційних операцій, часом інвестування та мірою ризику.
Пріоритети банківського інвестування в Україні зумовлюють:
– збереження та приріст капіталу;
– придбання високоліквідних цінних паперів, що можуть виступати в ролі засобів платежу та нагромадження;
– одержання контролю над корпоративними підприємствами
шляхом придбання великих пакетів акцій;
– спекулятивну гру на коливанні курсів цінних паперів;
– мінімізацію фінансових ризиків за рахунок проведення хеджування інструментами фондового ринку.
Зацікавленість комерційних банків у здійсненні інвестицій на
фондовому ринку пов’язана з кількома аспектами. По-перше, вкладення в цінні папери є альтернативою розміщення фінансових ресурсів у позички у разі недостатнього попиту на банківський кредит.
По-друге, для комерційних банків цінні папери є формою збереження їхніх активів та способом захисту залучених фінансових
ресурсів клієнтів від інфляційного знецінення.
По-третє, розміщення банківських ресурсів у високодохідних
цінних паперах забезпечує підвищення прибутковості операцій
банку в цілому. Водночас вкладення в короткострокові фондові цінності підвищують ліквідність банку.

ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Повх О. М.
6 курс, група МЕН-52-16,
спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
ВНЗ «Університет «Україна»»
Науковий керівник: к. е. н., доцент Крамаренко І. С.

Основним показником розміру підприємств та їх виробничих
підрозділів є вартість валової продукції, оскільки вона визначає кінцевий результат виробництва. При порівнянні розмірів різних
осподарств за ряд років для оцінки валової продукції використовують постійні ціни на продукцію.
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За 2013–2015 рр обсяги реалізованої продукції в Одеській області збільшився на 75565147,8 тис. грн або на 155,5%. З них обсяги
реалізованої продукції промисловості становлять 54615841,4 тис. грн
або 25% від усього обсягу, продукції сільського господарства
14675426 тис. грн або 6,9% від усього обсягу.
Сума прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) з країн
світу в економіку міста, включаючи боргові інструменти, на 31 грудня 2015 року становила 1 490,3 млн. дол. США. Протягом 2015 року
Таблиця 1
Фінансово-економічні показники діяльності підприємств Одеської області
за 2013–2015 рр.
Відхилення
2015 року (+, -):

Роки
2013

2014

2015

2013

2014

Майно підприємств, 189941930 217364824 228657870,7 38715940,8 11293047,1
тис. грн
Власний
капітал під66070665 35931395,3 12561438,7 -53509226,3 -23369956,6
приємств,
тис. грн
Зобов’язан
ня підпри123871265
ємств,
тис. грн

181433428

216096432

92225167,1

34663003,7

Обсяги реалізованої
136354576
продукції,
тис. грн

156750536

211919724

75565148

55169187,6

Фінансовий
результат до
оподат–397732,3 ‒30325156,6 –15780013,7 -15382281,4 +14545142,9
кування,
тис. грн
Рентабельність операційної, %
діяльності
підприємств

4,3

‒13,8

–2,0

-6,3

+11,8

За даними Головного управління статистики в Одеській області [2]
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відбулося зростання на 669,0 млн. дол. США або на 81,5% (по області зростання на 627,2 млн. дол. США або на 37,7%) [1].
При цьому сума прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) з країн світу в економіку міста склала 565,6 млн. дол. США. За
2015 рік в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 16,8 млн.
дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), водночас виведення капіталу склало 56,9 млн. дол. США. Скорочення відбулося в
основному за рахунок курсової різниці (34,3 млн. дол. США).
Отже, за даними 2013-2015 рр. фінансово-економічні показники
діяльності підприємств Одеської області підвищуються, зокрема,
майно підприємств збільшилося на 38715940,8 тис. грн, обсяги реалізованої продукції на 92225167,1 тис. грн. При цьому значно зменшився власний капітал підприємств на 53509226,3 тис. грн, фінансовий результат до оподаткування на 15382281,4 тис. грн. Рентабельність
виробництва продукції є низькоефективним про, що свідчить показник рентабельності за досліджуваний період. В цілому підприємства
Одеської області мають високу ресурсовіддачу, адже виручку від реалізації продукції у загальній структурі майна становить 92,6%.
Використана література
1. Крамаренко І. С. Залучення інвестицій в регіони України: стан та
перспективи розвитку/ І. С. Крамаренко, Л. А. Козаченко //
Економіка. Фінанси. Право. — 2014. — №3. — С. 25–29.
2. Офіційний сайт Головного управління статистики в Одеській області
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Подущак Р. О.
IV курс, група ФН-41, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Хмельницький інститут соціальних технологій «Україна»,
к. тел. (097)-0127198
Науковий керівник: Бондар В. С., викладач

Ефективна діяльність будь-якого підприємства не можлива без
впорядкованої та налагодженої системи управління. Саме завдяки
ефективному управлінню інвестиційною діяльністю підприємство
є стабільним та ліквідним, тобто має змогу отримувати прибуток,
при цьому покриваючи усі свої видатки.
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Метою управління інвестиційною діяльністю є:відображення
майбутнього стану економіки завдяки обсягам інвестицій у виробництво; забезпечення потрібної прибутковості та терміновості досягнення цілей; розробка стратегій інвестиційної діяльності; аналіз економічного стану підприємства та доцільність залучення інвестицій;
визначити слабкі і сильні сторони підприємства; визначення шляхів
розвитку підприємства, що займається певним видом діяльності,
характерних саме йому і т. д. [1, с. 85].
Стратегія управління інвестиціями повинна відповідати вимогам антикризового управління фінансами підприємства та передбачати раціоналізацію обороту обігових коштів та оптимізацію структури джерел їхнього фінансування; забезпечення своєчасного
оновлення позаоборотних активів і високу ефективність їхнього
використання; вибір та реалізацію найефективніших шляхів розширення обсягів активів для забезпечення основних напрямків розвитку; забезпечення необхідного рівня самофінансування свого
виробничого розвитку за рахунок прибутку, оптимізації податкових
платежів, ефективної амортизаційної політики; забезпечення найефективніших та найдоцільніших умов залучення позикових коштів у відповідності з потребами підприємства, які виникли. Щоб
вижити, підприємство застосовує різні методи управління, які передбачають:розпорошення ризику, тобто здійснення своїх операцій не
на одному, а на кількох ринках, а також виробництво цілого ряду
товарів широкого асортименту; адаптацію до умов, що змінюються,
тобто інвестування в маркетинг, пошук можливостей випуску нових
товарів для того, щоб оперативно реагувати на зміну зовнішнього
середовища; пасивний маркетинг, тобто відмова від наступу на позиції конкурента, а звідси — відсутність ризику зустрічного
удару;цільові відрахування з прибутку, тобто створення відповідних
резервів в результаті успішної комерційної діяльності на «чорний
день» [2, с. 95].
Основою метою інвестиційної діяльності підприємства є забезпечення найбільш ефективних шляхів розширення активів підприємства з позицій перспектив його розвитку й збільшення його
ринкової вартості. З урахуванням цього зміст інвестиційної діяльності підприємства можна сформулювати таким чином: він являє
собою частину загальної фінансової стратегії, що полягає у виборі
та реалізації найбільш ефективних шляхів розширення обсягів активів підприємства для забезпечення основних напрямків його розвитку.
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Управління інвестиційною діяльністю слід розглядати як складову загальної системи управління підприємством та здійснюючи
звертати увагу на: інтегрованість із загальною системою управління
підприємством, комплексність в процесі формування управлінських
рішень щодо реалізації інвестицій у взаємозв’язку з кінцевими
результатами фінансової діяльностіпідприємства, високий рівень
динамізму управління в галузі формування й реалізації інвестицій,
багатоваріантність підходів щодо прийняття окремихуправлінських
рішень в сфері формування інвестиційних ресурсів підприємства,
орієнтація на стратегічний розвиток підприємства.
Використана література
1. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства і методичні аспекти
її оцінки / Т. Керанчук// Економіка України. — 2000. — №1. —
С. 83–86.
2. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент: [методичний посібник] /
В. Г. Федоренко. — К.: МАУП, 2006. — 355 с.

РИНОК УБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЯ:
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Пунгіна М. Б.
IVкурс, група ФНз-41, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Хмельницький інститут соціальних технологій,
к. тел. (096) 3312335
Науковий керівник: Бастричев В. С., к. війск. н., професор

Світовий досвід переконує, що одним із важливих індикаторів
стану економіки будь-якої країни ринкової орієнтації є розвиток
ринку страхування, а особливо його сегменту — убезпечення життя,
це «довгі гроші», інвестиції в розвиток економіки. Так,вага обсягу
збору страхових премій на цьому сегменті ринку в країнах ЄС становить, відносно загальних валових страхових премій 40–60%, вказанаструктура ринку є одним із вагомих факторів сприяння розвитку національних економік завдяки інвестування туди «довгих
грошей». На жальв Україні відносна вага збору валових страхових
премій на ринку страхування життя від загального збору у 2009 році
становили тільки 4%, у 2015 р. відповідно 9,8%, тобто у 4–6 разів
209

Секція 1

Економічні перспективи України

менш ніж в ЄС. Наша держава інтегрується в ЄС, тому і ринок страхування повиннийпо своїм тенденціям розвитку наближатися до
напрацьованих у країнах ЄС. Але, як показує досвід України, шлях
розвитку ринку убезпечення життя нелегкий і вимагає доробок як
теорії так і практики з урахуванням умов розвитку економіки та
національного менталітету. Таким чином, обговорення питання розвитку ринку убезпечення є дуже актуальним для України.
Аналіз ринку страхових продуктів показує, що фактично сьогодні на українському ринку убезпечення життя пропонуються три
основні групи страхування.
Ризикове убезпечення життя — убезпечення на випадок смерті,
страхування від нещасних випадків, захворювань та інвалідності.
В останні 2–3 роки прослідковулося зростання цього сегменту
ринку, воно викликано ростом продажу в Українінових авто. На здійснення цієї недешевої покупки населення в більшому ступені запозичало гроші в банку. В свою чергу банк кредитор захищав свої майнові інтереси від невиплати кредиту за допомогою ризикового
страхування життя, в якості застави виступав автомобіль.
Змішане убезпечення життя — нагромаджуване убезпечення на
випадок смерті з метою забезпечення певного капіталу до потрібної
дати.
Пенсійне убезпечення — нагромаджуване убезпечення для забезпечення додаткового періодичного доходу протягом певного строку або довічно, після виходу на пенсію або досягнення певного віку.
Убезпечення життя, будучи найважливішим елементом соціальної системи держави, дає змогу успішно вирішувати багато соціальних проблем, що існують у суспільстві, та задовольняти потреби
юридичних і фізичних осіб у забезпеченні стійких гарантій захисту
майнових інтересів, пов’язаних зі здійсненням різних видів господарської діяльності, збереженням певного рівня добробуту та
здоров’я.
В цілому в Україні є величезний потенціал подальшого розвитку
ринку страхування життя:відносна вага страхових премій зі убезпеченняжиття складає до 10% від загального валового збору (в країнах
ЄС — 40–60%); в Україні мають поліси зі убезпечення життя трохи
більше ніж 3,5% населення (2006 р.), а в країнах ЄС та Азії 60–70%
населення;очікується (по розрахунку аналітиків) до 2020 року 35%
населення куплять поліси зі убезпечення життя (ріст в 10 разів); згідно опитування мають бажання мати програми страхування життя
58% міського населення але підвищення комунальних тарифів, ріст
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темпів інфляції уповільнюють динаміку розвитку рину убезпечення
життя.
Для більш динамічного розвитку ринку убезпечення життя законодавча база страхового ринку вимагає поліпшення щодо створення
сприятливих умов по розвитку 3-го рівня пенсійного забезпечення.
Вважається, що рівень розвитку убезпечення життя відображає
рівень розвитку суспільства в цілому та впевненості громадян у стабільності в державі зокрема. Люди, що вкладають свої гроші на
довгий строк, дійсно вірять у благополуччя своєї країни.

НОВА ЕРА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ
В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ
Рудюк Л. В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи;
Рудюк К. Б.,
VІ курс, група ФН-61/15, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
м. Київ

Світовий досвід свідчить, що у розвинених країнах внаслідок
необхідності подолання впливу глобальної фінансово-економічної
кризи відбувається фундаментальна зміна філософії центрального
банкінгу, яку називають новою ерою монетарної політики.
Встановлено, що монетарна політика держави чинить вирішальний
вплив на перебіг економічних процесів у сучасній ринковій економіці. У 2014–2015 рр. НБУ постав перед найтяжчими випробуваннями. Нові виклики, які постали перед Україною в процесі її становлення як повноправного члена загальноєвропейського
економічного простору, спонукали до пошуків нових шляхів для відновлення національної економіки, застосування сучасних підходів
до її розвитку. Вважаємо, що і в цьому напрямку сьогодні НБУ
є флагманом із впровадження реформаторських рішень. Результати
дослідження динаміки інфляційних процесів в Україні засвідчили
обґрунтованість впровадження в практику монетарної політики
режиму таргетування інфляції. НБУ як і багато інших центральних
банків почав перехід від фіксованого курсу до інфляційного таргетування (ІТ) — набору сучасних практик монетарної політики
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центрального банку для досягнення основної цілі — цінової стабільності в умовах невизначеності. Зазначено, що перехід до режиму
ІТ — реакція на вади інших монетарних режимів. Причини переходу до режиму ІТ:
1) неможливість використання обмінного курсу як номінального якоря — або через перегрів економіки, або через вичерпання міжнародних резервів;
2) відсутність стійкого зв’язку між грошима та інфляцією —
недієвість цілей за монетарними агрегатами;
3) необхідність швидкої дезінфляції;
4) посилення незалежності центрального банку та уникнення
фіскального домінування.
Зміни в методах проведення монетарної політики:
1) відносно гнучкий обмінний курс;
2) процентна ставка — основний інструмент;
3) вагома роль прогнозів і аналізу ризиків;
4) фокус на прозорості та звітності.
Результати аналізу інструментів та механізмів реалізації монетарної політики НБУ в контексті переходу до інфляційного таргетування за досліджуваний період засвідчили, що таргетування інфляції — це концепція монетарної політики, якою передбачено
наявність трьох основних елементів:
1) законодавчого закріплення цінової стабільності як прямої
мети монетарної політики в довгостроковій перспективі;
2) офіційного оголошення центральним банком кількісних
цільових показників інфляції на визначений період та відповідальності за їх дотримання;
3) роз’яснення дій органів монетарної влади громадськості.
Виявлено, що економічний механізм інфляційного таргетування
в Україні, базові елементи якого вже сформовано, має основні особливості: інституційний мандат центрального банку з досягнення цієї
цілі є чітко визначеним; інфляційна ціль встановлена у формі точкової цілі з допустимими межами коливань (5+/-1%); індекс споживчих цін (ІСЦ) є об’єктом таргетування; цільовий горизонт є
середньостроковий (3–5 років); з 2015 р. публікується щоквартальний інфляційний звіт. В основі монетарних рішень — трансмісійний механізм монетарної політики та реакція на шоки. «Гнучкість»
інфляційного таргетування трактується як можливість центрального банку після цінового шоку дозволити більш тривале повернення
інфляції до цілі, щоб знизити втрати ВВП. Зазначено, що викорис212

в сучасних умовах

Секція 1

тання інфляційного таргетування як режиму монетарної політики в
Україні вперше було затверджено в Стратегії монетарної політики
на 2016–2020 роки Правлінням НБУ та підтверджено в Основних
засадах грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу, схвалених Радою НБУ.
Таким чином, ключовим показником ефективності монетарної
політики центробанку є прогнозованість і прозорість дій регулятора,
їх розуміння суспільством. Інфляційне таргетування — не є панацеєю, проте безальтернативний монетарний режим, який дає можливість НБУ проводити відповідальну та прозору монетарну політику
в умовах невизначеності.

ОФШОРИЗАЦІЯ ЯК ЗОВНІШНІЙ ВИКЛИК
ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
Серединська К. І.,
V курс, група ФН-51/16,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
м. Київ
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів
та банківської справи

Встановлено, що без прогресу в детінізації економічних відносин принципово неможливо знизити хронічні дефіцити в секторі
державних фінансів, зменшити державний борг, зупинити відплив
капіталу, поліпшити якість і стандарти життя громадян України.
Тінізація є внутрішнім, а офшоризація — зовнішнім викликом економічній безпеці держави. Проте є й інші руйнівні наслідки для державотворення: їх поширення посилює взаємну недовіру громадян
України та державного істеблішменту, що неприпустимо для нації,
яка ціною великих жертв захищає свій суверенітет.
Результати дослідження свідчать, що з України в офшори до
2014 р. спрямовано понад 165 млрд. дол. США, а 2015 р. в офшори та
низькоподаткові юрисдикції з України виводиться від 8 млрд. дол.
США до 11,6 млрд. дол. США на рік. Масштабною залишається
негативна практика агресивного податкового планування, що вимагає застосування в Україні міжнародних правил щодо боротьби
з оптимізацією податків. Процес упередження неконтрольованого
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виведення капіталів з України до офшорів та юрисдикцій із низькими ставками оподаткування лише починає своє становлення:
в Україні протягом 2013–2016 рр. було прийнято низку нормативно-правових актів з питань трансфертного ціноутворення внесенням змін до Податкового кодексу.
Безумовно, суттєвими факторами втечі капіталу з країни є політична нестабільність та реальна війна на Сході України; непередбачувана економічна політика держави; різка девальвація гривні у три
рази; невизначеність макроекономічних показників з низькими темпами росту економіки та зростання зовнішнього боргу; недобросовісна податкова конкуренція між країнами за фінансові ресурси; міжнародне структурування бізнес-процесів; низька якість бізнес-клімату
в Україні; глобалізація фінансових систем і розвиток міжнародних
банківських мереж; прогалини в законодавстві, яке регулює сферу
оподаткування, зовнішньоекономічну діяльність, фінансові ринки.
Слід зазначити, що широке використання в Україні офшорних
механізмів зумовлює звуження податкової бази; анонімність операцій та відмивання нелегального прибутку; розширення можливостей фінансування тероризму й сепаратизму; зростання рівня організованої економічної злочинності, насамперед транскордонної;
збільшення ризиків неконтрольованого відтоку капіталу з України
та дестабілізацію національної фінансової системи. Контроль трансфертного ціноутворення лише починає давати перші результати.
Темпи падіння експорту до низькоподаткових юрисдикцій
у 2014–2015 рр. виявилися вищими, ніж загальне скорочення експорту. При цьому в Україні сформувалася практика використання
офшорів як для оптимізації податків, так і для юридичного захисту
активів та/або приховування структури власності. Низький рівень
довіри до судової системи й надмірний формалізм юридичних механізмів в Україні порівняно з розвиненими країнами — членами
ОЕСР призводять до збереження привабливості відповідних механізмів. Так, обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України станом
на кінець І кварталу 2016 р. становив 42 820,4 млн. дол. США.
Інвестиції надійшли зі 125 країн світу, зокрема з Кіпру 10 978,8 млн.
дол. США, або 25,6% загального підсумку, з Британських Вiрґiнських
Островів — 1 720,8 млн. дол. США, або 4,0%, з Белізу — 506,2 млн.
дол. США, або 1,2%. Аналогічні частки станом на 01.04.2015 р. становили 28,5%, 4,5% та 1,2%; на 01.04.2014 р. — 31,7%, 4,3% та 1,6%
відповідно.
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Отже, питома вага інвестицій з низькоподаткових юрисдикцій
поступово скорочується. Вважаємо, що універсальних механізмів
протидії тінізації, зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон у світовій практиці не існує, проте є визнані на міжнародному рівні успішні практики. Тому Україна має віднайти для
цього свій набір інструментів.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Сосненко А. В.,
V курс, група ФН-51/16,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»,
м. Київ
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів
та банківської справи

Встановлено, що підприємницький потенціал є найбільш цінним ресурсом та основною рушійною силою економічного зростання України. У сфері малого та середнього підприємництва (МСП)
сконцентровано 99,9% загальної кількості суб’єктів господарювання,
які забезпечують 60,9% обсягу реалізації товарів та послуг
(2,7 трлн. грн. у 2014 р. ). Сектор МСП є роботодавцем для майже
6,9 млн. українців, а його частка у сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до Зведеного бюджету України у 2014 р. сягає майже
76%. Разом з тим потенціал підприємництва в Україні реалізовано
недостатньо. За Індексом глобального підприємництва 2016 Україна
посідає 63-тє місце з-поміж 132 країн світу та 34-те місце серед 40
європейських країн. Своєю чергою, згідно з Індексом Doing Business
2016 відчутний прогрес в Україні зафіксовано лише у сфері реєстрації суб’єктів господарювання.
Результати аналізу сучасного стану розвитку підприємництва в
Україні засвідчують, що розвиток суб’єктів малого та середнього бізнесу відбувається у складних макроекономічних умовах на тлі суттєвого згортання внутрішнього ринку. Вітчизняний малий та середній
бізнес переживає дуже непрості часи, адже 2017 р. приготував нові
серйозні випробування — необхідність підняти мінімальну заробітну
плату до 3 200 грн.; всі фізичні особи-підприємці мають щомісяця
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платити ЄСВ у розмірі 704 грн., навіть якщо не мають прибутку.
Вітчизняні підприємці скаржаться на те, що, сплативши оренду, підвищені комунальні платежі та всі податки, вони просто фінансово
неспроможні здійснювати такі витрати. А найбільший удар для
них — необхідність заплатити колосальний штраф за виплату «сірої»
заробітної плати (320 тис. грн.). Тому вважаємо, що 2017-й р. стане
роком війни за виживання малого та середнього бізнесу в Україні.
Частина представників вітчизняного малого бізнесу, який і так перебував на межі виживання, просто закриється або сховається у «тінь».
Крім того, серед тієї низки проблем, які змушені сьогодні розв’язувати вітчизняні підприємці, чільне місце посідає проблема знецінення
власного обігового капіталу; замороження програм розвитку; швидке
вимивання обігового капіталу через неможливість отримання кредитів.
Слід зазначити, що після відносної стабілізації з обмінним курсом і
поступовим зниженням облікової ставки НБУ, деякі банки в Україні
відновили свої програми кредитування для бізнесу. Однак, банківське
кредитування є стриманим через збереження високих кредитних ризиків (значне боргове навантаження підприємств, значна частка проблемних кредитів — близько 40%), низьку платоспроможність більшості секторів економіки, жорсткі умови кредитування та зменшення
обсягу кредитного портфелю усіх банків у валюті. Банки видають кредити в іноземній валюті лише тим підприємствам, які мають валютну
виручку. Наразі фінансові установи вже конкурують між собою за таких
позичальників. Проте, сьогодні вітчизняні підприємства і самі відмовляються від валютних позик (високі ризики!).
Найбільш значущими невирішеними проблемами у сфері підтримки підприємництва нині залишаються: збереження непередбачуваності регуляторної діяльності; недотримання органами виконавчої влади вимог щодо кількісного розрахунку вигод та витрат від
введення в дію регуляторних актів; інертність місцевої влади
у питаннях забезпечення відповідності проектів регуляторних актів
вимогам та принципам державної регуляторної політики.
Отже, визначальним напрямом стимулювання розвитку національного підприємницького потенціалу є зміна фіскальної системи,
політика дерегулювання, яка потребує персоналізації інструментів
та заходів для груп мікро-, малого та середнього підприємництва.
Так, для мікросуб’єктів малого бізнесу, які створюють «бізнес проти
бідності», мають бути зменшено сукупне податкове навантаження,
максимально скорочені регуляції, збережено спрощені системи оподаткування, обліку та звітності.
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ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ
ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ
Степанюк Н. А.,
ФНз 4. 1; напрям підготовки 6. 030508 «Фінанси і кредит»;
Луцький інститут розвитку людини
конт. тел. 0970483136
Наук. керівник: к. е. н., доц. Євтух О. О.

Поняття ризиків — основа банківської справи. Банки досягають
успіху, якщо ризики, які вони беруть на себе,- зважені, контрольовані і перебувають у рамках їх фінасових можливостей. Активи, в
основному кредити, повинні бути достатньо ліквідними для того,
щоб у разі відпливу коштів, витрат, збитків забезпечити акціонерам
повний прибуток. Досягнення цих цілей лежить в основі політики
банку щодо прийняття ризиків та управління ними.
Управління кредитними ризиками є однією з основних складових банківської справи. Від його якості залежить успіх роботи банку
в цілому. Дослідження банкрутсв фінансово — кредитних установ
засвідчує, що основною частиною цього, як правило, є низька якість
активів. Банкіри і представники регулюючих органів справедливо
вважають, що рівень управління кредитами є індикатором якості
кредитного портфеля.
Кредитний ризик або ризик неповернення боргу можна визначити як невпененість кредитора в тому, що боржник має намір і можливості виконати свої зобов’язання в обумовлені строки і відповідно
до умов кредитної угоди. Така ситуація може бути спричинена:
нездатністю боржика створити у визначений час адекватний грошовий потік у зв’язку з непередбаченими в діловому, економічному
і політичному оточенні, в якому діє позичальник; невпевненістю
в майбутній вартості та якості застави під кредит; їсумнівною діловою репутацією позичальника.
Кредитори зазвичай очікують, що їм виплатять усю суму кредиту або позики, яку вои надали, плюс обумовлений процент. Вони
уникають ризику, принаймні прагнуть звести його до мінімуму. Як
правило, кредитори намагаються визначити ступінь ризику, пов’язаного з певним позичальником та видом кредиту, до того, а також
протягом її дії.
Оцінка ризику здійснюється за п’ятьма критеріями:Репутація.
Бажання і рішучість позичальника виконати свої зобов’язання.
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Процес оцінки складається зі співбесіди, перевірки даних, як особистого характеру, так і ділового. Інформація подається у письмовій формі, а якщо є тільки усна, працівник банку повинен занотувати її, вказавши дату і джерело інфомації, та долучити до кредитної
документації.
Можливості. Спроможність позичальникаодержувати гроші за
всіма своїми операціями або в ході реалізації конкретного проекту та
здатність позичальника управляти коштами.
Капітал. Готовність позичальника використати даний капітал
у проекті, на який бере кредит. Позичальник повинен розділити
ризик проекту з кредитуючим банком, надавши певну частину свого
акціонерного капіталу, тобто зв’язати себе зобов’язанями.
Умови. Аналіз стану місцевої, регіональної і загальнонаціональної економіки, а також галузі господарства позичальника. Він потрібен перед усім тому, що особливості економічних умов і різні прогнози для різних галузей господарства часом обумовлюють різні
критерії надання позик.
Застава. Надійне забезпечення кредиту у формі застави чи гарантії можуть повною мірою компенсувати деяку невідповідність з
іншими критеріями. Проте слід запам’ятати правило: не надавати
кредити під заставу чи гарантії. Необхідно брати до уваги таки чинники: Якість і ліквідність застави; реальність вилучення застави у
законому порядку; співмірність ринкової вартості застави і розміру
кредиту; періодичність її перегляду.
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В сучасних умовах своєчасне й правильне рішення стратегічних
і тактичних завдань визначає життєздатність фірми, організації, підприємства, їх колективів.
Інформація фіксується в документах, які надають їй організаційну форму й переміщають у часі й просторі. Документи й документна інформація лежать в основі управлінських рішень й є їх матеріальним втіленням, забезпечують юридичною чинністю. Робота
з документами повинна мати настільки відпрацьований порядок,
щоб працівники не відволікалися від головних виробничих цілей
підприємства.
Документована інформація становить основу керування, його
ефективність у значній мірі базуються на виробництві й споживанні інформації. У сучасному суспільстві інформація стала повноцінним ресурсом виробництва, важливим елементом соціального
й політичного життя суспільства. Якість інформації визначає якістю
керування. За сучасних умов для підвищення ефективності керування необхідно більше приділяти уваги вдосконаленню роботи
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з документами, тому що всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, на службовій документації, в тому числі документації кадрових служб. Для того, щоб правильно і вчасно прийняти рішення з будь-якого питання керівнику установи необхідно
володіти інформацією про стан особового складу та рух кадрів. Чітка
організація обліку особового складу є необхідною передумовою
успішної аналітичної і оперативної роботи з кадрами.
Облік кадрів ведеться на всіх підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, які мають право самостійно здійснювати прийняття та звільнення працівників. Обліку підлягають працівники усіх категорій незалежно від характеру роботи чи посади.
Безпосередньо організація обліку кадрів покладається на відділ кадрів, інспектора з кадрів, персонал-менеджера, секретаря чи іншого співробітника, який призначається наказом керівника чи власника підприємства, установи, організації залежно від кількості особового складу.
За функціями управління кадрами виділяють такі основні групи
документів:
– особисті (паспорт, трудова книжка, військовий квиток, диплом, свідоцтво, атестат та інші документи, які юридично підтверджують відомості, що їх працівник повідомляє про себе), та особові
документи працівників (заяви про прийняття на роботу, звільнення
чи переміщення, автобіографію, а також документи особової справи,
що характеризують ділові та моральні якості — атестаційний лист,
подання про призначення на посаду, документи про нагородження,
присвоєння почесних звань, рангу, заповіт тощо);
– організаційно-розпорядча документація (здебільшого це накази з особового складу);
– первина облікова кадрова документація (відіграє функцію
обліку працівників і є накопичувачем даних про склад і переміщення кадрів).
Виходячи з технології реєстрації та накопичення інформації
з кадрів, групу первинної облікової кадрової документації поділяють
на дві взаємопов’язані підгрупи:
– вихідні (початкові) облікові документи — особовий листок,
доповнення до особового листка, особова картка та ін.
– похідні (повторні) облікові документи — спеціалізовані картки
персонального обліку спеціалістів, журнальні форми реєстрації облікових відомостей. Основне їх призначення — забезпечити повну,
вірогідну інформацію з усіх напрямів довідково-контрольної та звітної роботи.
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ПРОЦЕСУ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Білоус І. О.
V курс, група ЗДІ-61/16с,
спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Інститут філології та масових комунікацій,
к. тел. (096)-4932971
Науковий керівник: Дика Л. Л., к. філол. наук, доцент

Стан та розвиток сучасного суспільства характеризується постійною інтеграцією ринків та економік різних держав, міжнародним
об’єднанням та глобалізацією підприємств. Підприємства (організації, установи)стали приділяти значну увагу розвитку інноваційної
діяльності, яка дозволяє розробляти і виводити на ринок нові товари, розробляти і впроваджувати нові технологій, створювати і застосовувати нові знання.
Науково-технічний прогрес і динаміка зовнішнього середовища
змушують сучасні підприємства перетворюватися на все більш
складні системи, для яких необхідні нові методи для забезпечення
ефективної діяльності. Тому можна стверджувати, що ефективна
діяльність сучасного підприємства можлива тільки при наявності
єдиної корпоративної (комплексної) системи, яка об’єднує управління фінансами, персоналом, постачанням, збутом і процесуправління виробництвом.
Саме тому в інноваційній діяльності підприємства велике значення має інформація. Сьогодні діяльність жодного сучасного підприємства не обходиться без обміну інформацією. Перш за все
окреслимо сутність поняття «інформація». Так, інформація — це:
– відомості про що-небудь, що передаються людьми;
– сигнали, імпульси, циркулюючі в кібернетичних системах;
– кількісна міра усунення невизначеності;
– міра організації системи;
– відображення різноманітності будь-яких об’єктах і процесах
живої і неживої природи.
Основними принципами інформаційних відносин у діяльності
підприємства є:
– гарантованість права на інформацію;
– відкритість, доступністю інформації та свобода її обміну;
– об’єктивність, вірогідність інформації;
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– повнота і точність інформації;
– законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.
З огляду на це можна сказати, що інформаційне забезпечення
підприємства– це зв’язок інформації з системами управління підприємством і управлінським процесом в цілому.
Окрім того, раціональна організація інформаційних процесів на
підприємстві — запорука ефективного управління виробничо-господарською діяльністю. Інформація, яка надходить і циркулює
в середині підприємства (організації), утворює змістове наповнення
комунікативних процесів між працівниками та її зовнішнім середовищем. Інформація також є основою процесу управління, оскільки
містить необхідні для оцінки ситуацій та прийняття управлінських
рішень відомості, завдяки яким керівник отримує змогу діяти свідомо та аргументовано.
Процес управління потребує постійного засвоєння та оброблення інформації, необхідного для підтримання стабільності та розвитку виробничо-господарської організації.
Розробка підприємствами стратегічних планів, забезпечення підтримки діяльності співробітників, ідентифікація проблем, що виникають, та взаємодія з іншими організаціями багато в чому визначаються рівнем якості інформації.
Інформаційне забезпечення покликане задовольняти всі потреби управління процесами, які відбуваються у соціально-економічній системі. Для цього в багаторівневій системі менеджменту для
кожного рівня встановлюють:
– загальну номенклатуру даних, що характеризують якісно та
кількісно об’єкти управління;
– періодичність надходження даних, які відображають динаміку соціально-економічних процесів;
– оперативність оброблення даних із метою формування нової
інформації, управлінських впливів;
– строки доведення прийнятих рішень до об’єктів управління.
Отже, 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.
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Управління сучасним підприємством є складним комплексним
завданням, що вимагає організації взаємодії ресурсів різного роду.
Адже діяльність підприємств і організацій у складних умовах динамічної ринкової економіки та жорсткої конкуренції потребує зниження вартості бізнес-процесів, удосконалення внутрішніх виробничих процесів, розвитку діапазону послуг і товарів, скорочення
надлишкових робіт всередині організації.
Метою дослідження є основні напрямки використання інформаційних технологій для оптимізації діяльності підприємства, відображення тенденцій впровадження інформаційних технологій
у виробничу діяльність сучасних підприємств, існуючих проблеми.
На сучасному підприємстві комп’ютер перетворився на необхідний інструмент повсякденної діяльності. Разом з тим, як правило,
у організацій виникають складнощі з вибором інформаційної системи, нестача коштів на її придбання, сумніви в надійності інвестицій в цю сферу, де обладнання швидко застаріває, невпевненість у
достатній віддачі від впровадження комп’ютерної системи для
покриття витрат на її створення.
Інформаційна технологія — це процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, накопичення, обробки і передачі даних
(первинної інформації) для отримання оновлених даних про стан
об’єкта, процесу або явища (інформаційного продукту). Основною
метою інформаційної технології є обробка первинної інформації
з допомогою цілеспрямованих дій та отримання необхідної користувацької інформації, а також отримання та обробка даних для їх
подальшого аналізу і прийняття рішень про виконання певної дії.
Поява поняття «електронний офіс» пов’язана з уявленням про
безпаперове робоче середовище, що базується на використанні
комп’ютерів, засобів передачі даних (мереж, модемів, факсапаратів)
і інших електронних пристроїв.
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Інформаційна технологія автоматизованого офісу — призначена
для доповнення існуючої системи зв’язку персоналу підприємства.
Автоматизація офісу, передбачає організацію і підтримку комунікаційних процесів, як усередині фірми, так і із зовнішнім середовищем
на базі комп’ютерних мереж та інших сучасних засобів передачі
даних, а також роботи з інформацією.
Процес впровадження і використання нових інформаційних технологій є системною діяльністю, яка не повинна здійснюватись
інтуїтивно. Для організацій все більш актуальним стає уникнення
необґрунтованих і недостатньо продуманих інвестицій в інформаційні технології, оптимізація витрат на них та їх перспективне планування.
Якщо в установі процес діловодства організований раціонально,
фахівці й керівники вивільняються від виконання невластивих їм
функцій, підвищується результативність їх праці, скорочуються
витрати, пов’язані з функціонуванням апарату управління.
Система автоматизації діловодства включає засоби і правила
створення документів, ведення електронного архіву, підтримки документообігу і спирається на програмно-технічні платформи підприємства. Всі інші складові управління повинні ґрунтуватись на системі ведення діловодства з метою ефективного використання
інформації для досягнення поставлених завдань і вирішення проблем, які стоять перед організацією.
Використання інформаційних технологій для управління підприємством робить будь-яку компанію більш конкурентноздатної
за рахунок підвищення її керованості й адаптованості до змін ринкової кон’юнктури. Для ефективного функціонування підприємства
необхідно створити інформаційну систему, яка б була здатна протягом тривалого часу задовольняти потреби підприємства.
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МАС-МЕДІА ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ
НА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА
БулавинецьА. А.
V курс, група ЗДІ-61/16с,
спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Інститут філології та масових комунікацій,
к. тел. (097)-1139170
Науковий керівник: Дика Л. Л., к. філол. наук, доцент

Сучасне життя важко уявити без засобів масової інформації.
Радіо, телебачення, періодичні видання стали невід’ємними атрибутами світу сучасної людини. У постіндустріальному суспільстві
влада знань та інформації стає вирішальною в управлінні державою,
відтісняючи на другий план вплив грошей та спонукання. Сьогодні
мас-медіа все більше служать не лише необхідним ланцюжком у
складному механізмі державотворення, але і його митцем. Окрім
того, у сучасному світі значно відчувається вплив ЗМІ на свідомість
і поведінку громадян.
Варто зазначити, що засоби масової інформації (ЗМІ), або масмедіа(Massmedia) –це преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що
поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку.
Усім цим засобам притаманні якості, що їх об’єднують — звернення
до масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний
зміст виробництва і розповсюдження інформації.
Власне могутність впливу ЗМІ на розвиток суспільства в
цілому полягає в тому, що вони мають змогу прямо звернутися
до громадськості, минаючи такі традиційні інститути, як церква, школа, родина, політичні партії й організації тощо. При чому вплив засобів масової інформації не обмежується індивідуальним впливом, а здійс нюється й через соціальні, групові
механізми.
Можна з упевненістю ствердити, що засоби масової інформації
перетворилися на могутній соціальний інститут, який виховує соціально-громадянські, національно-духовні почуття, звички, спонукання, наміри тощо. Саме вони беруть активну участь у формуванні
та розвитку особистості, мають величезний вплив на духовне вдосконалення аудиторії, виховання високих моральних якостей та
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духовних принципів, що загалом впливає на соціокультурний
розвиток суспільства.
У наш час ЗМІ — один із могутніх соціальних інститутів освіти і
виховання мас. Інститути соціального інформування — преса, радіо,
телебачення — одночасно є інститутами виховання політичної культури, економічного мислення, які використовуються владними
структурами в інтересах задоволення потреб суспільства, суспільного прогресу, що, у свою чергу, також сприяє впливу мас-медіа на
соціокультурний розвиток суспільства.
Завдання, що виконують ЗМІ в процесі виховання,–це формування ціннісних орієнтацій у представників аудиторії. Ціннісні
орієнтації – найважливіша зі складових масової свідомості, що
визначає реакцію людей на явища дійсності і спрямування їх поведінки. У сучасних умовах перехідного періоду посилюється їх роль
у якості мотиваторів дій соціальних спільнот, які спрямовують
соціум до того чи іншого майбутнього. А наявність політичного
та ідеального плюралізму сприяє утворенню широкого спектру
цінностей.
Важливим є і той факт, що на характер сучасних вітчизняних ЗМІ
впливають і реалії ринку (конкурентна боротьба), і глобалізація
інформаційних процесів, коли під впливом могутньої інформаційної
індустрії Заходу зникає національна самобутність, звичними і буденними стають аморальність, сенсаційність, безпринципність, масова культура (мистецтво зрозумілого, тривіального), коли розмиваються кордони між реальним та ідеальним, допустимим та
вседозволеним.
Отже, сучасні мас-медіа, мають дуже велику суспільну силу,
вони активно впливають на громадську думку та на масову свідомість населення. Сьогодні ЗМІ здатні служити різним політичним цілям: як просвіщати людей, розвивати в них почуття власної
гідності, прагнення до свободи й соціальної справедливості,
сприяти й допомагати компетентній участі в політиці, збагачувати особистість, так і духовно поневолювати, дезінформувати й
залякувати, розпалювати масову ненависть, сіяти недовіру та
страх.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КАМПАНІЇ СУЧАСНИМИ БІБЛІОТЕКАМИ НА
ПІДТРИМКУ РЕФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
(За результатами проекту Хмельницької централізованої
бібліотечної системи «Моя нова поліція:
громадська підтримка реформи Національної поліції»)
Венгрова Т. Ю.
ІV курс, група ДІДз-41,
напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»,
к. тел. (097)-1234567
Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Броварська О. А., к. філол. н.

Після Революції Гідності рівень довіри до правоохоронних органів різко знизився. Це відбулося через те що багато представників
міліції виступили проти активістів Майдану. Це стало поштовхом до
проведення реформи правоохоронних органів і 2 липня 2015 року
було прийнято закон України «Про Національну поліцію» завданнями якої сталозабезпечення громадської безпеки та громадського
порядку, охорона і захист прав і свобод людини, а також інтересів
суспільства і держави. Закон про поліцію став першочерговим заходом з реформування системи МВС. Однією з основних задач реформи стало відновлення довіри громадян, бо поліція у своїй діяльності
керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави
Сучасні бібліотеки — це важливі громадські центри, які регулярно згуртовують громадськість для обговорення актуальних для
них питань формуючи таким чином певну культуру спільноти.
Бібліотеки сприяли втіленню реформи Національної поліції створивши сприятливе середовище для діалогу громадськості та поліції.
Це надзвичайно важливий внесок у допомозі формуванню відповідального правового суспільства.
Хмельницька міська централізована бібліотечна система, як
осередок культурно-освітнього розвитку громади, у 2016 році
долучилася до проекту «Моя нова поліція: громадська підтримка
реформи Національної поліції». Цей проект виконується IREX (Рада
міжнародних наукових досліджень та обмінів) в партнерстві
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з Міністерством внутрішніх справ України, Міжнародною організацією з розвитку права (IDLO) за фінансової підтримки Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності
Держдепартаменту США (INL). Ця ініціатива покликана підвищити
довіру українських громадян до патрульної поліції шляхом побудови
діалогу та проведення на базі сучасних бібліотек зустрічей з ними.
Поліцейський — це професія, яка сьогодні є дуже актуальною. Але
як вони працюють, які у них права та обов’язки, які вимоги до кандидатів у патрульну поліцію, принципи роботи патрульних та інше можна
дізнатися під час зустрічей з патрульними у бібліотеках міста. Саме тут
відбуваються різноманітні цікаві заходи за участю патрульної служби.
Особливою була акція «Жива бібліотека», яка проходила у центральній
міській бібліотеці за участю патрульних. Міські бібліотеки долучилися
також до проведення тижня безпеки дорожнього руху, який проходив
у місті Хмельницькому протягом третьої декади травня.
Патрульні поліцейські знаходяться в регулярному контакті
з людьми, що проживають на конкретній території, яка обслуговується публічною бібліотекою. Тому тісна комунікація і партнерство
між бібліотекою та поліцією сприяє збільшенню довіри між поліцейськими та громадою. У результаті проведення спільних заходів
було можливе інформування громадськості про зміну ролі патрульної поліції та норм, які безпосередньо впливають на щоденне життя
громадян.
Таким чином, працівники централізованої бібліотечної системи
м. Хмельницького сприяють організація публічної інформаційної
кампанії на підтримку реформи національної поліції.

ВИМОГИ ДО ВЕДЕННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК
Волинська К. О.
IV курс, група ДІ-41,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач

Відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю трудова
книжка — це основний документ про трудову діяльність працівника.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві або у фізичної особи понад п’ять днів. Трудові книжки
228

сучасні проблеми та перспективи розвитку

Секція 2

також ведуться на позаштатних працівників при умові, якщо вони
підлягають державному соціальному страхуванню. Працівникам, що
стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
До трудової книжки заносяться відомості про роботу, про заохочення та нагороди за успіхи в роботі, відомості про стягнення до неї
не заносяться.
Керівник підприємства несе відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачі трудових книжок. Наказом керівник призначає особу, уповноважену бути відповідальною за вчасне і правильне заповнення трудових книжок, їх облік, зберігання та видачу.
Оскільки трудові книжки зберігаються на підприємстві як документи суворої звітності, уповноважена особа веде книгу обліку руху
трудових книжок і вкладишів до них, а також книгу обліку бланків
трудових книжок.
Записи у трудовій книжці виконуються арабськими цифрами.
Записи мають виконуватися акуратно, кульковою ручкою або пером,
чорнилом синього або фіолетового кольору.
З кожним записом у трудовій книжці працівник знайомиться під
розписку в особовій картці працівника, затвердженій наказом
Державного комітету статистики України та Міністерства оборони
України.
При зміні прізвища, імені та по батькові або внесенні змін до
дати народження на підставі документів (паспорта, свідоцтва про
народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, імені та по батькові тощо) вносяться нові дані. Посилання на
відповідні документи на внутрішній стороні обкладинки завіряються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою особою і печаткою підприємства або відділу кадрів.
Заповнення трудової книжки вперше провадиться власником
або уповноваженим ним органом не пізніше п’ятиденного строку з
дня прийняття на роботу.
На першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки записуються відомості про працівника: прізвище, ім’я, по батькові
(повністю, без скорочень). Дата народження вказується на підставі
даних паспорта чи свідоцтва про народження. Потім указується дата
заповнення трудової книжки. Працівник своїм підписом засвідчує
правильність внесених відомостей.
На титульному аркуші трудової книжки особа, відповідальна за
видачу трудових книжок, ставить свій підпис і печатку підприємства
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(або печатку відділу кадрів), на якому вперше заповнюється трудова
книжка.
Якщо за час роботи працівника змінюється найменування підприємства, про це окремим рядком робиться запис у графі 3 трудової книжки.
Записи в трудовій книжці при звільненні та при переведенні на
іншу роботу провадяться у точній відповідності з формулюванням
чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт
закону.
При розірванні трудового договору з ініціативи працівника
з причин, з якими законодавство пов’язує надання певних пільг
і переваг, запис про звільнення вноситься до трудової книжки із
зазначенням цих причин.
При звільненні робиться запис у день звільнення, решта записів — не пізніше тижневого строку з дня видання наказу.
Записи про звільнення, про нагородження та заохочення засвідчуються підписом керівника і печаткою.
Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати
працівникові трудову книжку в день звільнення з унесеним до неї
записом про звільнення.

ПОНЯТТЯ КАДРОВОГО ДІЛОВОДСТВА
ТА ЙОГО СУТНІСНИЙ ЗМІСТ
Вольська Н. В.
IV курс, група ДІ-41,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О.

Термін «кадри» у перекладі з французької означає професіонали, які займаються тією чи іншою діяльністю, працею у тій чи іншій
системі, галузі, на тому чи іншому підприємстві.
Кадрове діловодство визначається як діяльність, що охоплює
питання документування та організації роботи з документами стосовно особового складу підприємства (чи системи) з питань приймання, переведення, звільнення, обліку працівників тощо.
Правильна організація кадрового діловодства має велике значення.
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Саме у кадрових службах громадяни укладають трудовій договір,
ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку, умовами
праці, побуту, відпочинку, перспективами професійного зростання.
Кадрова служба є дзеркалом установи, і від того, як у ній організоване документаційне забезпечення управління, складається враження про установу в цілому.
Кадрове діловодство ведеться у таких напрямах:
1. Облік особового складу установи та її підрозділів.
2. Підготовка звітів та необхідних довідок про переведення кадрів, розробка та виготовлення необхідних форм та бланків для цього.
3. Облік стану підготовки, перепідготовки кадрів та зарахування
їх до резерву.
4. Облік та реєстрація надходження документів, що стосуються
особового складу, контроль за їх виконанням, насамперед виконання наказів та розпоряджень по кадрах.
5. Організація документообігу для забезпечення оперативного і
чіткого виконання та проходження документів і доручень керівництва стосовно всіх напрямів роботи з кадрами, додержання загальних
та специфічних для кадрової роботи правил складання та виконання
документів.
6. Складання номенклатурних справ з кадрового діловодства, їх
оформлення та ведення.
7. Підготовка документів з кадрів для передачі в архів на зберігання.
8. Механізація, автоматизація і комп’ютерна обробка даних з
особового складу.
Збільшення обсягів виробництва, перебудова управління економікою викликали значне збільшення обсягу інформації у сфері
управління кадрами. Щороку зростає кількість службових документів. Впровадження їх машинної обробки у ряді служб великих підприємств і об’єднань не скорочує кількість персоналу. Для вирішення цієї проблеми потрібна правильна організація та механізація:
обробки документів, від якої залежить ефективність процесу управління кадрами. Значну частішу часу забирає документаційне обслуговування: попередній розгляд, облік, зберігання, контроль тощо.
Організація праці в кадрових службах передбачає вирішення раду
завдань, серед яких:
– чітка організаційна побудова роботи діяльності та вибір найбільш раціональної форми організації роботи з документами;
– правильний розподіл функцій між окремими виконавцями і
підрозділами, застосування кращого досвіду та методів ведення діло231
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водства. Вирішення цього питання здійснюється шляхом розробки
та впровадження нормативних документів, посадових інструкцій,
стандартів. Особливу увагу необхідно звернути на правильну розробку посадової інструкції інспектора по кадрах;
– визначення критеріїв оцінки праці співробітників, їх навантаження;
– підвищення кваліфікації та культури праці персоналу кадрової служби;
– раціональна організація робочих місць, забезпечення персональними ЕОМ.

КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
В ДОКУМЕНТОЗНАВЧІЙ СФЕРІ
(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЗАВОД «ТЕМП»)
Глущак А. А.
Vкурс, група ДІ-51/16с,
спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Інститут філології та масових комунікацій
к. тел. (097)-9262604
Науковий керівник: Броварська О. А., к. філол. н.

Мова — найважливіший засіб спілкування між людьми. Вона
безпосередньо зв’язана з мисленням. Не може бути мислення без
мови і мови без мислення. Мова і мислення мають глибоко суспільний характер — не лише за своєю природою, а й за своєю функцією
в суспільстві. За допомогою мислення люди пізнають світ, об’єктивні закони природи й суспільства. Така важлива роль мови в суспільному житті нашої держави зобов’язує добре знати правила й закономірності її розвитку. Мова обслуговує усі сфери суспільного життя.
В процесі історичного розвитку в мові виробилося багато різноманітних засобів висловлювання, які по-різному використовуються
залежно від мети спілкування. Літературна мова становить систему
стилів. Усна форма літературної мови має лише один стиль — розмовний. У писемній мові виділяють: науковий, офіційно-діловий,
публіцистичний, художній стилі.
Офіційно-діловий стиль має підстилі: інформаційний, дипломатичний, законодавчий, адміністративно-канцелярський. Ним напи232
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сані найважливіші документи, в яких відбивається історія народу.
Це стиль Конституції країни, законів, постанов, статутів, програм,
наказів, звітів та інших ділових ділових паперів. Документи відображають події, зберігають пам’ять через роки, пов’язуючи минуле
з сьогоденням.
Основною формою ділового тексту на ПАТ «Завод «ТЕМП» єдокумент, зокрема ділова кореспонденція. З роками на підприємстві
склалися узвичаєні правила оформлення службової та приватної
кореспонденції. Це і сувора нормативність, і дотримання юридичних
положень, і також бездоганне володіння української мови — графіки, орфографії й пунктуації. Текст має бути логічно послідовним,
диференційованим за сфери спілкування, відзначатися довершеністю структури, форми та викладу.
Будь яка кореспонденція ПАТ «Завод «ТЕМП» готується на спеціальних бланках, реквізити яких містять постійну інформацію.
Обов’язковими мають бути заголовок, адреса підприємства куди
надсилається документ. Назва ставиться у називному відмінку. Якщо
ж кореспонденція адресується конкретній особі, то посада і прізвище її пишуться в давальному відмінку.
Важливе значення має питання мовного етикету, особливо тепер,
коли відбуваються зміни у виробних відносинах окремих установ.
Це стосується переважно листів-прохань, листів-вимог, листів-претензій, бо від змісту таких документів залежать відносини між колективами та приватними особами.
Серед ділової кореспонденції (документи організаційно-розпорядчого характеру, інструкції, інформативні запити та ін. )на ПАТ
«Завод ТЕМП»важливе місце займає листування. Важливим компонентом ділового спілкуванняє етика мовлення. Не секрет, що не
завжди на належному рівні ведуться ділові переговори, виступи
перед співробітниками чи незнайомою аудиторією. І, на жаль,
частково огріхи припадають на невдало підібрані й сказані слова.
Отже, уважне, дбайливе ставлення до мови є зовнішньою ознакою
мовного етикету.
На заводі «ТЕМП» також одним із видів ділового спілкування є
телефонна розмова. Вона розширює, прискорює ділові контакти,
дає можливість оперативно передати чи прийняти певне повідомлення тощо.
Основними замовниками продукції підприємства є іноземні клієнти. Часто організовуються прийоми делегацій з різних країн
і ведуться ділові переговори. Такі переговори починають таким
233
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чином, щоб встановити дружній контакт зі співрозмовниками, щоб
відразу зняти напруженість. В таких переговорах на мою думку важливо не тільки слухати, але слухати активно: ставити запитання,
уточнювати незрозумілі формулювання, перефразовувати і резюмувати висловлювання співрозмовника для перевірки правильності
розуміння і отримання роз’яснень. Важливо не тільки слухати уважно, але й демонструвати свою увагу.
Якщо угода досягнута, на завершальному етапі їй треба надати
досконалої форми. Суттєву допомогу в остаточному оформленні
угоди на ПАТ «Завод «ТЕМП» надає Помічник Голови Правління з
юридичних питань, який спеціалізується в галузі права, що стосується важливих угод. Дуже суттєво точно сформулювати як зміст
угоди, термін її виконання, так і відповідальність, взаємні
зобов’язання сторін, заходи контролю і механізми вирішення спірних питань, що можуть виникнути під час реалізації угоди.
Отже, висока культура писемного ділового спілкування, відіграє
важливу роль у роботі ПАТ «Завод «Темп», тому що прямо впливає
на успіх діяльності підприємства, особливо з зарубіжними партнерами.

ҐЕНЕЗА ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ В ІСТОРИЧНОМУ
КОНТЕКСТІ (ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
Гошко М. В.
ІІІ курс, група ДІ- 31, спеціальність «Документознавство та
інформаційна діяльність».
Інститут Філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедри
документознавства та інформаційної діяльності

Комунікація (від. лат. «communicatio» — повідомлення, передача
і «communicara» — роблю загальним, зв’язую, повідомляю) — необхідний елемент взаємодії людей, груп, народів, держав під час передавання інформації.
У XVIII і XIX ст. в Європі відбувся бурхливий розвиток суспільних і гуманітарних наук, але серед них не було наук, які б вивчали
процеси комунікації. Теоретики педагогіки Ян Амос Каменський,
Іоганн ГенрихПесталоцці, Жан-Жак Русо розвивали природні обдарування дітей. Мовознавство, яке завдяки працям Вільгельма фон
234
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Гумбольда, ЯкобаГріма перетворилося на науку, досліджувало різні
мови. Комунікаційні процеси випали з області дослідження соціології, яка була започаткована Огюстом Контом і Гербертом Спенсером. Психологія також не досліджувала комунікаційні процеси.
Аркадій Васильович Соколов у розвитку комунікаційних каналів
виділяє чотири періоди. Канал писемної документації виник на
основі іконічного каналу, шляхом біфуркації (біфуркація від лат.
bifurcatio — роздвоєння, розділення на дві частини). У XV ст. відбулася біфуркація писемності, внаслідок якої виник канал книгодрукування; у XIX ст. із книгодрукування виділився канал преси, яка
спиралася на машинну техніку, а у XX ст. засобом масової комунікації стали комп’ютерні мережі.
У XIX ст. в Європі відбувається бурхливий розвиток книговидавничої справи, розвивається газетно-журнальна і бібліотечно-бібліографічна справа, виникають телеграф, телефон, радіо, кіно. Друга
половина XIX ст. — це час технічної революції в соціальних комунікаціях. Було винайдено оптичний телеграф (К. Шапп), електромагнітний телеграф (Л. Шиллінг), телеграф з клавіатурою друкарської
машинки (Б. Якобі, Ж. Бодо), фотоапарат (Л. Ж. Дагер), телефон
(О. Белл). фонограф (Т. Едісін), радіо (О. Попов, Г. Марконі), кіноапарат (брати Л. Ж. і О. Люмьери).
Комунікаційні процеси розвиваються швидкими темпами, але
вчені ігнорують їхню зростаючу роль.
Про значення смислової комунікації почали говорити й практики книжкової справи. Поль Отле (1868–1944), бельгійський вчений,
якого вважають «батьком документознавства», разом з Анрі
Лафонтеном розробляють теорію документації. 1895 року було створено Міжнародний бібліографічний інститут, який 1931 року було
перейменовано в Міжнародний інститут документації. 1938 року на
його основі створюється Міжнародна федерація документації
(МФД), яка згодом отримує назву Міжнародна федерація інформації й документації. В Європі й США створюються служби документації, які обслуговують бізнес, медицину, політику.
Після Другої світової війни розвинуті країни зазнали інформаційної кризи, яка була зумовлена протиріччям між накопиченими
людством знаннями й можливостями їх сприйняття окремою людиною. Тому в багатьохкраїнах почали створюватися інформаційні
служби, інформаційні мережі. Виникає нова інформаційна наука —
інформатика. Завдання інформатики полягало в покращанні
наукової комунікації, разом з тим масова, економічна й політична
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залишалися поза її увагою. Значення найбільш масової комунікації
в суспільстві завдяки телебаченню й персональному комп’ютеру
значно зросло.
Наприкінці XX ст. великого поширення набуває електронна
комунікація, яку побудовано на космічному радіозв’язку, комп’ютерній техніці. У ній замість паперового носія використовується електронний. Однак безпаперове суспільство не означає бездокументне.
Виникає новий вид документа — електронний, але при цьому паперова форма документа не зникає. Електронний документ можна
легко перевести в паперовий.

ІНКЛЮЗІЯ — СУЧАСНИЙ НАПРЯМ РОБОТИ
ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Гуменна О. І.
V курс, група ЗДІ-61/16с,
спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Інститут філології та масових комунікацій,
к. тел. (067)-3654056
Науковий керівник: Дика Л. Л., к. філол. наук, доцент

Кожна дитина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових дітей.
Однією із форм навчання дітей з особливими освітніми потребами є нова, але визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма
освіти, яка забезпечує безумовне право кожної дитини навчатися
в загальноосвітньому закладі за місцем проживанняіз забезпеченням усіх необхідних для цього умов.
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає
будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до
всіх дітей, а також створює спеціальні умови для дітей з особливими
потребами. Отримані поза соціумом знання і вміння не могли допомогти дітям з особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих
труднощів, а, отже, реалізуватися повною мірою як рівноправні
і повноцінні члени суспільства.
Умовою досягнення успіху є співпраця педагогів з батьками,
медиками, бібліотекарями та іншими фахівцями, а також визначен236
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ня потреб дитини, розробка відповідних заходів для її підтримки,
розробка високоякісних навчальних програм на основі інформації
про розвиток дитини, відповідна професійна підготовка.
На сьогоднішній день позитивне розв’язання питання про залучення дітей з особливими потребами до звичайних класів повною
мірою залежить від зацікавленості і мотивації адміністрації шкіл та
вчителів. Тому результативність цієї роботи є лише в тих закладах,
де колектив школи відчуває свою відповідальність і наполегливо
працює з дітьми та їх родинами.
Прикладом цього є Хмельницька спеціалізована загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 15 імені Олександра Співачука, яка в березні 2005 року виграла гранд Українського фонду соціальних інвестицій з мікропроектом «Соціальна реабілітація та адаптація дітей з проблемами зору» шляхом організації класів інклюзивного навчання
«Вікно у світ». У результаті цього вже 1 вересня 2005 року в школі
було відкрито два інклюзивних 1-х класи, в яких навчалось 16 дітей
з вадами зору. За 11 років існування цього проекту в школі сьогодні
функціонує 8 інклюзивних класів.
Бібліотека Хмельницької СЗШ І–ІІІ ступенів №15 імені
О. Співачука намагається забезпечити доступ до знань, інформації і
художніх творів шляхом використання ряду ресурсів рівною мірою
всіма учнями, оскільки залучення до книги, до бібліотеки є безперечною умовою їх повноцінної соціальної реабілітації.
Варто зазначити, що у бібліотеці при обслуговуванні учнів з
особливими потребами використовуються такі бібліотерапевтичні
методики — бібліотерапія, казкотерапія, арт-терапія та інші. Ці бібліотерапевтичні методики більш доступні. В наш час — час інформаційних технологій– ми забуваємо про основну ключову ланку
нашої роботи — людину. Найголовнішим в роботі бібліотек — побудувати правильне ставлення саме до читачів з особливими потребами. Наші читачі приходять в бібліотеку не тільки за книгою. В останній час бібліотека — це ще й «реабілітаційний центр», центр культури
та дозвілля, центр спілкування.
Отже, сьогодні є очевидною потреба в розвитку структури, яка
сталаб провідником і транслятором норм і правил поведінки у
роботі з дітьми з особливими потребами. І саме бібліотеки володіють можливостями стати центрами поширення інформаційної та
поведінкової культури, набуття якої веде до розуміння і толерантності.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Донцова А.
ІІІ курс, група ДЛ-31, спеціальність «Діловодство»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедри
докуметознавства та інформаційної діяльності

Досліджуються перспективи розвитку інформаційних технологій, принципи роботи інформаційних технологій, поняття інформаційних технологій в Україні як найважливіших досягнень сучасної
діяльності.
Інформаційна технологія — це сукупність методів, виробничих
процесів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з
метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження
трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.
Інформаційні технології є одними з найважливіших досягнень
діяльності людства. Використання інформаційних технологій дає
можливість створити сприятливі умови для розвитку економіки, стимулювати зростання продуктивності праці та підвищення заробітної платні, полегшити організацію комунікацій на всіх рівнях управління, швидко знижувати матеріало- та енергоємність окремого
виробництва і національної економіки в цілому.
Поняття «інформаційне суспільство» є комплексне і складається
з множини різноманітних аспектів. Щоб залишатися конкурентоспроможними в умовах прогресивного еволюційного ринку, необхідно використовувати всі переваги новітніх технологій.
Розвиток сфери новітніх технологій зробив великий внесок у
створення інформаційних систем. Для України дуже важливо, що
застосування інформаційних технологій дає можливість підвищити
якість підготовки і прийняття важливих рішень виконавчої влади.
З 2000 р. Україна активно включилася в становлення інформаційного суспільства.
Основним завданням розвитку інформаційного суспільства
в Україні є сприяння кожній людині на засадах широкого використання сучасних ІКТ можливостей створювати інформацію і знання,
користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати
послуги, повною мірою реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи
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якість свого життя. Розвиток інформаційного суспільства в Україні
та впровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування
визначається одним з пріоритетних напрямів державної політики.
Національна політика розвитку інформаційного суспільства
в Україні ґрунтується на засадах: пріоритетності науково-технічного та
інноваційного розвитку держави; формування необхідних для цього
законодавчих і сприятливих економічних умов; всебічного розвитку
загальнодоступної інформаційної інфраструктури, інформаційних
ресурсів та забезпечення повсюдного доступу до телекомунікаційних
послуг та ІКТ; сприяння збільшенню різноманітності та кількості
електронних послуг, забезпеченню створення загальнодоступних
електронних інформаційних ресурсів; поліпшення кадрового потенціалу; посилення мотивації щодо використання ІКТ; широкого впровадження ІКТ в науку, освіту, культуру, охорону здоров’я, охорону
навколишнього середовища; забезпечення інформаційної безпеки.
Прямий і своєчасний доступ до інформаційного продукту, ефективну координацію внутрішньої діяльності та використання якісно
кращої технології системного аналізу та проектування оперативного управління на різних ланках діяльності підприємства тощо.
Висновки. Україна накопичила значний потенціал в інформаційних технологіях. Її національною конкурентною перевагою
є діяльність з їх розробки. Розробка інформаційного суспільства
в Україні має базуватися на узгодженості дій усіх гілок влади.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Кавацюк Р. О.
I курс, група ДД-11,
спеціальність ««Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Білоцерківський інститут економіки та управління,
к. тел. (093)-9979547
Науковий керівник: Цвид-Гром О. П., к. філол., доцент

Основна функція будь-якої установи — прийняття управлінських
рішень. При цьому вихідні дані для прийняття рішень, необхідна
інформація і самі рішення виражаються у вигляді службових документів.
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Питаннями проблем організації електронного документообігу,
юридичної обґрунтованості електронних документів, захисту електронних документів займалися такі вченні як Ларін М. В., Бутинець
Ф. Ф., Завгородній В. П., Івахненков С. В., Карпенко О. О. та ін.
Позитивними ознаками електронного документообігу є: 1) можливість вміщення в документ, крім тексту, мультимедійних даних;
2) можливість використання заздалегідь заготовлених форм; 3) висока швидкість передачі інформації за великою кількістю адрес; 4) економія паперу; 5) висока компактність архіву; 6) висока швидкість
пошуку і одержання інформації; 7) можливість захисту документів
від несанкціонованого доступу та розмежування прав доступу співробітників до інформації [1].
Поняття «електронного документообігу» пов’язане з електронним документуванням, електронним архівом, архівом електронних
документів тощо.
Проте, сьогодні існує ряд проблем щодо впровадження електронного документообігу:
1. Опис проблеми. У багатьох випадках відбувається перехід до
електронного документообігу без урахування особливостей обліку
підприємства та особливостей застосованих комп’ютерних технологій. Це призводить до постійних збоїв у роботі бухгалтерської
комп’ютерної системи, що може мати непередбачені наслідки.
Шляхи вирішення. Проведення аналізу існуючого документообігу
й розробка проекту створення та впровадження електронного документообігу, який врахував би особливості обліку підприємства та
структуру бухгалтерської комп’ютерної системи, що планується
впровадити на підприємстві.
2. Опис проблеми. Автоматизоване переведення паперових первинних документів можливе лише за допомогою сканувального обладнання. Подальше розпізнавання електронного графічного файлу в
дані, придатні для обробки комп’ютерною бухгалтерською програмою, займає досить багато часу та потребує значних затрат праці.
Шляхи вирішення. Доцільним є використання потужних програм
з обробки відсканованих документів.
3. Опис проблеми. Хоча основне поняття електронних документів надано в законодавстві України, проте розроблених допоміжних
нормативно-правових актів, що регулювали би використання електронних документів, немає.
Шляхи вирішення. Необхідно розробити пакет законодавчих актів,
які б регулювали порядок ведення та обороту електронних документів.
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4. Опис проблеми. При зберіганні електронного документа можливе його псування чи видозміна.
Шляхи вирішення. Захист електронного документа необхідно
забезпечувати різними апаратними і програмними засобами.
Отже, запровадження електронного документообігу на підприємстві потребує вирішення ще ряду проблем, які знаходяться як на
рівні самого підприємства, так і в законодавчій площині.
Використана література
1. Основні принципи та проблеми впровадження електронного
документообігу в організації [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://naub.org.ua/?p=461/temp, вільний. — Назва з екрану.

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПОНЯТТЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Каплюк Я. В.
IV курс, група ДІ-41,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О.

Однією з основних проблем в економічній теорії вважається
дослідження питання про ефективне використання обмежених економічних ресурсів для задоволення безмежних потреб економічних
суб’єктів. Така еволюція нерозривно пов’язана з невизначеністю
результатів діяльності економічних суб’єктів, яка може бути знижена шляхом виявлення необхідної інформації.
Актуальність теми. Економічна системане тільки функціонує,
а й розвивається, вона є продуктом історичного розвитку в ній
завжди є елементи минулого, сьогодення і майбутнього.
Економічнасистема має свій початок і свій кінець, переживає періоди виникнення та становлення, занепаду і загибелі.
Метою роботиє вивчення особливостей переходу економіки до
інформаційної економіки.
Економічнісистеми з моменту свого виникнення і до наших днів
пройшли значний еволюційний шлях розвитку. Вчені виділяють
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доіндустріальне, індустріальне іпостіндустріальне суспільство. Розглянемо докладніше ці види економічних систем.
Доіндустріальнесуспільство. Переважають видобувні види господарської діяльності –землеробство, рибальство, видобуток корисних копалин. Переважна більшість населення (приблизно 90%) зайнято у сільському господарстві. Головним завданням аграрного
суспільства було виробництво харчових продуктів, щоб просто прогодувати населення.
Термін «Індустріальне суспільство» вперше прозвучав у роботах
Сен-Сімона на межі XVIII–XIX ст. Початок індустріалізації можна
датувати серединою XVIII ст., коли відбувся промисловий переворот у Великобританії — перехід від мануфактури до машинного
виробництва.
Наприкінці XX ст. індустріальне суспільство переходить до
постіндустріального. Постіндустріальне суспільство– це суспільство,
в економіці якого в результаті науково-технічної революції та суттєвого зростання доходів населення пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів до виробництва послуг. Виробничим
ресурсом стають інформація і знання.
Інформаційнаекономіка, отримуючи наукову інформацію з багатьох джерел, використовує її для впливу на суміжні області та галузі
економічного знання. Ця область знання специфічно виявляє себе в
дослідженні інформації як ресурсу, в узагальненому розгляді інформаційних відносин, об’єднуючи окремі їх аспекти в єдиний об’єкт,
що функціонує в системі ринку і державного регулювання.
Продуктом інформаційної економіки можуть бути теоретичні,
методологічні та практичні висновки і пропозиції щодо підвищення
ефективності функціонування інформаційно-електронної сфери.
Потім, колигрошістали відігравати велику роль в економіці, капітал
стали розуміти в грошовій формі, як сукупність грошей, за які можна
придбатизнаряддя і найняти послуги праці.
Коли грошова економіка стає інноваційною, капітал починає
функціонувати в грошово-інформаційній формі, яка лише тимчасово приймає речову форму і потім знову звертається до інформаційно-грошову. Використовувана в цих випадках інформація являє
собою знання і розуміється трояким чином: як професійні знання
підприємця і працівника, як технологічні знання фахівця і як припущення всіх зацікавлених суб’єктів щодо майбутньогостанусправ.
Отже, послуги праці в такій економіці спираються не просто на
професійні навички, але на індивідуалізовані знання іздібності.
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Ринок праціпропонує вже не безособову «виробничу послугу», аособистість, що має в необхідному професійному діапазоні відносно
рідкісними, а іноді навіть унікальними якостями.

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙ
Конон Н. Г.
спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
старший викладач, к. тел. (095)-0507566

Працівники Волинської обласної бібліотеки для юнацтва реалізовують проект «Бібліотека і освіта: успіх у взаємодії», який передбачає спільну творчу діяльність бібліотеки для юнацтва з навчальними установами на 2014-2018 роки, що покликаний сприяти
забезпеченню рівного та вільного доступу до бібліотечних послуг.
Важливою частиною цієї роботи є довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО). Основу ДБО складає професійно сформований
довідково-бібліографічний фонд (ДБФ), де крім традиційних енциклопедій, словників і довідників, представлені різножанрові друковані та електронні бібліографічні посібники (державні бібліографічні, рекомендаційні покажчики, списки, дайджести, календарі
знаменних і пам’ятних дат, бібліотечні довідки, інформаційно-аналітичні продукти тощо) вітчизняних та зарубіжних бібліотечних
закладів.
Використання вторинних інформаційних ресурсів як засобу
доступу до первинної інформації, багатоаспектний пошук за умови
врахування ексклюзивності інформаційних запитів, підвищує ефективність довідково-бібліографічного обслуговування, визначає знаходження релевантної інформації, відсікає «інформаційний шум»,
забезпечує різнобічний і багатоаспектний тематичний, фактографічний і концептографічний пошук, підвищує рівень інформаційної культури користувачів.
Бібліотека здійснює довідково-бібліографічне обслуговування
як в традиційному оперативному режимі «запит-відповідь», так
і приймає замовлення на виконання складних письмових довідок,
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що зближує бібліотеку з читачами і водночас популяризує її форми
діяльності. Діє сервіс «віртуальна довідка», який функціонує багато
років та передбачає обслуговування абстрактного віртуального споживача інформації.
З 2011 року у бібліотеці започатковано сервіс «Дистанційне бібліографічне обслуговування». Це дає можливість доступу до бібліографічної інформації віддаленим користувачам через електронну
пошту бібліотеки (voub@ukr. net), налагоджує діалог з абонентами
з метою уточнення теми та мети запиту, електронної доставки документів (ЕДД). Користувачі бібліотеки можуть замовляти електронну
копію друкованих документів із фондів, а саме: статей із журналів
та збірників; фрагментів монографій до 40 сторінок, власних електронних ресурсів. Терміни виконання довідок переважно становлять
від одного до п’яти днів, у порядку їх надходження. Такі часові терміни відповідають Закону України «Про доступ до публічної інформації», який набрав чинності 10. 05. 2011 року, стаття 2.
Працівників бібліотеки запрошують до участі у різних формах
підвищення кваліфікації. Так, після семінару-практикуму педагогів-організаторів навчальних закладів м. Луцька, видано бібліографічний дайджест «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб
створення єдиного інформаційного простору». Співпраця з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти, планування
спільних заходів актуалізувало бібліографічний супровід освітніх
проблем. ВОБЮ видає значну кількість бібліографічних видань,
у більшості яких представлені фрагменти першоджерел, що супроводжуються бібліографічними описами інших публікацій з означеної проблеми. Таким чином, є можливість ознайомлення користувачів з більш широким колом джерел, доступних в бібліотеках
області та мережі Інтернет. Досвід роботи та доробки спеціалістів
Волинської обласної бібліотеки для юнацтва висвітлено в статтях
щомісячного виданням «Шкільний бібліотечно-інформаційний
центр», місцевих ЗМІ.
Обираючи теми для бібліографічних видань, бібліографи намагаються виходити з інтересів користувачів, їх типових інформаційних запитів, аналізу повноти бібліографічного забезпечення окремих тем і проблем, простоти або складності бібліографічного пошуку
документів тощо.
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ВИДИ ТА СУТНІСНІ ОЗНАКИ
МІЖОСОБОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Литвин Я. В.
ІІІ курс, група ДІ-31,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедри
документознавства та інформаційної діяльності

Спілкування — поняття, що описує взаємодію між людьми
і характеризує базову потребу індивіда бути включеним в соціум
і культуру. На відміну від комунікації, спілкування передбачає не
тільки інформаційний, але й особистісно — інформаційний
зв’язок між людьми, що забезпечує накопичення соціально-значимої інформації, що конституює учасників спілкування як
спільність.
Поняття «міжособове спілкування» означає взаєморозуміння
і узгодження дій між людьми, вироблення ними єдиної стратегії
взаємодії, те загальне, що було сформоване індивідами, що вступили в контакт.
Поняття «міжособова комунікація» означає процес обміну повідомленнями і їх інтерпретацію між двома або декількома індивідами,
що вступили в контакт один з одним.
Міжособистісне спілкування і міжособистісна комунікація–
не тотожніпоняття, комунікація — це певний акт спілкування,
один із виявів взаємодіїлюдей. «Спілкування — сукупність зв’язків
і взаємодій людей, суспільств, суб’єктів (класів, груп, особистостей), у яких відбувається обмінінформацією, досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності». У спілкуванні
існує три взаємопов’язані складові: комунікація, інтеракція, перцепція.
Комунікація — це спілкування з метою обмінуінформацією між
особистостями. Інтеракція — передбачає обмін інформацієюі певними діями комунікантів. Перцепція — певний процес взаємодії
людей задопомогою спілкування, результатом якого є сприйняття
і взаєморозумінняміж особистостями.
Особливістю міжособової комунікації є те, що в її процесі має
місце обмін повідомленнями між невеликим числом людей; це безпосередня взаємодія, коли її учасники знаходяться в просторовій
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близькості, мають нагоду легко здійснювати зворотний зв’язок;
кожний з її учасників визнає незамінність, унікальність свого партнера, бере до уваги особливості його емоційного стану, самооцінки, особових характеристик і у свою чергу розраховує на зустрічну
увагу.
Найбільш дієвим інструментом вирішення проблем і задач, що
стоять перед людьми на рівні засобів комунікації можливо визначити діалог — комунікативну технологію, що постає як впорядкована
послідовність етапів, елементів і актів поведінки (дій), змісту мови
і станів комуніканта, що опосередковані особливостями його особистого досвіду, поставленою метою, особливостями особистісних
рис і поведінки реципієнта, а також умов, в яких вони знаходяться.
Визначення діалогу як методу чи технології дозволяє розглядати його
як елемент професійної діяльності і застосувати до нього відповідні
критерії аналізу і оцінки.
Таким чином, діалог як інструмент комунікативної діяльності
може характеризуватися наступними чинниками: цілеспрямованістю, тобто усвідомленням предмету і мети комунікативної дії; внутрішньою структурою, взаємопов’язаністю всіх комунікативних актів,
етапів і послідовних дій, тобто наявністю певної фазовоїтехнології;
ефективністю, тобто здатністю приводити до наперед наміченого
результату, поставленої мети.
Висновки: Щоб діалог як елемент професійної діяльності став
ефективним засобом комунікативної роботи, його необхідно готувати заздалегідь, а отримані результати об’єктивно аналізувати
з позиції зроблених помилок і упущених можливостей.
Висновки: Міжособистісна комунікація, що проявляється у
формах монологу, що виступають урізних ролях – адресанта, адресата і третьої особи. Формування і розвитоккомунікативної компетентності особистості передбачає вміння виконувати тучи іншу
роль у комунікації, причому комунікативна поведінка індивіда має
бути не тільки мовно і мовленнєво досконалою, а й добропристойною, ввічливою, ґречною.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ АРХІВНИХ УСТАНОВ
Макогончук О. М.
V курс, група ДІ-51/16с,
спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа «,
Інститут філології та масових комунікацій,
к. тел. (096)-9542540
Науковий керівник: Броварська О. А., к. філол. н.

Одне з провідних місць у фаховій підготовці студента-документознавця обіймає вивчення діяльності архівних установ. Різноманітними є зв’язки архівознавства з документознавством: обидві
науки мають справу з документами, однак документознавство
досліджує ті, що функціонують у сфері управління, архівознавство
ж — у сфері їх зберігання та використання як носіїв історичної
пам’яті та інформації. Спираючись на здобутки документознавства, архівознавці глибше проникають у зміст документів,
визначають їх походження й характер, ідентичність та інформаційну цінність. Вивчаючи загальний документообіг, правила й
методи діловодства, необхідно чітко уявляти собі й завершальну
стадію буття документа, яка пов’язана з його архівуванням і архівним зберіганням.
Виконуючи свої безпосередні обов’язки, фахівець-документознавець постійно звертається до архівів і виконує численні операції, пов’язані з обліком, описуванням, зберіганням архівних документів.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що на сучасному етапі
розвитку архівної галузі в Україні документи НАФ повинні повноцінно та ефективно відтворювати всі напрями життєдіяльності суспільства.
Тому, з найголовніших питань НАФ України сьогодні є темою
багатьох обговорень, дискусій і, як наслідок, темою значної кількості наукових робіт, статей, публікацій. Достатньо пригадати таких
науковців як В. Автократов, В. Бездрабко, Г. Боряк, Л. Дубровіна,
Я. Калакура, К. Климова, М. Ковтун, С. Кулешов, В. Ляхоцький,
І. Матяш, К. Нефедов, А. Санцевич та ін.
Найактуальнішою проблемою архівознавства є проблема сукупного архівного фонду, зокрема його статусу. Кожна держава, нація
мають свої матеріальні й духовні цінності, в тому числі архівну
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спадщину. В Україні діяльність архівів, пов’язану з формуванням
Національного архівного фонду, зберіганням його документів та
використанням архівної інформації, регулюють норми близько
20 законів. Найзначнішими з них є Основи законодавства України
про культуру, Закон України «Про інформацію», базовий галузевий
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи України».
У визначенні архівної діяльності незмінно є присутнім термін
«архівний документ», який є найважливішим в архівознавстві.
Архівний документ — це документ, що зберігається або підлягає збереженню в архіві через його значущість для суспільства, соціальної
одиниці або для індивідуального власника. Не кожен документ
може стати архівним, але лише той, що визнаний призначеним для
архівного зберігання експертизою. Важливо розуміти, що архівний
документ — це не той документ, що зберігається в архіві, а той, що
є гідним архівного зберігання, що визнаний таким. Архівні документи можуть зберігатися й за межами архівів — у приватних осіб,
колекціонерів, у музеях і т. ін., можуть перебувати у розшуку.
«Архівність» — це питання статусу документа, а не місця його знаходження. Облік збереження і використання цього цінного для держави інформаційного мотиву є основними завданнями архівних
установ України.
Найважливішим компонентом НАФ є унікальні документи, що
вносяться до Державного реєстру національного культурного надбання. Таким чином, з архівознавчого погляду НАФ — не лише комплекс матеріальних носіїв із зафіксованого на них різними способами цінної ретроспективної документної інформації, а й найвища
класифікаційна категорія.
НАФ є правовою категорією, тому що вона в цілому або будьякими своїми частинами вступає в певні правові відносини, породжує конкретні права, обов’язки і відповідальність юридичних і
фізичних осіб.
Отже, найважливіша частина документів НАФ зберігається саме
в центральних державних архівах і тому вона завжди привертає до
себе найбільшу увагу дослідників і користувачів. Тому, вивчення
архівознавства та засвоєння навичок і методів архівної справи належить до числа головних завдань студентів-документознавців.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ:
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Марчак А. С.
IV курс, група ДІ-41,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Університет «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., старший викладач

Робота з кадрами підприємства здійснюється спеціалізованим
функціональним підрозділом підприємства — кадровою службою.
Роль кадрової служби в апараті управління підприємством
невпинно зростає: постійно виникає необхідність в обґрунтованому підборі, організації навчання, підвищенні кваліфікації, правильній оцінці і вихованні кадрів підприємства.
За статусом служба управління персоналом є самостійним структурним підрозділом підприємства. Керує діяльністю служби, як правило, директор з кадрів, у підпорядкуванні якого можуть знаходитися ряд відділів, секторів, або груп окремих працівників, утворених
за функціональним принципом (відділ кадрів, сектор навчання і розвитку персоналу, група стимулювання і оплати праці, менеджер
з комунікацій, інженер з техніки безпеки і т. д.).
До функцій кадрової служби підприємства належать: визначення потреби в кадрах, планування кадрового забезпечення і руху кадрів; організація підбору, розміщення і виховання персоналу; дослідження і аналіз ділових, професійних і особистих якостей працівників
підприємства; організація діловодства з роботи з персоналом; оцінка і атестація персоналу підприємства; організація навчання і підвищення кваліфікації персоналу; формування кадрового резерву,
підготовка керівних кадрів і управління просуванням за службою;
поліпшення умов роботи і рішення соціальних питань; розвиток
мотивації, кар’єри працівників.
Усі види роботи з персоналом у підприємстві пов’язані з функціями кадрової служби, взаємозалежні між собою, мають конкретний науковий і практичний зміст, а також мотивують працю працівників кадрової служби щодо їх виконання.
Структура кадрової служби може бути різною залежно від специфіки, масштабів діяльності підприємства, стратегії і тактики роботи з персоналом.
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У великій виробничій або комерційній структурі виникає
необхідність у створенні розгалуженої служби управління персоналом за різними напрямками діяльності в сфері людських ресурсів,
що очолюється директором по персоналу або заступником генерального директора.
Роль кадрових служб у формуванні виробничих колективів
й їхньому розвитку. Кадрові служби займають одне із провідних
місць в апараті управління державними організаціями й приватними
фірмами. Виконанню ключових функцій підпорядкована структура
кадрових служб, до складу якої входять підрозділи, що займаються
робочим персоналом, і окремі підрозділи, що забезпечують комплектування керівних кадрів. До основних функцій відділу кадрів
в сфері стратегічного управління персоналом на підприємстві
належать:
1. Активна участь у розробці та вдосконаленні організаційної та
управлінської структури підприємства.
2. Допомога керівництву у проведенні кадрової політики щодо
найму, переміщення, звільнення, скорочення персоналу.
3. Допомога лінійним та функціональним керівникам у організації виховної роботи з персоналом з метою підвищення продуктивності праці, відповідальності за якість виконання роботи,
забезпечення нормального соціально-психологічного клімату
в колективі.
Виконання названих функцій передбачає проведення фахівцями відділу кадрів постійної роботи щодо вдосконалення методики
проведення співбесід, конкурсного відбору, визначення рівня кваліфікації та професійної придатності кандидатів на вакантні посади при прийомі на роботу, проведення атестації наявного персоналу, організацію навчання та стажування працівників на
провідних підприємствах з метою підвищення професійно-кваліфікаційного рівня кадрового потенціалу, розробку сучасних систем
матеріального стимулювання та програм соціального розвитку трудового колективу.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Мельниченко П. П.
Студентка коледжу «освіта»
Групи ДЛ-31
Науковій керівник: Ткаченко О. О.

На зміну технології пакетної обробки програм на великий ЕОМ
в обчислювальному центрі прийшла технологія роботи на персональному комп’ютері на робочому місці користувача. Телеграф передав всі свої функції телефону. Телефон поступово витісняється службою експрес-доставки. Телекс передав більшість своїх функцій факсу
й електронній пошті і т. д.
Психологічне неприйняття користувачами що рекомендуються
обчислювальним центром стандартів і готових програмних продуктів.
Нерівномірність розвитку рівня інформаційної технології на
локальних місцях, що в першу чергу визначається рівнем кваліфікації конкретного працівника. Описані переваги і недоліки централізованої і децентралізованої інформаційної технології призвели до
необхідності дотримуватися лінії розумного застосування і того,
і іншого підходу. Такий підхід назвемо раціональною методологією
і покажемо, як у цьому випадку будуть розподілятися обов’язки:
Обчислювальний центр повинен відповідати за створення
загальної стратегії використання інформаційної технології, допомагати користувачам як у роботі, так і в навчанні, встановлювати стандарти і визначати політику застосування програмних і технічних
засобів;
Персонал, який використовує інформаційну технологію, повинен дотримуватися вказівок обчислювального центру, здійснювати
розробку своїх локальних систем і технологій відповідно до загального плану організації. Раціональна методологія використання
інформаційної технології дозволить досягти більшої гнучкості, підтримувати загальні стандарти, здійснити сумісність інформаційних
локальних продуктів, знизити дублювання діяльності та ін.
Вибір варіантів впровадження інформаційної технології в фірмі.
При впровадженні інформаційної технології у фірму необхідно
вибрати одну двох основних концепцій, що відбивають сформовані
точки зору на існуючу структуру організації і роль в ній комп’ютерної обробки інформації.
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Перша концепція орієнтується на існуючу структуру фірми.
Інформаційна технологія пристосовується до організаційної структури, і відбувається лише модернізація методів роботи. Комунікації
розвинені слабко, раціоналізуються тільки робочі місця. Відбувається розподіл функцій між технічними працівниками і фахівцями.
Ступінь ризику від впровадження нової інформаційної технології
мінімальна, тому що витрати незначні і організаційна структура
фірми не змінюється.
Основний недолік такої стратегії — необхідність безперервних
змін форми подання інформації, пристосованої до конкретних технологічних методів і технічних засобів. Будь-яке оперативне рішення «в’язне» на різних етапах інформаційної технології. До переваг
стратегії можна віднести мінімальні ступінь ризику і витрати.
Висновки. Отже, інформаційні технології, інформаційні технології автоматизованого офісу, так чи інакше впливають на розвиток
суспільства, тому що вони є невід’ємною складовою сучасного суспільства. Зрозуміли, що використання нових інформаційних технологій дозволяє підвищити ефективність процесу навчання, сприяє
здійсненню переходу до неперервної освіти, вирішує проблему
доступу до нових джерел різноманітної по складу і формам представлення інформації.

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІНСЬКІЙ СФЕРІ
Мех Ю. А.
V курс, група ДІ-51/16с,
спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Інститут філології та масових комунікацій
к. тел. (098)-7628689
Науковий керівник: Броварська О. А., к. філол. н.

У сучасному світі інформація є стратегічним національним
ресурсом, який відіграє дедалі більшу роль у системі державного
управління. У суспільстві спостерігається перерозподіл реальної
влади — від традиційних структур до центрів управління інформаційними потоками. За науковими висновками, рівень інформаційного забезпечення державних органів влади значною мірою впливає на розвиток економіки та політичне становище в країні.
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Проведення серйозних соціальних і економічних перетворень
неможливе без різкого підвищення якості управління, неодмінною
умовою чого є, насамперед, створення інформаційної системи. При
цьому важлива саме розробка стратегії розвитку інформаційного
простору, насамперед окремого регіону, яка буде орієнтована на майбутні потреби суспільства. У цьому випадку потрібен аналіз сучасних тенденцій у розвитку держави та суспільства, узагальнення світової практики, що дасть можливість визначити «обличчя»
управлінських структур XXI століття.
Актуальною є розробка такої стратегії модернізації інформаційних служб держапарату, яка серйозно змінить ефективність прийняття управлінських рішень. Створення таких служб (відділів) —
це не тільки технічна проблема формування відповідних комп’ютерних мереж і баз даних, це і підготовка фахівців, здатних грамотно та
ефективно експлуатувати відповідні ресурси.
Розвиток державних управлінських структур у регіонах як інформаційної системи, насамперед, пов’язують із впровадженням адресних технологічних засобів управління, які мають форму інформаційних, комп’ютерних і комунікаційних технологій. Структура
подібних систем ефективно реалізується в класі систем підтримки
прийняття рішень.
Державні органи повинні постійно збирати різноманітну інформацію про життєдіяльність регіону, щоб оцінювати потреби та задовольняти їх і в даний момент, і в майбутньому. При цьому варто
охоплювати як фактичні проблеми і потреби, так і потенційні. Збір
інформації — складний процес, що спирається як на традиційні, так
і на нетрадиційні методи. Інформаційна служба місцевої держадміністрації повинна постачати інформацію усьому персоналу та всім
підрозділам, що беруть участь у підготовці й прийнятті відповідних
рішень. На основі зібраної і проаналізованої інформації адміністративні органи повинні вносити відповідні корективи в програми своєї
діяльності.
Аналіз стану розробок, впровадження та експлуатації інформаційних систем для органів державного управління в Україні свідчить,
що протягом останніх років виконано значну роботу із застосування
інформаційних технологій. Практично в усіх органах державної
влади забезпечується інформаційна підтримка поточної роботи з
використанням персональних комп’ютерів із набором типових програмних продуктів. Більшість органів виконавчої влади застосовують
локальні обчислювальні мережі.
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Суб’єкт державного управління, виробляючи управлінські
рішення, передає їх об’єкту управління, оформлюючи інформацію
у вигляді організаційно-розпорядчих документів (положень, інструкцій, правил, наказів, постанов, рішень та ін. ). Часто для одержання
ефективного результату в процесі управління необхідна як усна, так
і письмова взаємодія між суб’єктом і об’єктом, однак для більшості
процесів управління важлива наявність інформації, закріпленої на
матеріальному носії.
Таким чином, результат управління залежить від того, наскільки продумано, систематично і професійно відбувається інформаційна взаємодія між суб’єктом і об’єктом управління. Аналіз видів
управлінської діяльності дозволяє визначити завдання, вирішувані
в органі державного управління, і виконавців цих завдань.
Отже, інформаційну складову управлінської праці становить збирання, зберігання, опрацювання і передача інформації. Через органи управління проходить велика за обсягом, різноманітністю і динамікою інформація. Одна її частина має безпосередньо управлінський
характер, інша виражає взаємозв’язки державного апарату із суспільством, з його численними проявами і потребами, інтересами
громадян. Інформацію, яка циркулює в органах державної влади,
можна визначити як соціально-управлінську інформацію. Будь-який
вид виробничо-економічної діяльності ґрунтується на відповідномуінформаційному забезпеченні,в тому числі економічною,
кон’юнктурною, науково-технічною, оглядово-аналітичною, фактографічною та іншою інформацією.

НЕГАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕРНЕТУ
ЯК ЗАСОБУ МАНІПУЛЯЦІЇ МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ
Михальчук О. В.
ІV курс, група Дкз-4.1,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут, к. тел. (050)-2384111
Науковий керівник: Бундак О. А., к. і. н., доцент

На сьогоднішній день, досить популярним місцем застосування
маніпуляцій свідомістю є соціальні мережі такі як: Вконтакте, facebook, Twitter та ін. Це пояснюється тим, що зараз стало «модним»
бути зареєстрованим в одній (а то і декількох) соціальних мережах, та
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і справді — це зручно У самому зародженні соціальних мереж головним фактором їх реалізації була комунікативна функція, що передбачала комп’ютеризоване спілкування між людьми за допомогою
Інтернету. Однак, XXI століття вже ознаменували «Століттям нових
технологій». За таких обставин, Інтернет з його первинною функцією «Пошук» став набувати могутнього комунікаційного
й інформаційного двигуна, що набув стрімкого розвитку у соціальних мережах.
Нині соціальні мережі стали ареною політичної боротьби — як
внутрішньої, так і міжнародної. Кандидати на різних виборах створюють свої сторінки і групи, намагаючись залучити якомога більше
прихильників.
Проте як і в будь-якому процесі, явищі, технології, і в Інтернеті
(в процесі подальшого вдосконалення та розвитку) розвиваються
і його негативні елементи. Одині з них — це спам та тролінг. Саме
вони є засобами маніпуляції свідомістю в мережі.
Тролінг (від англ. trolling) — розміщення в Інтернеті (на форумах, у групах новин Usenet, у вікі-проектах та ін. ) провокаційних
повідомлень з метою викликати флейм, конфлікти між учасниками, образи, війну редагувань, марнослів’я тощо [1].
В інтернет-термінології, «троль» — це людина, яка розміщує брутальні або провокаційні повідомлення в Інтернеті, наприклад, у дискусійних форумах, перешкоджає обговоренню або ображає його
учасників. Слово «тролінг» може характеризувати одне конкретне
повідомлення, або розміщення таких повідомлень загалом. Поняття
«тролінг» також використовується, щоб описати діяльність тролів
взагалі.
Найхарактернішою рисою тролінгу є те, що його постійна кінцева мета — привернути увагу до власної персони. Троль хоче відчувати свою значущість і популярність, справити незабутнє враження, і для цього застосовує будь-які засоби. Існує думка, що це люди,
які страждають комплексом меншовартості, розчаровані чи стомлені повсякденною рутиною. Але слід пам’ятати, що крім цілком
суб’єктивних проявів тролінг взято на озброєння бійцями інформаційних воєн. У цьому випадку мета застосування тролінгу — це, зокрема, відвернення уваги від гострих тем і переведення конструктивного обговорення в перепалку, а також один із методів нападу
шляхом агресивного вкидання наклепу, компромату, чуток тощо [2].
Спам (англ. spam) — масова розсилка кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її
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одержувати. Передусім термін «спам» стосується рекламних електронних листів. Також вважаються спамом освідчення в коханні на
електронну пошту, в чатах, соціальних мережах і т. п. Нині існують
наступні види спаму:
Розсилання листів релігійного змісту.
Масове розсилання для виведення поштової системи з ладу
(Відмова сервісу).
Масове розсилання від імені іншої особи, з ціллю викликати до
неї негативне відношення.
Масове розсилання листів, що містять комп’ютерні віруси (для
їхнього початкового поширення).
Є також два типи масових розсилань, які часто не відносять до
категорії спаму, оскільки вони здійснюються ненавмисно. Однак
вони створюють такі ж (або навіть серйозніші) проблеми для адміністраторів мереж і кінцевих користувачів.
Комп’ютерні віруси певного типу (поштові хробаки) поширюються за допомогою електронної пошти. Заразивши черговий
комп’ютер, такий хробак шукає в ньому e-mail адреси й розсилає
себе за цими адресами.
Поштові хробаки часто підставляють випадкові адреси (зі знайдених на зараженому комп’ютері) у поле листа «Від кого». Погані
антивірусні програми на інших комп’ютерах відсилають на цю адресу
повідомлення про знайдений вірус. У результаті десятки людей одержують повідомлення про те, що вони нібито розсилають віруси, хоча
насправді вони не мають до цього ані найменшого відношення [3].
Отже, в процесі політичної боротьби політичні лідери, задля
досягнення поставленої мети, використовують як позитивні, так і
негативні засоби маніпуляції свідомістю в мережі.
Використана література
1. Тролінг як спосіб психологічної маніпуляції в інтернеті —
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sjournal.cdu.edu.
ua/base/2008/v4/v4pp57-60. pdf].
2. Лігачова Н. Л. Маніпулятивнітехнології в інформаційно-аналітичних
програмах українського телебачення: моніторинг, методи визначення
та засоби протидії. Рекомендації щодо принципів відкритої
редакційної політики телеканалів / Н. Л. Лігачова, С. М. Черненко,
В. Ф. Іванов. — К.: Телекритика, 2003. — 234 с.
3. Україномовний розділ відкритої багатомовної мережевої енциклопедії
[Електронний ресурс] — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki.].
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗБЕКИ
Омельченко В.
ІІІ курс, група ДЛ-31, спеціальність «Діловодство»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедри
докуметознавства та інформаційної діяльності

В сучасному суспільстві саме інформація стає найважливішим стратегічним ресурсом, основною виробничою силою, що забезпечує його
подальший розвиток. Якщо захист інформації характеризує процес створення умов, що забезпечують необхідну захищеність інформації, то
інформаційна безпека відображає досягнутий стан такої захищеності.
Проблема інформаційної безпеки набула особливої значущості
в сучасних умовах широкого застосування автоматизованихних
інформаційних систем, заснованих на використанні компютерних
і телекомунікаційних засобах. При забезпеченні інформаційної безпеки стали цілком реальними загрози, викликані навмисними (зловмисними) діями людей. Перші повідомлення про факти несанкціонованого доступу до інформації були повязані, в основному,
з хакерами, або «електронними розбійниками».
Інформаційна безпека — це стан захищеності інформаційного
середовища, захист інформаціі являє собою діяльність щодо запобігання витоку інформації, що захищається, несанкціонованих
і ненавмисних впливів на інформацію, що захищається, тобто процес, спрямований на досягнення цього стану.
Розуміючи інформаційну безпеку як «стан захищеності інформаційного середовища суспільства, що забезпечує її формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій», правомірно
визначити загрози безпеки інформації, джерела цих загроз, способи
їх реалізації та мети, а також інші умови і дії, що порушують безпеку
. При цьому, природно, слід розглядати і заходи захисту інформації
від неправомірних дій, що призводять до нанесення збитку [1].
Загроза — сукупність факторів та умов, що виникають в процесі
взаємодії об’єкта безпеки з іншими об’єктами, а також складових
його компонентів між собою і здатних чинити на нього негативний
вплив. Вона виступає в якості можливості вирішення протиріччя
у взаємодії об’єкта безпеки з іншими об’єктами, компонентів об’єкта безпеки, що у стадії дисгармонії чи конфлікту, шляхом насильницької зміни в бік погіршення властивостей об’єкта безпеки, або
його компонентів, тобто шляхом нанесення шкоди.
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Між загрозою і небезпекою нанесення шкоди завжди існують
відносини заподіяння, які визначаються як обумовлена сутністю
взаємодіючих об’єктів, елементів системи, зв’язок між явищами,
при якій одне явище, зване причиною, за наявності певних умов
неминуче породжує, викликає до життя інше явище, зване слідством. Загроза завжди породжує небезпеку. Небезпека може бути
визначена як стан, в якому знаходиться об’єкт безпеки внаслідок
появи загрози. Відмінність між ними полягає в тому, що небезпека
є властивістю об’єкта безпеки, а загроза — властивістю об’єкта взаємодії або знаходяться у взаємодії елементів об’єкта безпеки, виступаючих як джерело загроз. Загроза знаходиться у відношенні заподіяння не тільки з небезпекою, але і з очікуваним шкодою —
наслідками негативної зміни умов існування, які необхідно подолати для відновлення необхідних умов — в тому сенсі, що очікуваний
шкоду визначає величину небезпеки [2].
Таким чином, можна зробити висновок про те, що дія загроз
інформаційній безпеці об’єкта направлено на створення можливих
каналів витоку інформації, що захищається (передумов до її витоку) і безпосередньо на витік інформації.
Використана література
1. Кавун С. В. Інформаційна безпека. Навчальний посібник. Ч. 1 /
С. В. Кавун, В. В. Носов, О. В. Мажай. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. —
352 с.
2. Конев И. Р. Информационная безопасность предприятия / И. Р. Конев, А. В. Беляев. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 747 с.

МОВА ЖЕСТІВ
У НЕВЕРБАЛЬНОМУ ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ
Омеьченко І. О.
3 курс,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: Волинець І. М., доцент, к. пед. н.

Актуальність дослідження. Невербальні засоби спілкування це
система немовних знаків, що слугують засобами для обміну інформацією між людьми До таких засобів належить система знаків, які
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відрізняються мовними способами та формою їх виявлення. У процесі взаємодії вербальні й невербальні засоби можуть підсилювати
або послаблювати дію один на одного. Мова невербального спілкування є мовою не лише жестів, а й почуттів. Люди використовують
для комунікативного зв’язку цілу низку невербальних засобів: погляди, міміку, пози, жести тощо.
Метою роботи є огляд невербального спілкування як одного
з основних засобів передавання інформації, зокрема одного з його
різновидів — жестів.
Стан дослідження проблеми. У процесі аналізу використані публікації Д. Карнегі, В. Лабунської, В. С. Степанова, Е. Петрової,
А. Толстих.
Спілкуючись, люди неоднаково реагують на невербальні сигнали:
одні чутливі до них, інші або не обізнані з цією сферою комунікації,
або не мають досвіду фіксації та розшифрування знаків невербальної
комунікації. Невербальне, як і мовне передбачає зворотний зв’язок.
Позитивний невербальний зворотний зв’язок сприятливо впливає на
взаємини між співрозмовниками, а негативний супроводжує або
породжує деструктивні взаємини. Партнер, який роздратовано відповідає на запитання співрозмовника, подає негативні сигнали.
При безпосередньому спілкуванні важливим засобом є також мова
міміки та жестів, яка не тільки доповнює та збагачує, індивідуалізує
звичайну мову, але інколи, наприклад, при спілкуванні глухонімих
людей, й замінює її. Відомо, що одне й те саме слово, наприклад привітання, може бути вимовлене з безліччю найрізноманітніших відтінків, які передаються з допомогою міміки, жестів, інтонацій і відображають найтонші переливи людських настроїв і почуттів.
Слід зауважити, що невербальна комунікація залежить також від
типу ділової культури. Існують, звичайно, жести, експресивні сигнали, які майже однакові у всіх народів (посмішка, сердитий погляд,
насуплені брови, хитання головою тощо). Водночас досить багато
невербальних засобів, звичок, які прийняті лише однією нацією.
Вважаємо, що неабияке значення у спілкуванні відіграють жести.
Жести — це виражальні рухи рук, що передають внутрішній стан
людини.
За функціональним призначенням і природою вирізняють такі
їх види:
1. Ритмічні жести дублюють інтонацію, виокремлюють певні
частини висловлювання, підкреслюють логічний наголос, сповільнення чи прискорення темпу мовлення.
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2. Емоційні жести передають найрізноманітніші відтінки почуттів: подив, радість, захоплення, ненависть, роздратування, розчарування.
3. Вказівні жести виконують функцію виділення якогось предмета серед однорідних. З цією метою послуговуються рухами пальців, кисті, цілої руки.
Показувати пальцем на людей неввічливо.
4. Зображувальними жестами відтворюють предмети, тварин,
інших людей (їхню форму, рухи, розміри). Ними користуються в тих
випадках, коли не вистачає слів чи необхідно підсилити враження
і вплинути на слухача наочно.
5. Жести-символи інформують про певні дії, властивості, наміри
тощо. Такі жести не мають нічого спільного з діями, про які вони
сигналізують. Наприклад, піднесена рука з випрямленими пальцями — «прошу слова». До жестів-символів належать умовні жести
вітання, прощання, заклик до мовлення, передчуття приємного.
Наведемо поширені жести і їх тлумачення: пальці рук зціплені — знак розчарування і бажання співрозмовника приховати своє
негативне ставлення; прикривання рота рукою — слухач розуміє,
що ви говорите неправду; почухування і потирання вуха — співрозмовник наслухався і хоче висловитися; потирання скронь, підборіддя, прикривання обличчя руками — особа не налаштована
розмовляти в цей момент; людина відводить очі — підтвердження
того, що вона щось приховує; схрещення рук на грудях — людина
нервує, краще розмову закінчити чи перейти на іншу тему; схрещення рук і тримання пальців у кулаці — людина налаштована
вкрай вороже;відтягування комірця людина гнівається або дуже
схвильована: вказівний палець спрямований прямовисно до скроні,
а великий підтримує підборіддя — негативне або критичне ставлення до почутого;руки за головою — впевненість, перевага над
співрозмовником; потирання ока — людина говорить неправду;
тримання рук за спиною — впевненість у собі.
Висновок, система невербальних засобів комунікації є найпростішою і найекономічнішою системою, що усуває зайві формальні
засоби та дозволяє досягти однозначності комунікації за умов узагальненого та полісемантичного характеру власне мовних засобів.
Щоб успішно здійснювати професійну діяльність, треба знати і
вміти розпізнавати (читати) жести, що є одним із різновидів невербальних засобів спілкування. Вміючи це робити, інформацію про
клієнта, партнера, співробітника або про будь-яку іншу людину,
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яку бачимо вперше, можна довідатися ще до того, як вона почне
говорити.
Використана література
1. Карнегі Дейл. Як виробити впевненість у собі й впливати на людей,
виступаючи привселюдно / Дейл Карнегі. — Мінськ: Сучасний
літератор, 2006. — 457 с.
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ПОНЯТТЯ ДИСКУРСУ
ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ
Омельченко І. О.
ІІІ курс, група ДІ31,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедри
документознавства та інформаційної діяльності

Основним завданням дискурсу є єдність мовної практики і надмовних факторів (значима поведінка, що маніфестується в доступних почуттєвому сприйняттю формах), необхідних для розуміння
тексту, єдність, що дає уявлення про учасників спілкування, їхні
установки й цілі, умови вироблення і сприйняття повідомлення.
Метою дослідження є виявлення особливостейв дискурсі.
Дискурс — це єдність безпосередньо мови і зовнішніх факторів,
що впливають на особливості цієї мови.
Поняття дискурсу часто асоціюється з типами та формами мовлення, принципами побудови повідомлення, його риторикою
(монологічний, діалогічний, наративний, риторичний, іронічний
тощо), характеристиками мовлення окремої людини і груп людей
(особистісний, неповторний, колективістський, авторитарний).
Розглядають дискурс і як функціональний стиль, Різновид мовлення
(усний, писемний, науковий, художньо-белетристичний, діловий,
літературний), різновид функціонального стилю, його реалізацію
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в різних сферах спілкування (юридичний, судовий, газетний,
Радіодискурс, кінодискурс, театральний, у сфері паблікрілейшнз,
рекламний, святковий); як жанр художньої літератури (прозовий,
ліричний, драматичний)[1].
Однією з найповніших класифікацій дискурсів є класифікація
Г. Почепцова. Він виокремлює теле- і радіодискурси, газетний, театральний, кінодискурс, літературний дискурс, дискурс у сфері паблікрілейшнз (ПР), рекламний дискурс, політичний, релігійний (фідеїстичний) дискурси.
Дискурс у сфері паблікрілейшнз (ПР). Це відносно новий тип
дискурсу, спрямований на встановлення зв’язків між інституціями,
партіями, окремими політиками тощо і суспільством загалом. Такі
зв’язки роблять діяльність організації, політика прозорішою, зрозумілою решті суспільства.
Паблікрілейшнз — це організація руху інформації, спрямована
на формування комунікативного простору сучасного суспільства
поряд з теорією переговорів, пропагандою, рекламою, маркетингом,
лобізмом тощо.
Отже, ПР — це комунікація у сфері відносин суспільних інституцій з громадянами, тобто суспільна комунікація. ПР має риси
повсякденної комунікації (особистісної, діалогічної, усної) та масової (неособистісна, монологічна, технічна), оскільки в ній розглядаються об’єкти, з якими мовець має безпосередні стосунки, але яка
спирається на закони спілкування з масовою аудиторією [3].
ПР-дискурс може створювати позитивний імідж не лише певній
інституції чи політику, а й цілій країні. ПР У зовнішній політиці держави — функція державного Управління, яка вивчає та оцінює
настрої і ставлення міжнародної спільноти, розробляє та реалізує
програму дій, спрямовану на досягнення кращого розуміння міжнародною спільнотою і позитивного ставлення до держави на міжнародній арені. Важлива роль ПР у руйнуванні стереотипів та упереджень щодо певної держави, її керівництва, внутрішньої
і зовнішньої політики тощо, а також у кризові для держави періоди.
Реклама стає знаком. Отже, продається не сам товар, а його символічний відповідник. Купуючи, людина реагує не на відмінності
товару, а на відмінності його знакової суті.
Отже, у сучасній науці дискурс трактується як складне явище,
що складається з учасників комунікації, ситуації спілкування і самого тексту. Дискурс можна вважати одночасно живим процесом спілкування і найзагальнішою категорією міжособистісної інтеракції,
262

сучасні проблеми та перспективи розвитку

Секція 2

також це найзагальніша категорія організації мовного коду (засобів
мовної системи) у спілкуванні, поле зустрічі особистостей у конкретних психологічних і соціальних обставинах.
Використана література
1. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник/ Флорій
Бацевич,. — К.: Академія, 2004. — 342 с.
2. Ковалик І. Методика лінгвістичного аналізу тексту: Навч. посібник
для педінститутів спец. № 2102 «Укр. мова і літ. »/ Іван Ковалик,
Любов Мацько, Марія Плющ. — К.: Вища шк. Голов. вид-во, 1984. —
119 с.
3. Мельничайко В. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови:
Посібник для вчителів/ Володимир Мельничайко,. — К.: Рад. шк.,
1986. — 168 с.
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ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ТРУДОВИХ КНИЖОК
Паранюк К. С.
IV курсу, група ДІ-41,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викл.

Трудовий шлях кожного робочого відбивається в трудовій книжці — одному з найважливіших особистих документів громадянина,
що характеризує всю його професійну біографію: освіта і кваліфікацію, просування по службових сходах, ставлення до праці. На її
основі встановлюються всі види трудового стажу для призначення
державних пенсій, посібників з соціальному страхуванню, а також
посадових окладів, виплати винагороди за вислугу років.
Трудова книжка як основний документ у сфері професійної
діяльності підвищує у її власника почуття відповідальності за роботу, сприяє зміцненню дисципліни, значно полегшує завдання правильного підбору кадрів, дозволяє істотно впорядкувати роботу органів соціального забезпечення за призначенням пенсій.
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Перші трудові книжки з’явились в 1919 р. в Москві та Петербурзі. Царські паспорти були відмінено і замість посвідчення особи
були введені трудові книжки.
В 1923 г. Трудові книжки замінили на посвідчення особистості,
а у вересні 1926 року Радою народних Комісарів було введено
«Трудові списки». Цей документ вводився у всіх державних установах
та акціонерних товариствах й призначався для обліку службовців.
При звільненні працівник міг отримати копію трудового списку.
З 15 січня 1939 року знову було введено нові трудові книжки,
котрі мав отримати кожен, хто пропрацював більше п’яти днів.
Працівник мав право мати лише одне місце роботи, все інше вважалось «нетрудові доходи». Окрім даних про кар’єрне зростання працівника, до трудової книжки почали заносити також його нагороди, премії й заохочення.
Якщо спочатку метою трудової книжки було примушення до
фізичної праці класових ворогів, то згодом головним завданням став
контроль за службовцями, закріплення за установами, підприємствами і організаціями країни працездатних громадян, тобто гарантія
лояльності державного та промислового апарату і його чіткої роботи.
В 40-х роках минулого століття в СРСР остаточно було сформовано радянське «кріпостне право»: без трудової книжки людина вже
не могла ні влаштуватись на роботу, ні звільнитись. При цьому забезпечувався ретельний контроль: всі дані заносились лише на підставі додаткових документів (довідок), і ніякі свідки в цьому допомогти
не могли.
Вкладиш до трудової книжки було затверджено постановою
Економради при РНК СРСР від 28 травня 1940 року. Інструкція про
порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах і
організаціях була затверджена 9 липня 1958 року. До 1970 р. ця
Інструкція поповнилась багатьма змінами, доповненнями і роз’ясненнями.
В Україні першим директивним документом, покликаним регулювати трудові відносини між працівником і працедавцем шляхом
провадження трудових книжок стала Постанова Кабінету Міністрів
України № 301 від 27. 04. 1993р. «Про трудові книжки працівників».
Цією постановою запроваджено новий зразок бланків трудових книжок та вкладок до них, встановлено порядок забезпечення ними всіх
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.
Сьогодні у трудовій книжці містяться відомості про всю трудову
діяльність працівника, про одержані ним заохочення і нагороди, про
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темп і рівень професійного зростання. Це допомагає адміністрації
підприємства (організації, установи) у визначенні придатності чи
непридатності певного працівника до його використання на вакантній посаді.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР
ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Пянковський М. А.
Vкурс, група ЗДІ-61/16-с,
спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Інститут філології та масових комунікацій,
к. тел. (096)-6125861
Науковий керівник: Дика Л. Л., к. філол. н., доцент

Сучасний стан розвитку економіки, умови ринкового господарювання, виклики конкуренції XXI ст. диктують умови стрімкого
зростання інновацій, вимагають пошуку нових, перспективних форм
управлінського впливу, які могли б забезпечити максимально можливе досягнення цілей підприємства та результатів його діяльності.
Одним із важливих факторів, який сприяє ефективній діяльності сучасного підприємства, а також дозволяє підвищити його конкурентоспроможність, є корпоративна культура.
Говорячи про корпоративну культуру підприємства як важливого фактору ефективної діяльності підприємства, варто насамперед
окреслити сутність поняття «культура підприємства». Так, культура
підприємства — це узагальнююча характеристика усього підприємства (організації) в цілому. Основні елементи культури підприємства — це:
– цінності, соціальні установки;
– моральні принципи й ділова етика;
– методи мотивації працівників;
– організація праці й способи контролю;
– стиль керівництва;
– шляхи вирішення конфліктів;
– способи прийняття рішень;
– комунікації [3].
Корпоративна культура підприємства — це система колективно
поділених цінностей, переконань, традицій і норм поведінки
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працівників. Вонавиражається в символічних засобах духовного й
матеріального оточення людей, що працюють у даній організації [3].
Корпоративна культура — це потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи підприємства (організації) і окремих осіб на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, забезпечувати лояльність і полегшувати спілкування
між ними.
Варто зазначити, що культурологічний підхід до дослідження
ефективного функціонування підприємства передбачає вивчення
процесів, що відбуваються в організації, через культуру, яка визначає
специфіку діяльності, особливості взаємодії між працівниками,
вимоги і ставлення до них тощо. Саме тому ефективне управління
підприємством, у тому числі персоналом, передбачає тісну взаємодію управлінських форм і методів з корпоративною культурою організації[4].
Важливим є той факт, що формуванню та впровадженню корпоративної культури в діяльність певного підприємства повинна передувати відповідність деяким вимогам. По-перше, наявність чітко
встановлених принципів, на яких ґрунтується вся діяльність підприємства. По-друге, організаційна структура компанії повинна містити відділ, який би був достатньо компетентним, щоб займатися
формуванням, підтримкою та контролем за станом корпоративної
культури [4].
Сутність сучасної корпоративної культури полягає в тому, що
вона повинна стати формулою успіху бізнес-організації, забезпечити в ній:
– ефективну організаційну і функціональну інтеграцію людських
ресурсів;
– ідентифікацію інтересів працівників з базовими цінностями
організації;
– структурну гнучкість людських ресурсів, їх адаптацію до можливих організаційних, соціальних і кульних нововведень [1, с. 26].
Звідси випливає, що саме корпоративна культура диктує стиль
взаємодії між співробітниками і керівниками різних ланок, стиль
взаємодії компанії з навколишнім соціокультурним середовищем.
Корпоративна культура значно впливає на успішність реалізації
стратегії підприємства (організації).
Окрім того, корпоративна культура підприємства повинна бути
спрямована таким чином, щоб працівники організації вбачали в
своєму розвиткові розвиток та підвищення ефективності діяльності
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підприємства, щоб у них формувались переконання, цінності, схильності до навчання та розвитку.
Отже, корпоративна культура є невід’ємним атрибутом кожного
успішного підприємства. Хоча процес формування корпоративної
культури на підприємстві є досить складним та довготривалим,
однак саме корпоративна культура сприятиме ефективній діяльності підприємства (організації) та його розвитку.
Використана література
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
КАДРОВИХ СЛУЖБ
Романенко О. В.
IV курс, група ДІ-41,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач

Організація роботи з персоналом в організації повинна бути
спрямована на виконання задач кадрової політики і являє собою
певну систему різних видів кадрової роботи.
Усі види роботи з персоналом в організації пов’язані з функціями кадрової служби, взаємозалежні між собою, мають конкретний
науковий і практичний зміст, а також мотивують працю працівників
кадрової служби щодо їх виконання. Слід зазначити, що робота
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кадрових служб має свою специфіку відповідно до особливостей
керованого об’єкта, що характеризуються профілем його діяльності
(виробнича, комерційна, фінансова і т. д.).
Організація діяльності будь-якого підрозділу повинна починатися зі складання положення про цей підрозділ, в якому перераховуються завдання, функції, права й обов’язки підрозділу. Положення
про кадрову службу має складатися з таких розділів: загальні положення, завдання, структура, функції, взаємини з іншими підрозділами, права, обов’язки, відповідальність.
Організація праці в кадрових службах передбачає вирішення ряду
завдань, серед яких:
– чітка організаційна побудова роботи діяльності та вибір найбільш раціональної форми організації роботи з документами;
– правильний розподіл функцій між окремими виконавцями
і підрозділами, застосування кращого досвіду та методів ведення
діловодства. Вирішення цього питання здійснюється шляхом розробки та впровадження нормативних документів, посадових інструкцій, стандартів;
– визначення критеріїв оцінки праці співробітників, їх навантаження;
– підвищення кваліфікації та культури праці персоналу кадрової служби;
– раціональна організація робочих місць, забезпечення персональними ЕОМ.
Робоче місце працівника кадрової служби має бути організоване
таким чином, щоб розумові та фізичні зусилля спеціаліста спрямовувалися на виконання його функціональних обов’язків без будьяких перешкод.
Робочі приміщення працівників кадрової служби з огляду на
характер робіт умовно поділяють на такі зони:
• зона управління (робочі приміщення заступника керівника
установи з кадрів, начальника відділу кадрів, начальника відділу підготовки кадрів тощо);
• зона роботи з відвідувачами (об’єднує зону робочого місця
інспектора (референта) з кадрів і зону відвідувача, обладнану необхідним набором меблів);
• зона роботи з документами (тут знаходяться робочі місця більшості співробітників кадрової служби, обладнані всім необхідним
для одержання інформації, її обробки, зберігання і видачі документів та матеріалів);
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• приймальня (відвідувачі чекають прийому і одночасно можуть
отримати первинну інформацію про організацію, а в разі потреби
заповнити формуляри кадрових документів);
• зона контактів або зона конфіденційного спілкування з відвідувачами (ізольоване приміщення з інтер’єром, що сприяє довірливій розмові);
• зона кодування та зберігання документів (тут зберігаються картотеки, особові справи та трудові книжки працівників, звіти про стан
роботи з кадрами тощо).
У всіх робочих приміщеннях повинні бути забезпечені відповідні умови праці. Робоче приміщення працівника кадрової служби
повинно бути забезпечене законодавчими та нормативними документами, запасом бланків і необхідним канцелярським приладдям.
У зв’язку з переходом на комп’ютерні технології кадрова служба
забезпечується відповідною апаратурою. Для оптимізації становища можна порекомендувати використання комп’ютерної бази даних
«Кадри» і «Картка», які вже є в обігу.

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Савчук Б. О.
І курс, група ДКм-1. 1,
спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
к. тел. (0332) 78-04-29
Науковий керівник: Ляшук Н. В., к. філол. н., доц.

За визначенням комісії ООН з промислового розвитку існує
чотири основні компоненти бізнесу, а саме: маркетинг, виробництво, продаж та платежі. При цьому, якщо дві або більше складових
реалізуються із застосуванням інформаційних комп’ютерних технологій (систем та мереж), бізнес прийнято вважати електронним.
Звідси випливає і визначення електронного бізнесу. Цим поняттям називають будь-яку ділову активність, що використовує можливості інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків компанії з метою створення прибутку.
Найважливішою складовою Е-бізнесу є електронна комерція,
яка охоплює не тільки операції купівлі-продажу, а й супровід
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процесів створення попиту на продукцію і послуги, автоматизацію
адміністративних функцій, пов’язаних з он-лайновими продажами
і обробленням замовлень, а також із вдосконаленням обміну інформацією між партнерами.
Аналіз користування глобальною мережею Інтернет свідчить про
щорічне збільшення інтернет-трафіку. Так, у 2000 році обсяг переданих даних користувачами глобальної мережі складав 75250 терабайт інформації на місяць (або 0,075 ектобайт на місяць).
Демонструючи щорічне зростання, у 2014 році глобальний інтернеттрафік склав уже 42,4 ектобайти на місяць.
Глобальне поширення Інтернету та наявність розвинених технологій здійснили значний вплив на використання і розвиток маркетингу та електронної комерції. Користувачам мережі надана можливість не лише обміну інформацією, але і здійснення електронних
комерційних операцій.
Поширення електронної комерції значно випереджає темпи
росту продажів у світі. Загалом, частка e-commerce у структурі світового рітейлу (обсягів продажів товарів та послуг) складає 7–8 відсотків.
При цьому, за даними дослідницького агентства eMarketer, в розвинених країнах електронна комерція має рівень 10–12 процентів
загального рітейлу, а у країнах, що розвиваються — 2–4 відсотки.
Однак, якщо розглянути ринок світової електронної комерції
в розрізі регіонів, можна спостерігати суттєве переважання частки
країн Азії (36 відсотків) та Північної Америки (32 відсотки). Адже
найбільший у світі оборот товарів та послуг в мережі Інтернет здійснюється користувачами, які проживають у Китаї та Сполучених
Штатах Америки.
Ще одним трендом розвитку електронної комерції у світі варто
зазначити поширення популярності мобільних пристроїв (смартфонів, планшетних комп’ютерів). Розширення можливостей користувачів та спрощення доступу їх до глобальної мережі Інтернет надає
додатковий поштовх для розвитку e-commerce у світі.
Впровадження електронної комерції у повсякденне життя населення усього світу безумовно завдячує великій кількості чинників.
На нашу думку, загалом досліджені фактори можна об’єднати
в наступні базові групи:
– чинники, пов’язані з розвитком глобальної мережі Інтернет —
а саме, постійне збільшення числа користувачів, прискорення швидкості обміну даними, динаміка інтернет-трафіку;
270

сучасні проблеми та перспективи розвитку

Секція 2

– демографічні чинники — а саме, рівень доходів користувачів,
якість життя населення;
– чинники доступності та зручності e-commerce — а саме, підвищення популярності мобільних пристроїв, розширення можливостей користувачів Інтернету, тощо.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНУ
«ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ»
Сапіжук М.
І курс, група ДКм(з)-1. 1,
спеціальність ««Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Луцький інститут, к. тел. (0332) 78-04-29
Науковий керівник: Жалко Т. Й., канд. філол. н., доцент

Перше офіційне визначення терміну «електронне видання» знаходимо в Міжнародному стандарті ISO 9707 (1991р. ): «Інформація та
документація — статистичні дані про виробництво та розповсюдження книг, газет, періодичних та електронних публікацій», де електронне видання розуміється як документ, що публікується у машиночитаній формі, доступний для публіки і включає файли даних і
програмне забезпечення (прикладні програми); може бути записаним на папері, магнітному, оптичному чи інших медіа, призначений
для оброблення за допомогою комп’ютера або периферійних пристроїв. Ключове слово «машиночитаний», що принципово відрізняє електронне видання від друкованого [5, с. 50-51].
У міжнародному стандарті ГОСТ 7. 83-2001 електронний документ визначено як документ на машиночитаному носії, для використання якого необхідні засоби обчислювальної техніки» [2].
Визначення «електронний документ» подане в Законі України
«Про електронні документи та електронний документообіг».
Зокрема, «електронний документ» трактується як документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи
обов’язкові реквізити документа [1].
Важливим є розроблення українськими дослідниками І. Антоненко та О. Барковою глосарію «Електронні ресурси: базові визначення та супутні терміни», в якому заявлена дефініція трактується
як «самостійний, закінчений електронний ресурс, що вміщує електронний документ або групу електронних документів, які пройшли
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редакційно-видавничу обробку і мають вихідні відомості, призначені для довготривалого зберігання, розповсюдження у незмінному
вигляді, всі копії яких відповідають оригіналу» [3, с. 11-15].
Найбільш повне і точне визначення електронного журналу зробив професор Бібліотечно-інформаційної школи Університету штату
Індіана (США) Томас Е. Нісангер в офіційному виданні у 1996 році:
«Не існує загальноприйнятого визначення електронного журналу.
Термін об’єднує багато різних явищ і понять. Наприклад, багато різних типів видань вже тепер чи невдовзі будуть доступними в електронній формі і серед них:
1) наукові журнали;
2) популярні тижневики;
3) інформаційні бюлетені;
4) газети;
5) аматорські видання [4, с. 87].
Отже, з огляду на відсутність чіткого визначення терміну «електронний журнал» найбільш точним є: електронний журнал — це періодичне електронне видання, що є закінченим електронним ресурсом і
вміщує групу електронних документів (статей), що пройшли редакційно-видавничу обробку та призначені для довготривалого зберігання та розповсюдження в комп’ютерних мережах у незмінному вигляді.
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ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ
В ІНФОРАМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Селіверстова Р.
ІІІ курс, група ДЛ-31, спеціальність «Діловодство»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедри
докуметознавства та інформаційної діяльності

Реалізація участі будь-якого суб’єкта в інформаційній взаємодії
з іншими суб’єктами здійснюється через певні дії або професійну
діяльність. Якщо загальний інформаційний правовий статус суб’єктів встановлюється Конституцією, то в переході до конкретної діяльності і реальним правовідносин в цій області виникає складніша
залежність між видами інформаційної діяльності, правовим статусом суб’єкта і реалізованими правовідносинами.
Сфера інформаційної діяльності формується в процесі з’єднання
технологій, ресурсів і дій по використанню результатів об’єднання
енергетики інформації і технологічних засобів з метою особистих, корпоративних і суспільних інтересів. З урахуванням специфіки суб’єктів
і етапу технологічного циклу робота з інформацією реалізується через
конкретні операції і дії. На цій основі може сформуватися певний вид
інформаційної діяльності. За ознакою спеціалізації суб’єктів виділимо три види такої діяльності: загальну, спеціальну та спеціалізовану.
Інформаційна діяльність загального характеру — діяльність в якості
користувача загальнодоступної інформації і засобів інформатизації —
властива всім категоріям суб’єктів. Загальна інформаційна діяльність
охоплює найбільш широке інформаційний простір і реалізується в процесі здійснення суб’єктами їх прав на інформацію через інформаційні
системи і ІКТ національного (державного) рівня, різні корпоративні
системи, персональні комп’ютерні системи і через Інтернет.
Спеціальна інформаційна діяльність здійснюється органами,
організаціями і професійно орієнтованими працівниками, які вирішують завдання в галузі управління, виробництва, масової інформації, забезпечують консультативну, експертну, аналітичну роботу
для необмеженого числа користувачів. Спеціальна інформаційна
діяльність реалізується також на основі права суб’єктів на інформацію, але, як правило, пов’язана із здійсненням службової роботи
в рамках державних органів і органів місцевого самоврядування та
обмежена правовим статусом кожного суб’єкта.
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Інформаційну діяльність можна визначити як професійну діяльність в області створення, збору, пошуку, накопичення, обробки,
зберігання, поширення, надання та подання, охорони і захисту
інформаційних ресурсів, інформаційних технологій використання
засобів зв’язку, здійснювану в рамках правового статусу суб’єкта.
Будь-яка діяльність — це вже синтезована форма реалізації прав і
відповідальності суб’єкта відповідно до його інтересом і метою. Вона
реалізується через конкретні дії і операції, які також потребують правового регулювання. І ця частина правового регулювання здійснюється, як правило, через систему правових адміністративних регламентів, а також через встановлену правом обов’язок дотримання
технічних регламентів. Весь цей комплекс правових засобів забезпечення інформаційної діяльності реалізується в процесі конкретних
правових відносин одного суб’єкта (або декількох) з іншими суб’єктами права. Спеціалізація по різним цілям діяльності суб’єктів, предметне розгляд особливостей реалізації зазначених видів діяльності в
підручнику висвітлені в розділі про вдачу на інформацію.
Для предмета інформаційного права має важливе значення не тільки проблема правовідносин загального характеру — по реалізації своїх
прав на інформацію громадянами, структурами державного і в цілому
публічного управління, використання прав на інформацію юридичними особами та іншими формами організацій, а й та область діяльності, де реалізуються відносини щодо забезпечення конкретних прав
на інформацію всіма видами суб’єктів. Звідси тісний зв’язок інформаційних ресурсів і комунікацій в галузі надання державних послуг.

ЕЛЕКТРОННА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ВИД СПІЛКУВАННЯ
Солярик О. А.
студентка 5 курсу
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»,
к. тел. (097)-6962868
Науковий керівник: Дика Л. Л., к. філол. н., доцент

Розвиток інформаційних технологій в суспільстві має переважно
характер науково-технічний. Прикладом цього є електрона комунікація. Електрона комунікація дає можливість отримати необхідну
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інформацію,допомагає спілкуванню в онлайні, також вона є потужним ривком у переході на новий рівень спілкування.
Пророком електронної комунікації вважається канадський професор, який присвятив себе філософії соціальних комунікацій,
Маршал Маклюен. Головний методологічний принцип вчення
Маклюена можна сформулювати наступним чином: духовний та
матеріальний прогрес людства визначають не знаряддя праці чи опанування природи, не економіка, політика чи культура, а технологія
соціальної комунікації, тобто ті комунікаційні канали, що ними
володіють люди.
Електронна комунікація у наші дні — це електронна пошта,
форуми, чати, електронні ЗМІ, соціальні мережі онлайн тощо.
Комунікаційними каналами, що забезпечують функціонування
перелічених популярних видів електронної комунікації є телебачення, мобільний телефон, комп’ютер, Інтернет. Маклюен не помилився говорячи по значимість і стихійність електронних комунікацій, адже в наш час мало хто може уявити свою роботу, освіту,
дозвілля без електронних засобів зв’язку. За умови їх раціонального
використання, вони дійсно розширюють можливості своїх користувачів, задовольняють інформаційні, освітні, культурні потреби, відкривають безмежний простір для спілкування та самовираження.
Електронна комунікація, заснована на космічному радіозв’язку,
мікроелектронної і комп’ютерної техніки, оптичних пристроях запису. Один з найбільш важливих феноменів, породжених революцією ХХ століття — Глобальна інформаційна мережа — Інтернет.
Інтернет — глобальна соціально-комунікаційна комп’ютерна
мережа, призначена для задоволення особистісних і групових комунікаційних потреб за рахунок використання телекомунікаційних технологій.
Середу Інтернет розглядають і як сукупність технічних,функціональних,інформаційних, соціальних, економічних, юридичних компонентів, що забезпечують існування, функціонування і діяльність
індивідуальних і групових користувачів, що становлять аудиторію
Інтернет. Деякі вчені говорять про значущість лінгвістичного аспекту Інтернет і навіть про виникнення віртуальної мовної особистості.
Стосовно до Мережі електронна комунікація представляється деяким авторам складної комбінацією дискурсів: передача особистої пошти
(побутовий дискурс), офіційний обмін і запит інформації (діловий дискурс), обговорення наукових питань у групах новин або конференцій
(науковий дискурс), рекламні банери і сайти (Рекламний дискурс).
275

Секція 2

Документознавство та інформаційна діяльність:

Електронна комунікація має усе більш зростаючий вплив на
політику і економіку. До теперішнього вже склався цілий ряд структурно-функціональних складових електронного бізнесу.
Узагальнюючи погляди на електронну комунікацію, деякі дослідники складають її «Типологічну» модель, описуючи цей феномен,
виходячи з таких параметрів:
– по ознакою масштабності (масова, групова і внутрішньособистісна);
– за ознакою часу (коротка і необмежена у часі, синхронна і
асинхронна);
– за формою (письмова (текстова та графічна) і усна (за наявності звукового модему));
– по каналу передачі (актуальна, віртуальна);
– за способом контакту (завжди опосередкована).

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Стьопкіна Ю. А.
IV курс, група ДІ-41,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О.

Соціальна сутність сучасних держав виражається у їх національних функціях щодо освіти, культури, охорони здоров’я, пенсійного
забезпечення та інших форм соціального захисту своїх громадян.
Соціальна держава спрямовує свою політику в напрямі розвитку
ринкової економіки, соціальної справедливості, соціальної захищеності, соціального партнерства і соціальної солідарності членів суспільства. Її основними завданнями визнаються досягнення стабільності рівня життя населення, захист та здійснення прав і свобод
громадян, створення сучасних систем охорони здоров’я, освіти,
соціального забезпечення, підтримки злиденних та бідних соціальних верств, попередження і вирішення соціальних конфліктів.
Право на соціальне забезпечення — одне з природних прав
людини, що обумовлене ходом розвитку людини в суспільстві,
визнане світовим співтовариством і закріплене в таких міжнародноправових актах, як Загальна декларація прав людини, Міжнародний
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пакт про економічні, соціальні та культурні права, Європейська соціальна хартія. Конституція України встановила право громадян на
соціальний захист, у тому числі й на соціальне забезпечення.
Відповідно до Конституції України соціальний захист базується на
соціальному страхуванні і соціальному забезпеченні.
Система соціального захисту, відповідно до Конституції, має
досить складну структуру, елементами якої є пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальна допомога. Оскільки системний підхід передбачає, що будь-яка система складається зі структурних одиниць, які перебувають у стійких взаємозв’язках один
з одним і не існують самі по собі, вважаємо за недоцільне включати
до права на соціальний захист право на охорону здоров’я, медичну
допомогу та медичне страхування, яке визначене як окремий вид
соціальних прав.
Є дві форми задоволення потреб громадян: індивідуальна та
сумісна. Індивідуальна форма передбачає надання благ безпосередньо в розпорядження особи (пенсії, допомоги). Сумісна — відсутність виплат безпосередньо громадянам (освіта, медичне обслуговування).
Соціальний захист має ряд ознак. По-перше, це система суспільних відносин, яка призначена для задоволення особистих матеріальних потреб громадян через індивідуальну форму розподілу зі
спеціальних фондів. По-друге, соціальний захист здійснюється державою за рахунок коштів суспільства. По-третє, кошти надаються
замість заробітної плати або як додаток до неї у випадках, передбачених законодавством, у разі втрати чи зниження заробітку, додаткових витрат або неможливості працевлаштування.
Заходи соціального захисту мають подвійну спрямованість.
В одних випадках вони покликані надавати пасивну підтримку тим
членам суспільства, які з певних причин опинились у скрутному становищі. Пасивна підтримка надається у вигляді соціальної допомоги — допомоги суспільства особі або сім’ї, яка не має достатніх засобів до існування. Соціальна допомога за своєю суттю є адресною,
тому що надається лише тим, хто її потребує.
Отже, соціальний захист містить як пасивні, так і активні заходи
підтримки доходів. Пасивними заходами є соціальна допомога,
активними — соціальне страхування.
Таким чином, соціальний захист — це система суспільних відносин, призначена для задоволення матеріальних потреб громадян із
спеціальних фондів через індивідуальну форму розподілу, замість
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оплати праці чи як доповнення до неї у випадках, передбачених
законодавством, з урахуванням трудового стажу громадян чи соціального фактора або без урахування цих обставин.

СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
ТА ЦОГО ОСНОВНІ СКЛАДОВІ
Татаринова І. А.
ІІІ курс, група ДІ-31,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедри
документознавства та інформаційної діяльності

Комунікація є важливим чинником існування суспільства,
оскільки суспільства без спілкування немає. Комунікація є тим процесом, який і забезпечує утворення суспільства.
Дослідження показали, що близько 70% часу індивідуума припадає на комунікацію: людина пише, читає, говорить, слухає. Жодна
людина чи група людей не може існувати без комунікації. Тільки
комунікація забезпечує передачу інформації та ідей.
Комунікація передбачає як передачу (вислів), так і розуміння
(сприйняття) повідомлення. Досконала комунікація виникає в тому
випадку, коли думка або ідея зрозумілі саме в тому значення, яке мав
на увазі коли казав, тобто коли передача відбулася таким чином, що
у приймаючого інформацію виник той же уявний образ, що був і у
того, хто передавав інформацію.
Комунікативний процес — форма об’єктивації вербальної комунікації, за якої комуніканти вступають у вербальний контакт засобами мовного та позамовних кодів з приводу референта (об’єкта,
про який ідеться), продукуючи та інтерпретуючи повідомлення (дискурс) згідно з комунікативними намірами (інтенціями) та з урахуванням контексту, використовуючи певні комунікативні ресурси
(стратегії і тактики) для досягнення комунікативних цілей. Поняття
«комунікативний процес» в більшій мірі використовується для
позначення функції взаємодії в процесі комунікації.
Комунікативний процес як складний соціолінгвістичний комплекс утворюють: 1) комуніканти; 2) вербальний контакт; 3) вер278
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бальний (мовний) код, організований у формі повідомлення (дискурсу) з урахуванням контексту; 4) комунікативні ресурси (комунікативні стратегії й тактики); 5) невербальні (позамовні) коди.
Розглядаючи комунікацію як явище, ми можемо виділити такі
складники комунікації: суб’єкт комунікації, предмет комунікації, комунікативні засоби, комунікативний процес тощо. Комунікація є явище
системне, структурне, соціальне, історичне, психологічне й т. д. Нас
має цікавити виключно взаємодія між суб’єктом і предметом комунікації, її характер, структура, спрямованість тощо. Так, предметом цієї
взаємодії (предметом комунікації) є комунікат. Комунікативними засобами можуть бути знакові системи, засоби комунікації тощо.
Комунікативний же процес є, власне, суттю спілкування;
у нашому визначенні це безпосередньо процес встановлення й підтримання контактів. Але погляди на природу й структуру комунікативного процесу (комунікативної взаємодії) у науці різні. Ці погляди представлені на моделях комунікації, які нам доведеться
розглянути, щоб з’ясувати природу комунікативного процесу.
Досліджуючи природу комунікативного процесу, його можна
характеризувати в кількох аспектах: історичний аспект; типологічний аспект; видовий аспект; онтологічний аспект; рольовий аспект;
функціональний аспект; стильовий аспект; формальний аспект; квалілогічний аспект; інструментальний аспект; культурологічний
аспект; інформаціологічний аспект; системний аспект; структурний
аспект; технологічний аспект;мовленнєвий аспект.
Висновок: Без ефективної комунікації зупинилося б багато
виробничих процесів. Тому питання організації процесу спілкування (комунікативного процесу) є важливим для творення суспільства.

СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Ткаченко Н. О.
Університет «Україна»,
старший викладач кафедри документознавства
та інформаційної діяльністі

Сучасний світ характеризується всезростаючої значимістю
інформації, різноманітної і обширної, тому що являє собою сукупність інтелектуальних ресурсів, інформаційних технологій і комунікативної інфраструктури. Потреба в інформації входить в число
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основних потреб, що випереджають будь-яка дія, що зумовлює її
особливу значущість у професійній діяльності людини. Інформація
є ключовою категорією системи інформаційно-комунікативної
циклу.
Розуміння комунікації в сучасному інформаційному суспільстві
має особливу значимість. Починаючи з XX століття, ретельна розробка комунікативної проблематики ведеться в соціальній філософії,
теорії комунікації, соціології, культурології, філології.
Сучасні процеси інформатизації та глобалізації висувають на
передній план нові соціально значущі завдання, про які протягом
століть вчені і мислителі могли тільки мріяти — це масове вдосконалення якості свідомості людей, наших сучасників, їх вміння при
спілкуванні адекватно розуміти один одного і, отже, конструктивно взаємодіяти.
Поняття і опис феномена соціальної комунікації представляється важливим і актуальним завданням для кожного дослідника в галузі соціальної філософії.
Поняття комунікація (від лат. сommunicatio — повідомлення,
передача) використовується в різних науках. Загальна в його трактуванні пов’язано з поданням про комунікації як про «передачу
інформації від однієї системи до іншої за допомогою спеціальних
носіїв, сигналів».
Труднощі вироблення певного поняття, що охоплює сутнісні
риси феномену соціальної комунікації, полягає в комплексності та
мінливості цього феномена. З цієї причини, в різноманітті методологічних підходів до визначення комунікації можна спостерігати ряд
суттєвих розбіжностей.
Комунікація часто ототожнюється з таким онтологічним поняттям як відношення. У перших визначеннях феномена комунікації
вона представляла собою передачу інформації від адресанта до адресата, являла собою опосередкований канал і спосіб зв’язку у лінійному процес взаємодії.
Пізніші визначення додавали інші компоненти до цього процесу,
розширювали його розуміння. У підсумку, на даний момент можна
визначити комунікацію як рух і розуміння інформації, знань, смислів,
емоційних переживань і впливів, здійснюваних через канали з допомогою різних комунікативних засобів в соціальному просторі і часі.
В цілому комунікація може розумітися як феномен, що забезпечує взаємну узгодженість і координацію дій елементів соціальної
системи.
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Термін «комунікація» використовується багатьма громадськими,
біологічними, технічними науками, і частіше за все мається на увазі
елементарна схема комунікації.
Комунікація передбачає наявність не менше трьох учасників:
передавальний суб’єкт (комунікант) — об’єкт, що передається (повідомлення) — суб’єкт, що приймає (реципієнт).
Комунікація являється різновидом взаємодії між суб’єктами,
опосередкованого деяким об’єктом. Для відмежування комунікації
від інших процесів потрібно увагу на наступні її відмітні ознаки: в
якості учасників комунікації виступають два суб’єкти, якими можуть
бути: окрема людина або група людей, аж до суспільства в цілому, а
також тварини. Згідно з цим ознакою з поняття комунікації виключається взаємодія неживих об’єктів; обов’язкова наявність переданого об’єкта, який може мати матеріальну форму (книга, мова, жест,
милостиня, подарунок і т. д. ) або не мати її. Наприклад, комунікант
може неусвідомлено впливати на реципієнта, вселяючи йому довіру,
симпатію, антипатію, любов. Вироджена форма комунікації — спілкування людини з самим собою (внутрішня мова, роздуми, спогади
і т. д. ); комунікації властива доцільність, або функціональність.

КОМУНІКАЦІЯ
ЯК ВИД ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тробійчук А. В.
ІІІ курс, група ДІ-31,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедри
документознавства та інформаційної діяльності

У сучасних умовах розвитку економіки України для стійкого
функціонування промислових підприємств необхідний пошук нових
джерел підвищення ефективності господарської діяльності. Нематеріальні фактори, такі як інформація і комунікації набувають все більше наукове і практичне значення.
На сьогоднішній день управління комунікаціями на підприємствах носить, безсистемний характер, інформація систематизована,
в зв’язку з цим не враховуються комунікаційні потреби і довгострокові інтереси розвитку підприємства.
281

Секція 2

Документознавство та інформаційна діяльність:

Виникають проблеми пов’язані з неповним використанням кадрового потенціалу і нездатністю вчасно реагувати на мінливу зовнішнє середовище.
З метою підвищення конкурентоспроможності підприємствам
необхідно забезпечення своєчасної реакції на зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі. Для досягнення цих цілей
доцільно використання всіх ресурсів організації, в тому числі нематеріальних.
З точки зору управлінської діяльності підприємства інформація
являє собою сукупність відомостей про стан керуючої і керованої
підсистеми, а так само навколишнього середовища.
За допомогою інформації здійснюються циклічно повторюються стадії процесу управління — отримання, переробки відомостей
про стан керованого об’єкта і передачі йому керівників команд.
Інформація нерозривно пов’язана з комунікаційним процесом
підприємства, від якого залежить ефективність прийняття оперативних рішень. «Якщо порушуються інформаційні потоки всередині підприємства і зв’язку із зовнішнім світом, саме існування цього
підприємства під загрозою.
Однією інформації недостатньо. Тільки коли вона відповідним
чином перетворюється і обробляється, тобто коли виникають комунікативні зв’язки, забезпечується існування та ефективна діяльність
організації».
У зв’язку з перекручуванням інформації ефективність комунікацій може бути істотно знижена.
За даними зарубіжних досліджень результативність горизонтальних зв’язків досягає 90%, вертикальних — 20-25% (така кількість вихідної від керівників інформації доходить до працівників і
правильно розуміється ними).
Тобто, виконавці здатні реалізувати свої функції, маючи лише
п’ятою частиною призначеної їм інформації.
Інформація не може бути розглянута окремо від комунікації.
Більшість авторів визначають комунікацію як явище або процес,
в основі якого лежить передача інформації, в той же час розгляд її
тільки як інформаційного процесу не відображає соціальну суть
комунікації.
На підставі аналізу думок зарубіжних про вітчизняних дослідників комунікація визначена як процес інформаційного та неінформаційних взаємодії як всередині організації, так і з зовнішнім оточенням, спрямований на досягнення цілей підприємства.
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Головним завданням комунікаційного процесу є забезпечення
розуміння і правильного сприйняття переданої інформації, з цією
метою необхідно усувати шуми, що виникають в процесі обміну
інформацією шляхом вдосконалення зворотного зв’язку, регулювання інформаційних потоків, фільтрації інформації та раціоналізації структури комунікаційного процесу.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 3D-ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ
Трохимчук К. Ф.
IV курс, група ДД-41,
спеціальність ««Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Білоцерківський інститут економіки та управління,
к. тел. (093)-9979547
Науковий керівник: Меньківська Н. С., асистент

Останнім часом широкого поширення набули терміни безпаперові технології, інтерактивні технології, технології програмування,
технології проектування баз даних, Internet-технології, ЗD-технології, технології аналізу та реінжинірингу бізнес-процесів. Всі вони
припускають використання інформації, тобто будь-якого виду відомостей про предмети, факти, поняття предметної області.
Застосування 3D-технологій в галузі освіти дає можливість наочно продемонструвати об’єкт бо явище з необхідного курсу чи предмету. Навчальний інтерактивний контент для освіти складається
з поєднання тестів, 3D-відео, 3D-моделювання, віртуальних лабораторій, інтерактивних завдань, ігор, а також текстів, зображень
і гіперпосилань [1, с. 551].
Можемо виділити такі переваги використання 3D-технологій
в освіті:
– візуалізація «складних» тем допомагає краще розуміти навчальний матеріал;
– демонстрація тривимірних моделей, процесів і об’єктів поряд
з традиційними засобами навчання забезпечують новий рівень
наочності;
– підвищення мотивації до навчання;
– сприяє засвоєнню більшого обсягу інформації.
283

Секція 2

Документознавство та інформаційна діяльність:

3D-технології наразі стають таким ж доступним інструментом,
як, наприклад, свого часу стали мультимедійні та інтерактивні
технології. Сьогодні 3D-технології можуть використовувати не тільки інженери-конструктори, проектувальники, дизайнери, а й майбутні вчителі технологій. Для майбутніх учителів технологій, в умовах інформатизації суспільства, постає актуальним питання
вивчення можливостей ЗD-технології, що дозволить в якісному
плані підвищити загальну технологічну підготовку з багатьох дисциплін, які вивчаються студентами.
Однією з таких технологій є технологія 3D-друку, яка дає змогу
створити за короткий період часу не лише прототип необхідної
деталі, але й саму деталь або кілька деталей, що надасть можливість показати майбутньому вчителю технологій весь процес від
проектування до виготовлення виробу. Технології 3D-друку дають
змогу студентам безпосередньо взаємодіяти з реальними 3D-моделями й отримувати сильну мотивацію до подальшого вдосконалення [1].
Використання 3D-принтерівв освіті відкриває нові можливості для вивчення і закріплення навчального матеріалу. Робота з 3Dпринтерами може сприяти розвитку технічних навичок у студентів
і учнів. Програмне забезпечення дозволяє друкувати не тільки
моделі з підручника, а й створені самостійно, з використанням
програм для 3D-моделювання (наприклад Google Sketch Up — безкоштовна програма для створення 3D-моделей) та інших систем
автоматизованого проектування — Auto CAD, КОМПАС, Solid
Works тощо.
Отже, використання 3D-принтера у галузі освіти стає необхідністю, оскільки спонукає до науково-технічної творчості, відкриває
вікно в світ3D-моделювання, 3D-візуалізаціїі віртуальної реальності, звільняє людину від рутинної праці і дозволяє їй займатися творчістю, розкрити інтелектуальні, проектні, технічні, конструкторські,
дизайнерські здібності.
Використана література
1. Шпильовий Ю. В. Нові види медіа-комунікацій в системі
педагогічноїосвіти (на прикладі 3D-технологій) / Ю. В. Шпильовий //
Стратегія якості в промисловості і освіті: ІХ міжнародна конференція. — Том 3 / упор.: Т. С. Хохлова, В. А. Хохлов, Ю. А. Ступак. —
Дніпропетровськ–Варна, 2013. — С. 550–553.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
У ВНЗ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ ТА КАНАДИ
Ханін М. Д.
I курс, група ДД-11,
спеціальність ««Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
Білоцерківський інститут економіки та управління,
к. тел. (093)-9979547
Науковий керівник: Цвид-Гром О. П., к. філол., доцент

Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтується на
принципі забезпечення основного права дітей на освіту та їхнього права
навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини
з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями
психофізичного розвитку, в умовах навчального закладу [1, с. 44].
Доцільність створення інклюзивної освіти конкретизується:
– в освітньому плані, тобто розроблення методів навчання, що
відповідають індивідуальним відмінностям кожної особи і приносять користь усім особам;
– в соціальному плані, тобто створення інклюзивних вищих
навчальних закладів як основи для формування демократичного суспільства;
– в економічному плані, тобто переважання функціонування
вищих навчальних закладів, де навчаються всі студенти, ніж створення складної системи різних типів корекційних, спеціальних закладів.
Основними принципами інклюзивної освіти є [1, с. 11]:
1) рівний доступ до навчання у ВНЗ та отримання якісної освіти;
2) визнання здатності до навчання кожної особи та необхідність
створення суспільством відповідних умов для цього;
3) навчальні програми, які ґрунтуються на особистістю орієнтованому та індивідуальному підходах, що сприяють розвитку навичок протягом усього життя;
4) визнання факту, що інклюзивне навчання передбачає додаткові ресурси, необхідні для забезпечення особливих освітніх потреб;
5) використання результатів сучасних досліджень та практики
в реалізації інклюзивної моделі навчання.
Досвід Німеччини як розвинутої країни може слугувати прикладом організації системи навчання осіб з фізичними обмеженнями здоров’я. Цікавим є той факт, що німецькі фахівці вважають за необхідне
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професійно супроводжувати абітурієнта в питанні вибору професії та
навчального закладу. Це здійснюється в службі зайнятості та в навчальному консультаційному бюро ВНЗ. Особливою формою навчання для
цієї категорії студентів є дистанційна форма навчання. Місце навчання,
час і термін навчання при такому навчанні визначають самі студенти.
Кожен вищий навчальний заклад має студентський гуртожиток, де
враховані потреби людей з фізичними обмеженнями здоров’я.
Система освіти в Канаді законодавчо передбачає можливість
навчання інвалідів на всіх рівнях: від школи до ВНЗ. Переважає
форма інтегрованого навчання, застосовуються спеціальні технічні
засоби та індивідуальні програми.
Канада є першою країною, яка до своєї Конституції включила
положення про рівні права інвалідів. Одне із основних питань університетської освіти в Канаді є освіта для незрячих.
Отже, забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з
обмеженими можливостями здоров’я, одержання освіти та участі в
трудовій діяльності громадян, що відносяться до категорії осіб з
обмеженими можливостями здоров’я, є характеристикою демократичного цивілізованого суспільства.
Використана література
1. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». Програма «Інклюзивна освіта» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
ЯК ВИДІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Шарупа О. О.
ІІІ курс, група ДІ-31,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедри
документознавства та інформаційної діяльності

Комунікація — необхідна умова функціонування і розвитку соціальних систем. Вона забезпечує зв’язок між людьми, робить можливим накопичення і передачу соціального досвіду, розподіл праці
і організацію колективної діяльності, управління.
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Зміст і форми комунікації визначають суспільні відносини і історичний досвід людей. У державі комунікація здійснюється між індивідами, групами, організаціями, установами, культурами тощо.
Ще Аристотель в «Риториці» відмітив, що будь-яке спілкування
передбачає принаймні три елементи: того, хто говорить, повідомлення і того, кому це повідомлення призначено.
У теорії комунікації представлено різні структурні моделі комунікації, які по-різному виділяли як елементи комунікації, так
і зв’язок між ними. Найбільшого поширення набула лінійна модель
комунікації, що була сформульована в 1948 р. американським соціологом Г. Д. Лассуелом. Ця модель стала основою розглядання соціального впливу з точки зору п’яти компонентів: суб’єкта, об’єкта,
змісту, засобів та результату.
Суб’єктом комунікації (ініціатором, організатором, джерелом
повідомлення, адесантом) може бути індивід, група, інформаційний
ресурс, засоби масової інформації, ситуація тощо. Суб’єкт організує і реалізує дії, що спрямовуються на зміни в об’єкті впливу.
Індивід може прагнути зробити певне враження на своє оточення.
Держава може здійснювати тиск на своїх громадян з метою підпорядкування їх певним соціальними нормам. У мережі Інтернет
суб’єктом впливу може бути певний інформаційний ресурс, що
об’єднує групу користувачів, які можуть стати об’єктом вирішення
завдань, які ставляться іншими грудами користувачів інформаційного простору. Засоби масової інформації зацікавлені у формуванні
своєї аудиторії, яка має певні ідеали і цінності.
Об’єктом комунікації (приймачем, адресатом, одержувачем повідомлення) може бути окремий індивід, група, населення, уряд тощо,
на які спрямовано повідомлення суб’єкта взаємовпливу.
Для того щоб одержувач зрозумів відправника потрібен відомий
обом комунікантам посередник — мова.
Масовість як визначальна характеристика масової комунікації
фактично створює нові сутності в комунікаційному процесі.
Учасниками процесу спілкування вважаються не окремі індивіди,
а міфологізовані збірні суб’єкти: народ, партія, уряд, армія, олігархи і ін. Навіть окремі особистості постають як іміджеві міфологеми: президент, лідер партії, медіа-магнат і т. п. Сучасні дослідники
приходять до висновку про те, що функція інформування масової
комунікації поступається функції об’єднання, а слідом за нею —
управління, підтримання соціального статусу, підпорядкування
і влади.
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Поява і розвиток технічних засобів спілкування зумовило формування нового соціального простору — масового суспільства. Дане
суспільство характеризується наявністю специфічних засобів зв’язку — засобів масової комунікації.
Засоби масової комунікації (ЗМК) — це спеціальні канали і передавачі, завдяки яким відбувається поширення інформаційних повідомлень на великі території. Технічні засоби масової комунікації
включають засоби масової інформації (ЗМІ: преса, радіо, телебачення, мережа Інтернет), засоби масового впливу (СМВ: театр, кіно,
цирк, видовища, література) та власне технічні засоби (пошта, телефон, телефакс, модем).
Висновки: Бурхливий розвиток засобів масової комунікації
в XX ст. призвів до зміни світосприйняття, трансформації, формування нового віртуального світу спілкування.
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СЕКЦІЯ 3
УКРАЇНОЗНАВСТВО —
ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ДІАЛЕКТНОЇ МОВИ
ЖИТЕЛІВ ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Блакита В. О., Цілина М. М.
ІІ курс, група УМ-21,
спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій,
конт. тел. (095)123-66-58
Науковий керівник: Цілина М. М., канд. філол. н., доцент

Карпатського регіон України визначається особливою мовою,
що функціонує на основі сучасної української мови, збагаченої діалектами, говірками та словами іншомовного походження. Діалекти
кожного району мають свою специфіку. Предметом нашого дослідження стали мовні різнорівнєві ознаки середньозакарпатських говорів. Дослідження проводилось під час проходження діалектологічної практики у січні 2017 року в Хустському районі Закарпатської
області, а саме: в селах Шаян, Велятино, Сокирниця та місті Хуст.
Респондентами були люди різного віку, освіти і спеціальностей (продавці, працівники Хустського краєзнавчого музею, закладів громадського харчування, місцева молодь, пенсіонери).
Складність лексики Хустського району яскраво засвідчують
окремі слова. Наприклад, звичне карпатське слово «афини», яке
походить від румунського й означає «чорниці», абсолютно невідоме
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в інших регіонах України, навіть на Поліссі — чорничному краї.
Також «чужими» є слова «чічка» (квітка), «бесаги» (подвійна торбамішок), «бріхташка» (гаманець), «защик» (укол), «кебета» (мізги),
«люфт» (щілина), «олуфко» (олівець), «папіндека» (картон), «плай»
(лісова стежка в горах), «полонина» (пасовище на гірських вершинах), «ріхлик», «цуг» (поїзд, залізниця), «смерека» (ялина), «телинка»
(сопілка), «файний» (красивий, гарний), «фертик» (кінець), «цапіна»
(знаряддя праці лісоруба, спеціальний гак для перетягування колод).
Під час спілкування із жителями сіл виявлено такі фонетичні
особливості їх говорів:
– рефлексація давніх о, е в новоутворених закритих і ненаголошених складах (конь > кін’, печь > піч, єсень > осін’);
– а після м’яких приголосних і шиплячих змінюється на голосний переднього ряду е, и, і (час > чіс, шбпка > шипка);
– наявність сильного укання [о] в [у] (гоулэбка, кужэх);
– у ненаголошеній позиції відбувається змішування [е] і [и]
(вислу), (жйто).
Опитувані, з котрими доводилося спілкуватися, послуговуються
говорами із такими морфологічними особливостями:
– збереження у багатьох рефлексів давніх закінчень давального і
місцевого відмінків множини іменників чоловічого роду -ом, -ім,
-ох, -ix (синум, брбтім, на синух, на брбтіх);
– збереження давніх форм давального і орудного відмінків однини особового і зворотного займенників мі, ми, ті, ти, сі, си при
формах менн, тобн, собн, менй, тебй, себй.
Синтаксис цього району характеризується наявністю конструкцій прийменник к + іменник, займенник у давальному відмінку
(к тубі, замість до тйбе); функціонуванням синтаксичної моделі нас
було двох, замість нас було двоє.
У цілому під час дослідження хустських говорів виявлено такі
мовні ознаки:
1. Приголосні втрачають дзвінкість перед глухими та наприкінці
слів: вашко, зуп, солоткий.
2. Ненаголошений звук о наближається до у: тубі, субі, курова.
3. Немає подовження приголосних в іменниках середнього роду:
зілє, житє, зіля, житя.
4. Дуже м’яка вимова приголосних ї, з’, ц’, дз’ із домішкою шиплячого елемента: львівшький, зипоріжький.
5. Наявні звукосполучення ир, ил, ер, ел: кирвавий, кирниця, гирміти.
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6. У давальному та місцевому відмінках іменників І і II відміни
м’якої групи й іменників III відміни спостерігається закінчення -и:
(на) земли, (на) кони, (на) соли.
7. Зберігаються давні форми давального і знахідного відмінків
однини особових та зворотного займенників: ми, ти, си, тя, ся.

УКРАЇНО-РУМУНСЬКІ МОВНІ КОНТАКТИ
Варваринець О. А
II курс, група УМ-21,
спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій,
конт. тел. (066)431-32-56
Науковий керівник: Цілина М. М., канд. філол. н., доцент

Українсько-румунські мовні контакти корінням сягають взаємин між слов’яномовним і романізованим населенням Дакії середини І тисячоліття. Українці ж відомі на території сучасної
Румунії вже з 14 ст., однак топоніми східнослов’янського походження по всій території Румунії свідчать і про давніші контакти місцевого населення з предками українського народу. Від того ж 14 століття волохи (предки румунського народу) поселяються в
західноукраїнських землях, вступаючи в контакт із місцевим населенням. Волохи принесли із собою «Волоське право». Певна кількість сіл, що керувалися «волоським правом», засвідчена польським
переписом 1565 р. у Галичині. Тоді ж і пізніше засновувалися українські села переселенцями з України на землях Молдавії. Писемною
мовою в князівстві Молдова (засноване в 1359 р. ) тривалий час
була староукраїнська літературна мова (або старослов’янська в українській редакції); нею писалися грамоти канцелярії господаря, які, з
одного боку, є цінним джерелом вивчення староукраїнської мови і в
яких, з другого боку, відбито лексику румунської мови ще до появи
перших румунських пам’яток у 16 ст. Таким чином, україно-румунські мовні контакти здійснювалися і здійснюються як на території
сучасної Румунії (Мараморощина, Південна Буковина, Добруджа,
Банат) і Молдови, так і на землях України (Північна Буковина,
Прикарпаття, Закарпаття, Бессарабія) та мають своїм наслідком різноманітні запозичення як в українській, так і в румунській мовах —
найпомітніші в місцевих говірках.
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До прикордонних діалектів української мови увійшли численні румунізми — запозичення румунського походження, передусім у
сфері вівчарства: аретій, афина, балан, брацар, бриндуша, бринза, букат, вурда, дзер, замос, капестра, каруца, качула, лаїстий, магура, мамалиґа, папуша, плай, плачинда, тайстра та ін. Внаслідок
румунського посередництва до української мови були запозичені
діалектні слова іншомовного походження: аргат, барда, глота, гринда, гуша, дарак, джерга, дойка, клака, колиба, нетунтавий та ін.
З румунської мови деякі українські говірки запозичили частку, за
допомогою якої утворюється форма вищого ступеня прикметника або прислівника: май високий ‘вищий’, май ліпше ‘краще’.
Українська мова внаслідок асиміляції українського населення
залишила набагато більший відбиток, який не обмежився діалектами. До румунської мови увійшли різноманітні лексичні запозичення
українського походження: boroană (борона), a bili (біліти), bihuncă
(бігунка), borş (борщ), catrinţă (катринця), ca aveică (кацавейка),
chisleag (кисляк), cuşm (кучма), draniţă (драниця), găluşc (галушка),
horn (горн), hrişc (гречка), hulub (голуб), huludeţ (колодязь), lan
(лан), motovelnic (мотовило), năvoloacă (наволоком), orcic (орчик),
pocinoc (починок), postoroncă (посторонка), povidlă (повидло),
prichici (припічок), rală (рало), stative (стативи), stodoala (стодола) та
ін.
Чимало українських елементів у румунській топоніміці, зокрема
назви сіл на -ău i (з укр. -овці) та на -inţi (з укр. -інці). Досить вагомим є вплив українські антропоніміки на румунську, яка прийняла
такі імена та прізвища, як Andreico, Antin, Bahnari, Bohdan, Bucioc,
Bilaş, Borodaci, Buhai, Costin, Costea, Cudrea, Cupcici, Dobrotiri,
Dohotari, Dolhici, Duma, Ivaşco, Ivanciuc, Malanca, Minco, Moroz,
Rinie, Socolan, Steţco, Şirnenco, Varba, Vorona та ін.

292

та формування духовності: історія та сучасність

Секція 3

ЛЕКСИКА ЗАКАРПАТТЯ
(на матеріалі Міжгірського, Мукачівського
і Хустського районів)
Дебольська Ю., Цілина М.
II курс, група УМ-21,
спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Цілина М. М., канд. філол. н., доцент

Закарпатський говір — один з архаїчних говорів карпатської групи
діалектів південно-західного наріччя української мови. Лексика
Закарпаття відзначається тематичним розмаїттям. Це переважно
питома лексика, деривати від давніх коренів та діалектні значення
незапозичених слів. Однак трапляються і запозичення з угорської,
румунської та ін. мов.
Предметом цього дослідження стали лексеми, котрі нам удалося
зафіксувати під час проходження практики у січні 2017 року
в Міжгірському, Мукачівському та Хустському районах Закарпатської області від респондентів різного віку, освіти і професії. Більшість
з опитуваних — працівники сфери обслуговування.
У ході польових досліджень зафіксовано і з’ясовано значення
таких лексем:
[׀зиркало] — дзеркало (Оксана, 30 років, м. Хуст);
[׀чичка], [׀ружа] (Олександр, 50 років, м. Мукачево) — квітка;
[׀горниць], [׀лабош], [׀миска] (Галина, 52 роки, м. Хуст) — каструля;
[ґа׀радичі] (Світлана, 35 років, с. Пилипець, Міжгірський р-н) —
сходи;
[обо׀лок] (Світлана, 35 років, с. Пилипець, Міжгірський р-н) —
віко;
[кала׀баня ] (Петро, 43 роки, с. Шаян, Хустський р-н) — болото;
[׀кийзлики] (Олена, 55 років, м. Хуст) — деруни;
[׀хижа] (Василина, 48 років, с. Сокирниця, Хустський р-н) —
будинок.
[׀луйтра] (Григорій, 37 років, с. Велятино, Хустський р-н) —
драбина;
[׀гече-׀пече] (Григорій, 37 років, с. Велятино, Хустський р-н) —
шипшина;
[кунь] (Олександр, 50 років, м. Мукачево) — кінь;
[׀шпарга ] (Олександр, 50 років, м. Мукачево) — мотузка;
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[пара׀дічка] (Оксана, 30 років, м. Хуст) — помідор;
[׀фатьов] (Оксана, 30 років, м. Хуст) — хлопець;
[׀миндра] (Борис, 22 роки, м. Хуст) — самогон;
[палачін׀товка], [фан׀дила] (Оксана, 30 років, м. Хуст) — пательня;
[׀тепша] (Борис, 22 роки, м. Хуст) — пристрій для випічки;
[׀бобик] (Оксана, 30 років, м. Хуст) — козлик;
[у׀ця ] (Оксана, 30 років, м. Хуст) — вівця;
[׀бівол] (Василина, 48 років, с. Сокирниця, Хустський р-н) —
буйвол;
[на׀лисники], [пала׀чінти] (Борис, 22 роки, м. Хуст) — млинці;
[у׀чарь] (Василина, 48 років, с. Сокирниця, Хустський р-н) —
чабан;
[кирт] (Василина,48 років, с. Сокирниця, Хустський р-н) — поле
для засаджування;
[соло׀нина] (Оксана, 30 років, м. Хуст) — сало.
Досліджувану лексику можна розглядати за такими тематичними
групами:
1. Назви будівель та їх частин: [׀хыжа, ׀хижа] — хата, кімната,
[׀оболок, ׀вызяр] — вікно, [пуд, пуд, під] — горище та ін.
2. Назви предметів домашнього ужитку: [доў׀жанка, тфў׀кан,
ку׀пан’а] — глечик, [фб׀рус, фбру׀с’а] — рушник та ін.
3. Найменування одягу та його частин: [плат] — фартух,
[ши׀ринка, пла׀тина] — хустка та ін.
4. Назви рослин: [׀ріпа, ׀бул’і] — картопля, [׀йариц’] — ячмінь
та ін.
5. Назви тварин: [ма׀цур] — кіт, [ піт’а, ׀кур’а] — курча та ін.
6. Назви, пов’язані з господарством та промислами: [об׀шар’а] —
садиба, [пчо׀линок, пча׀линок, пчул׀ник, пчял׀ник, пчо׀линиц’] —
пасіка та ін.
Унаслідок тривалого перебування Закарпаття у складі інших держав та, як результат цього, контактування з сусідніми мовами
в закарпатських говірках з’явилося чимало запозичень, насамперед
угорських:
[׀варош] — місто;
[׀марга] — худоба;
[׀чиўдар’] — жеребець;
[кенде׀риц’а], [тенґе׀риц’а] — кукурудза;
[׀леквар] — повидло;
[׀ратота] — яєшня;
[׀левеш] — суп, бульйон; [к׀румл’і] — картопля.
294

та формування духовності: історія та сучасність

Секція 3

ПОХОДЖЕННЯ І СТРУКТУРА
ГРУЗИНСЬКИХ ПРІЗВИЩ
Закалашвілі А. З.
II курс, група УМ-21,
спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій,
конт. тел. (096)558-23-26
Науковий керівник: Цілина М. М., канд. філол. н., доцент

Історія Грузії налічує кілька тисячоліть. За часів античності у неї
не було назви, і країна мала 2 регіони: Колхіду (західний) й Іберію
(східний). Останній більше взаємодіяв із сусідами — Іраном
і Сирією. У V столітті Грузія прийняла християнство, і вже до XIII
про неї заговорили як про могутню країну з надійними зв’язками
з європейським континентом і Сходом.
Об’єктом нашого дослідження стали грузинські прізвища, предметом — їх етимологія та структура.
Серед інших розпізнати грузинські прізвища досить легко. Їх відрізняє характерне структурування і, звичайно ж, знамениті закінчення. Прізвища утворюються шляхом злиття двох частин: кореня і
закінчення (суфікса). Людині, що добре орієнтується в цій темі,
можна з легкістю визначити, в якій області поширені ті чи інші грузинські антропоніми. Більшість грузинських прізвищ є патронімічними, тобто походять від імен по батькові, рідше — від назв місцевості.
Прийнято вважати, що справжні грузинські прізвища повинні
закінчуватися на -дзе, й утворюються вони від батьківського відмінка. А ось людей із прізвищем, що закінчується на -швілі (у перекладі з грузинського — «син»), приписували до списку тих, у кого не
картвельське коріння.
Якщо у співрозмовника родове ім’я закінчувалося на -ані, люди
знали, що перед ними — представник знатного роду. До речі, у вірмен є прізвища з подібним суфіксом, тільки звучить він як -уні.
Грузинські прізвища (чоловічі), що закінчуються на -уа й -іа,
мають мінгрельське коріння. Існує багато таких суфіксів, але зараз їх
рідко використовують.
Однак все-таки найпоширенішими у цій країні вважаються прізвища, що закінчуються на -швілі і -дзе, причому останній суфікс найбільш поширений. Часто людей із прізвищем, що закінчується
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на -дзе, можна зустріти в Імереті, Гурії й Аджарії. Але в східному
регіоні таких практично немає.
Нині прізвища на -дзе приписують до старих родоводів, відповідно, -швілі — до сучасних або молодих. Останні (суфікс також
перекладається як «народжений») широко поширені в Кахетії
і Картлі (східні регіони країни).
Особливу групу родових імен складають ті, що мають такі закінчення:
-ети; -ати; -ити; -їли: Руставелі, Церетелі. Також до списку найбільш поширених в Грузії прізвищ входять Хварбеті, Чінаті і Дзіміті.
Іншу групу складають прізвища, що закінчуються на -ані:
Дадіані, Чіковані, Ахвелідіані. Вважається, що їх коріння належать
відомим мігрельським правителям.
Меншою поширеністю мають прізвища, що закінчуються на: ули; -ури;-ія; -ава; -ая; -уа.: Абакелія, Жванія, Макацарія, Парцхалава.
Рідкісним вважається суфікс -нті чанського або сванського походження: Глонті. До рідко вживаних зараховуємо прізвища, що містять префікс ме і вказують на назву професії. Наприклад, у перекладі з перської nodivan — «порада», а Мдівані означає «писар»,
Мебуке — «сурмач».
Грузинські прізвища будуються за певними правилами. Під час
хрещення новонародженої дитини їй, як правило, присвоюється
ім’я. Значна частина прізвищ починається саме з імені, а до нього
згодом додається потрібний суфікс. Наприклад, Ніколадзе, Тамарідзе,
Матіашвілі або Давіташвілі.
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ТЕРМІНОЛОГІЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
Кандюк-Лебідь С. В.
викладач кафедри соціальних комунікацій
та інформаційних технологій
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна»,
к. тел.: 096-339-23-29

Поняття документалістики є багатовимірним і різноплановим.
Воно посідає вагоме місце в новітньому літературному процесі.
І хоча останнім часом значно посилилося теоретичне й істориколітературне осмислення документальної літератури, про що свідчать
монографічні та дисертаційні праці українських літературознавців
В. Галич, Г. Грегуль, І. Данильченко, О. Дацюка, В. Здоровеги,
Н. Ігнатів, М. Коцюбинської, В. Кузьменка, Б. Мельничука та ін.,
все ще залишається відкритим питання, що ж таке документалістика.
На нашу думку документалістика — це література, що базується
на реальних історичних документах та фактах і охоплює три найважливіших напрямки: мемуаристику, художню біографію та письменницьку публіцистику [1, с. 158].
Номінація кожного з трьох напрямків також породжує термінологічні проблеми. Наприклад, коли йдеться про мемуари, то часто
вживають словосполучення «мемуарний жанр», а втім, у новітній
мемуаристиці нараховується майже півтора десятка окремих жанрів. Це — лист, нотатки, щоденник, записна книжка, літературний
портрет, есе, нарис, оповідання, новела, повість, роман, епопея,
автокоментар, некролог [1, с. 96].
А якщо врахувати ще й віджилі жанрові форми, такі, скажімо, як
літопис, то мемуарних жанрів виявиться значно більше, а тому словосполучення «мемуарний жанр» і в теоретичному, і в історичному
планах є неточним, некоректним, таким, що не відтворює повною
мірою зміст зазначеного поняття, і його слід намагатися в науковому тексті уникати.
Аналогічна ситуація із словосполученнями «біографічний жанр»
чи «публіцистичний жанр» [4, с. 213]. Досить часто ці суміжні
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родо-жанрові утворення використовують готові жанри епосу, але
наповнюють їх специфічним, притаманним саме їм змістом. Саме
тому художня біографія представлена такими жанрами, як біографічні нарис, новела, оповідання, повість, роман, епопея тощо [3,
с. 14]. Щодо письменницької публіцистики, то тут також досить
часто використовуються готові жанрові форми, запозичені з журналістики чи літературної критики. Письменницька публіцистика
репрезентована багатьма такими окремими жанровими формами,
зокрема, промовою, статтею, нарисом, передмовою, післямовою,
есе, рецензією тощо [2, с. 8].
Майбутнє термінології новітньої документалістики ми вбачаэмо в її поступовому упорядкуванні. Для цього слід докладно
вивчати окремі жанрові форми, з’ясовувати, наскільки назва відповідає змісту, закладеному в конкретному творі, як вона вписується в існуючу парадигму, на якому етапі розвитку знаходиться цей жанр, які його подальші перспективи. А оскільки
документальна література знаходиться на перехресті художньої
літератури, літературознавства, різних наукових дисциплін,
то упорядкування її термінологічної бази є актуальним і закономірним.
Використана література
1. Галич О. А. Українська письменницька мемуаристика: природа,
еволюція, поетика: монографія / Олександр Галич. — К: КДПІ
ім. О. М. Горького, 1991. — 217 с.
2. Грегуль Г. Українська біографічна проза першої половини ХХ століття:
жанровий аспект (за творами В. Петрова С. Васильченка, О. Єльченка,
Л. Смілянського): Автореф. дис. … канд. філол. наук / Галина. Грегуль. — К., 2005. — 19 с.
3. Дацюк О. Особливості жанрової еволюції сучасної художньої біографії /
Автореф. дис. … канд. філол. наук / Олексій Дацюк. — К., 1997. — 16 с.
4. Копистянська Н. Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. Монографія / Нонна Копистянська. — Львів: ПЛІС, 2005. —
368 с.
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НАГРОМАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ЗНАНЬ
ПРО РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»
Колибаб’юк С. П.
Івано-Франківська філія університету «Україна»
викладач кафедри гуманітарних наук

У суспільній думці за «Просвітою» закріплено статус «найвизначнішого українського товариства«, його вивченню присвячено
значний пласт літератури. Тим парадоксальнішою виглядає ситуація, коли ступінь її історіографічного аналізу залишається невиправдано низьким, зокрема поступається рівню дослідженості літератури з історії жіночих і молодіжних організацій. Запропоновані
в нашому дослідженні класифікація джерельного комплексу та
періодизації історіографічного процесу загалом відповідають характеру і динаміці нарощування знань з історії «Просвіти», які також
мають свої особливості. Вони пов’язані зі значною часткою праць
історико-публіцистичного характеру та важливими аналітичними
оцінками історичного розвитку товариства, що подавалися в роботах
організаційно-прикладного характеру. Визначальною прикметною
особливістю вивчення цієї проблеми є те, що значна частина, подекуди й більшість присвяченої їй літератури з’являлася з нагоди ювілеїв «Просвіти», що накладало відповідний відбиток на її змістових
характеристиках. Таку традицію започаткували праці знаних громадських діячів і перших літописців «Просвіти« І. Белея «Двадцять
и п’ять лєт исторіи Товариства «Просвіта» та М. Лозинського «Сорок
літ діяльности «Просвіти» (В 40-літній Ювілей Товариства) .
Помітною віхою в національно-культурному житті розділеного
державними імперськими кордонами українства став проведений у
Львові в лютому 1909 р. з нагоди 40-річчя заснування Перший український просвітньо-економічний конгрес. Виданий за його результатами об’ємний збірник документальних матеріалів є цінним не
лише історичним, а й історіографічним джерелом з історії просвітянського руху, позаяк містить низку критико-аналітичних статей, де
синтезується значний фактологічний матеріал і погляди знаних діячів щодо його історичного розвитку і теперішнього становища.
Свого роду «завершальним акордом« довоєнної західноукраїнської історіографії історії «Просвіти» стала публікація знаного літературознавця й історика М. Возняка «Короткий історичний огляд
діяльності тов. «Просвіта», який можна вважати першим
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«синтетичним« узагальненням її минулого, що подається на тлі процесів національного відродження народів Європи й українців
зокрема.
Спеціальну статтю «Культурно-просвітницькі українські організації Галичини» опублікувала очільниця жіночого руху Софія Русова
у московському часописі «Украинская жизнь», навколо якого гуртувалися знані українські діячі.
Найкраще в історіографії представлена видавнича справа
«Просвіти», до якої, часто невиправдано зводиться вся діяльність
товариства. Вона достатньо з’ясована у згадуваних узагальнюючих
та спеціальних дослідженнях, де розглядається як складник культурно-освітньої політики товариства. Зважаючи на це, зупинимося
на деяких працях бібліографічного й критико-аналітичного характеру, що проливають світло на проблему.
Сучасні дослідники виявили поступ у поглибленому деталізованому вивченні окремих напрямів діяльності «Просвіти», особливо у
висвітленні її функціонування на певних регіональних рівнях та в
різних тематичних ракурсах. Між тим, залишається чимало вузьких
місць і прогалин у вивченні історії «Просвіти», що зокрема стосується з’ясування її відносин з різного роду українськими політичними структурами та польської владою за міжвоєнного періоду та
соціально-економічної діяльності тощо. Прагнення «актуалізувати«
минуле «Просвіти» відповідно до «потреб сучасності» не повинно
перешкоджати глибокому науковому вивченню її історичного минулого.

ХУДОЖНЄ СЛОВО ЄВРОМАЙДАНУ
(на матеріалі збірки Дмитра Павличка «Вірші з Майдану»)
Коломієць О. В.
канд. філол. н., доцент,
завідувач кафедри української мови, літератури та східних мов,
Інститут філології та масових комунікацій

Поезія завжди була наймобільнішим видом художньої творчості,
що не тільки супроводжувала найболючіші моменти історії, а й силою свого відточеного слова кликала до активних дій. Думка, сформована у слові, ставала вогненним мечем, кликала до спротиву, вселяла упевненість у незмінний поступ навіть тоді, коли дорогу
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в майбутнє перед собою тим сотням, тисячам, сотням тисяч, які стояли пліч-о-пліч на Майдані, важко було роздивитися й передбачити.
Революція Гідності ніби пробудила від летаргічного сну українську націю, яка струснувши з себе мару знавіснілих манкуртів і яничар, явила світові нову хвилю Поетичного Воскресіння.
У грудневі дні 2013 року з’явилася перша поетична збірочка«метелик» Дмитра Павличка «Вірші з Майдану», гортаючи сторінки якої сьогодні повертаєшся в ті дні, коли вулиці Грушевського,
Інститутська, Хрещатик ще не були скроплені кров’ю перших
героїв-європовстанців («Пісня»).
Чітко окреслена хронологія збірочки вказує на незначний відтинок часу — із 30.11. — до 24.12.2013 рр. — упродовж якого
з незначними інтервалами народилися 12 віршів. Це своєрідний
поетичний літопис першого місяця громадянського спротиву — від
нав’язаного образу початку нового року — новорічної ялинки у вірші з
такою ж назвою («Новорічна ялинка»), навколо якої знавіснілі
беркутівці б’ють українських дітей-студентів, через «Молитву»
у формі запиту: «Тож яви нам всі майбутні дати, Відповідь на запит
наш яви: Скільки ще разів нам помирати Й воскресати на хрестах
Москви?», — до «Коляди», у якій біблійний образ царя-Ірода, що прагне задушити новонароджену Україну, возсідає в сусідньому Кремлі.
20 грудня у вірші-посланні «До Валенси» Дмитро Павличко піднімає гостру тогочасну проблему відсутності вождя. Відповідаючи
на слова польського лідера: «На Майдані все гаразд, але вождя нема!»
поет заперчує: «Ми не темна хліборобна маса, Що без вожака, немов
сліпа. Нас веде ідея, дух Тараса, Кров пролита воїнів УПА. Нас веде
сльоза Голодомору, Ще не сплакана вона горить. Ти Майдану не
збагнеш знадвору, Ти прийди туди бодай на мить!»
Книга Дмитра Павличка розлетілась між майданівцями, що
з поетичного джерела спраглими до слова вустами творили нову
Україну. Своєю появою вона відкрила нову сторінку в українському
літературному процесі — Добу Поетичного Воскресіння. За нею
невдовзі з’явилися нові поетичні збірки: Антоніни Листопад
«Солоний Хрещатик», Тетяни Домашенко «Небесна сотня воїнів
Майдану», антологія «Небесна сотня» тощо, що вийшли у світ упродовж 2014 року. Значна кількість поетичних відкриттів нас ще також
чекає в межах Міжнародного літературно-мистецького фестивалю
«Українські передзвони», співзасновниками та організаторами якого
стала кафедра української мови, літератури та східних мов Університету «Україна».
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ОСНОВНІ МОВНІ ОЗНАКИ СХІДНОПОЛІСЬКОГО
ТА ЗАХІДНОПОЛІСЬКОГО ДІАЛЕКТІВ
Котляр Н.
II курс, група УМ-21,
спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Цілина М. М., канд. філол. н., доцент

Діалектологія Полісся поділяється на три говори: східнополіський (лівобережнополіський), середньополіський (правобережнополіський), західнополіський (волинсько-поліський). Усі вони старожитні і своїми генетичними коренями сягають відповідно давніх
племінних утворень сіверян, древлян і волинян.
Предметом нашого дослідження стали специфічні мовні ознаки
волинсько-поліського та лівобережнополіського.
Особливістю західнополіського діалекту є нашарування на північну діалектну основу рис південно-західних діалектів. Найбільше
південно-західних особливостей — у надбузьких говірках, найменше — у берестейських і пінських. Основними мовними рисами західнополіського говору є:
– поширеність закінчення -ови, -еви в давальному відмінку однини іменників чоловічого роду (синови, брбтови, дэбови, конйви та ін.);
– наявність закінчення -и в давальному і місцевому відмінках
однини іменників жіночого роду як м’якої, так і твердої
групи (вишни — на вишни, липи — на липи та ін. );
– уживання паралельних закінчень -ам, -ах і -ом, -ох у давальному і місцевому відмінках множини іменників чоловічого
роду (волбм — волум, столбм — столум та ін. );
– наявність інфінітивних форм на -ти і -чи, як у південнозахідних діалектах (ходити, носити, могчи, пеи(к)чи та ін. );
– наявність складених форм майбутнього часу недоконаного
виду, наприклад, буду ходити і му ходити;
– у деяких говірках, зокрема, у надбузько-поліських, поширені
складені форми минулого часу типу ходилис’мо (ми ходили), ходилис’те
(ви ходили), а також ходилихмо (ми ходили), бэл’іхмо (ми були);
– наявність ряду синтаксичних конструкцій, спільних із південно-західними діалектами. Наприклад: нас булу двох (нас було
двоє), мен’н болит’ головб (у мене болить голова) та ін.
Східнополіський говір відзначається такими мовними ознаками:
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Закінчення «у» в давальному відмінку іменників чоловічого,
середнього роду однини (д’бд’ку, селэ).
Паралелізм іменних форм в орудному відмінку (рукуйу — рукуй,
шустойу — шустой, мнуйу — мнуй).
Займенник 3-ї особи однини у непрямих відмінках виступає без
початкового «н» (до йійі, з йем).
Наявність усічених форм прикметників та дієприкметників
чоловічого роду (син’і, дубри, стари, годувани) та членних нестягнених форм жіночого і середнього роду (дуўгайа, жуўтейе, хоч під
наголосом на корені — жуўта, буса).
Інфінітивний суфікс -т’ при дієслівній основі на голосний (гаманіет’, бит’).
Складена форма майбутнього часу (буду робит’, буду слухат’).
Поширення синтаксичних структур помеж + родовий відмінок у
значенні ’поряд’, ’коло’ (пумеж шкули живй); к(ік) + давальний
відмінок ’до’ (к брбту, ік сталэ); л’а (л’е) + родовий відмінок ’біля’
(л’а хбти, л’е ріечки); заза + орудний відмінок (заза мнуйу); наў +
родовий відмінок множини (наў карт, наў мэрки).
Вживання сполучників да, дак у єднальній і протиставній функціях.
Риси східнополіського говору наявні у творах Ганни Барвінок, П. Куліша, С. Васильченка, П. Тичини, О. Довженка. Цей діалект досліджували В. Ганцов, О. Курило, Ю. Виноградський, Ф. Жилко, П. Лисенко.

ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ЯРМАРКОВОЇ КУЛЬТУРИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.
В ЕТНІЧНІЙ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ
СЕРЕДИНИ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Кудінова А. Г.
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені М. Т. Рильського НАН України, аспірантка
Кудінов Ю. М.
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
к. і. н., завідувач кафедри загальноосвітніх дисциплін
конт. тел (093) 252-11-03

Етнічна ідентичність — комплекс внутрішньогрупових зв’язків,
які виокремлюють одну спільноту від іншої. Її головні ознаки: спільне походження, культура, мова, історія, традиції, самосвідомість.
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Процес трансформації ярмаркової культури є незавершеним і
триває в наш час. Упродовж багатьох століть ярмаркова культура
вкорінювалась у повсякденному, можна сказати, позаярмарковому,
житті українського соціуму як у ХІХ — на початку ХХ ст., так і з відновленням ярмарків у середині ХХ — на початку ХХІ ст. під впливом
ярмаркувальників, що не були представниками українського етносу.
Серед відновлених ярмарків найбільш відомі такі: Сорочинський на
Полтавщині, Різдвяний у Львові, Петропавлівський у Чернівцях,
Лядівський на Вінниччині. Вектори трансформації були позитивними та негативними і спрямовувалися до повсякденного життя
українського суспільства переважно від інших етносів — євреїв,
циганів-ромів, вірмен та росіян, оскільки вони проживали в тих же
самих населених пунктах, що й українці, та торгували разом з ними
на європейських та українських ярмарках.
Як приклад, волонтерами спільно з Українською православною
церквою Київського патріархату 15 лютого 2015–2017 рр. було проведено Благодійний Стрітенський ярмарок в місті Полтаві з метою
збору грошей для українських воїнів-учасників Антитерористичної
операції в Донецькій та Луганській областях. Продукти харчування
виступили в ролі товару, яким торгували продавці з метою отримання прибутку для потреб українських вояків на Донбасі. Опитані нами
учасники та гості ярмарку усвідомлюють себе українцями, розуміють необхідність допомоги українським професійним військовим
чи мобілізованим на Схід України цивільним колегам, а власне ставлення до політичної та економічної ситуацій, які склалися в Українській державі, відобразили в асортименті та назвах страв,
запропонованих для продажу на цьому ярмарку. Так, наприклад,
згадуються кекси-мафіни з родзинками із заполітизованою назвою
«Чорний день Путіна», запропоновані співробітниками Полтавської
обласної державної телерадіокомпанії «ЛТАВА».
Загалом вектори трансформації традиційної ярмаркової культури мали позитивні (звичай «завдатку», рекламування продукції) та
негативні ознаки (розпивання могоричу, алкоголізм у середовищі
українських селян, лихварство, гіпнотизування, злодійство, тіньова
економіка). Зокрема негативні ознаки запозичені від росіян, циганів-ромів та євреїв. Український ярмарок назавжди залишиться маркуванням етнічної ідентичності. На ярмарках відбувалися не тільки
важливі торгівельні операції. Навіть купівля-продаж супроводжувалися певними звичаями і дійствами: биття рука об руку, розпивання
могоричу, розваги на ярмарках. Ярмарки ХІХ ст. були центрами, де
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проходили знайомства молодих людей. Український ярмарок — це
специфічне культурне явище, на якому розкривалися особливості
українського характеру, зокрема уміння торгуватися, на сучасних
ярмарках відроджуються мистецькі традиції, на ярмарку обмінюються думками та актуалізують значущі проблеми, наприклад,як ярмарку,
присвяченому допомозі воякам АТО. Крім того, народні умільці пропагують використання в побуті речей, зроблених з екологічно чистих
матеріалів, тим самим не дають забути народні промисли — лозоплетіння, гончарство, килимарство. Пропагується писанкарство, українська вишивка, народні танці, національна кухня.

ПРОБЛЕМАТИКА ПОВІСТІ ОЛЬГИ МАК «ЧУДАСІЙ»
Кулієва І.
VI курс, група УМ-61,
спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Коломієць О. В., канд. філол. н., доцент

Яскравий і оригінальний літературний доробок української письменниці, члена Спілки письменників України (1994) Ольги Мак, яка
внесла велику літературну данину в нашу культурно-християнську
скарбницю, досить значний і досконалий, а найважливіше — гідний
великого творчого духу українки.
А в 1956 році в Торонто побачила світ нова повість (хоча можна її
назвати й романом) — «Чудасій», яка просто сколихнула українську
громадськість на еміграції. Водночас похмура й іронічна, дещо схожа
на «Місто» Валер’яна Підмогильного та «Народжених під Сатурном»
Віктора Вальтара, майстерно написана повість відкривала читачам
дещо нове у їхньому сприйнятті України й себе щодо України.
«Дивак» («чудік», як було задумано спершу, через явну російськість
авторка змінила на «чудасій»).
«Чудасій» — найпопулярніший її твір, хоча сама письменниця
мала якусь до нього неприязнь і не вважала надто вдалим. Чудасій —
він же Альоша Ухов, він же Олексій Вухо — і це ще не всі його імена.
Дивний він. З одного боку — розумний у межах своєї професії (інженер-хімік), а й поза професією напрочуд проникливий і спостережливий, спроможний на дуже небуденні асоціації (хто вже читав,
нехай згадає мішок з капустою та мішок з картоплею). Зовсім не
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відноситься до житейськи-безпорадних, навпаки, краще дає собі раду,
ніж ті, що вважаються цілковито нормальними. Але з іншого боку…
Оті його матримоніальні проекти (було їх три, хоча він пропонував
брати до уваги лише два — перший і останній). Ідея розпочати загальнонародне повстання після радіосигналу… Постійні посилені розмірковування на дивні теми і виведення з них найдивачніших висновків.
Олекса Вухо з сотень «нормальних» виявився в підсумку найлюдянішим, найпоряднішим і — таки нормальним. Серед усіх сірих і
«як-би-чого-не-вийшлих» приятелів і колег лише він один мав чітке
бачення перспектив України й українців.
«Чудасієві» ж закидали неприпустимий для такої високої нагороди гріх — наявність критики нації (тут, звісно, російської).
Мовляв, критикуйте собі режим і владу, але, боронь, Боже, націю.
Ольга Мак завжди відстоювала своє право критикувати в кожній
нації (у своїй також!) гнилу, руйнівну сторону, а яничарство з особливою силою.
Ольга Мак, як виявилось, «чудасія» писала зі свого чоловіка
Вадима Дорошенка — великого патріота України й чудової людини.
У листуванні з Галиною Кирпою вона згадувала, що своїм інтелектуальним розвитком завдячує Вадимові; очевидно, що й розвиток
національного почуття обумовлено його впливом. Аби ця повість
свого часу стала відома на теренах України, Олекса Вухо цілком міг
би стати взірцем для молодих борців за волю Батьківщини — не забуваймо, що й УПА ще не була остаточно знищена, й патріотично
налаштованої молоді в Україні не бракувало. І як письменниця, і як
філолог Ольга Мак постійно наполягає на необхідності пильнувати
чистоту мови, не дозволяти паплюжити її чужими впливами.

СВІТОГЛЯДНІ ПОШУКИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Мічуда Д.
VI курс, група УМ-61, спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Коломієць О. В., канд. філол. н., доцент

Видатний український віршотворець, художник та громадський
діяч Тарас Шевченко відомий нам та цілому світові, насамперед, завдяки збірці його поетичних творів «Кобзар» і гострій критиці царського режиму тогочасної Російської імперії, до складу котрої нале306
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жала й Україна, за що він був ув’язнений та засланий на 10 років солдатчини до степів теж поневоленого Московією Казахстану.
Тарас Шевченко, окрім розповідей про життя нашого народу
в ХІХ ст., його звичаї та царські порядки, проти яких він боровся
віршованим словом, постійно згадував події минулих століть, осмислюючи їх із власного досить складного погляду й бачення.
Великий Кобзар пережив істотну зміну глибинного світобачення.
У поемі «Гайдамаки» (частина «Чигирин») поет вустами «благочинного» бідкається, що «Діти нехрещені ростуть, Козацькі діти» та підбадьорює словами: «Не плачте, братія: за нас і душі праведних, і сила
Архістратига Михаїла», а в частині «Лебедин», коротко сповістивши про весілля Яреми з Оксаною, пише: «Через тиждень в Лебедині
У церкві співали: Ісаія, ликуй! Вранці Ярему вінчали», а також подає
явно вигадану легенду (нині переосмислену в бік того, що цього не
могло бути, що то був художній вимисел) про страту Гонтою своїх
дітей за те, що їхня мати була не ортодоксальної, а католицької конфесійної приналежності й виховала синів у католицькому дусі. Так
само в поемі «Неофіти», написаній уже в немолодому віці (наприкінці 1857 р. ) Тарас Шевченко шанує Ісуса Христа словами: «Що
він зробив їм, той святий, Той назорей, той син єдиний Богом
ізбранної Марії. Що він зробив їм? І за що Його, святого, мордували,
Во узи кували; І главу його честную Терном увінчали? І вивели з злодіями На Голгофу-гору; І повісили меж ними — За що?» та просить
його матір Марію: «Молю ридаючи: пошли, Подай душі убогій силу,
Щоб огненно заговорила, Щоб слово пламенем взялось, Щоб людям
серце розтопило. І на Украйні понеслось, І на Україні святилось Те
слово, божеє кадило, Кадило істини. Амінь». У цій поемі автор
вихваляє й апостола Петра, і неофіта Алкіда — апостола «великого
Христового слова».
Можна з цієї нагоди також згадати вірш «Во Іудеї во дні они…»,
де Тарас Шевченко закликає Ісуса-Єгошуа (хоч і не називає його
імені): «Спаси ти нас, Младенче праведний, великий, Од п`яного
царя-владики!» А в поемі «Марія», виливаючи дифірамби Ісусовій
матері, Великий Кобзар пише: «Хвала! І похвала тобі, Маріє!»
А в «Осії. Глава XIV» Тарас Шевченко доходить до лайки на адресу
давніх Богів: «Скажи їм ось що: «Брешуть боги, Ті ідоли в чужих чертогах»…». Подібні слова з критикою небесних Богів і земних самодержців на захист християнської любові та «ангелів» можемо знайти
в «Ісаія. Глава 35», «Подражанії 11 псалму», «Молитві», «Ти неситим
очам, Земним богам-царям…».
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Від часткової критики окремих посадовців християнства: Папи
римського, Ватикану, німецьких загарбників слов`янських земель та
польських ксьондзів (поема «Єретик», вірші «І Архімед, і Ґалілей…»,
«Полякам») Тарас Шевченко переходить до наступу на християнство як чужинську ідеологію поневолення всіх неєврейських народів.
У поемі «Сон» («Гори мої високії…») автор співчуває киргизам та
захищає їх, яким: «Єй же Богу, лучче жити, Ніж нам на Украйні.
А може, тим, що киргизи Ще не християни?..».
Отже, Тарас Шевченко протягом свого важкого життя зазнавав
впливу різного релігійного світогляду й, значною мірою визнаючи
тодішнє переважання похідного від юдаїзму християнства та звертаючись із проханнями порятунку до Ісуса, Марії й апостолів, він
в інших творах (написаних, головним чином, на засланні та після
повернення з нього) на підставі численних роздумів і логічного аналізу християнського віровчення та його історії дійшов висновку про
його велику шкоду для інших (крім єврейського) етносів і племен,
зокрема для нашого народу.

ПОЕЗІЯ Т. ШЕВЧЕНКА Й АНГЛІЙСЬКИЙ РОМАНТИЗМ:
СПІЛЬНІСТЬ ХУДОЖНІХ ДОМІНАНТ
Приліпко І. Л.,
д. філол. н., доц.,
кафедра української мови, літератури та східних мов
Університету «Україна»

Розглядаються спільні та відмінні аспекти творчості Т. Шевченка
та англійських романтиків.
Творчість Т. Шевченка яскраво засвідчує свою спорідненість із
європейським романтизмом, зокрема з ідейно-естетичними пошуками англійських поетів-романтиків. Йдеться про звернення до
етичних і соціальних мотивів, до жанру балади, фольклору як джерела образності. Особливостями відтворення соціальних та духовних аспектів близькими до Т. Шевченка є В. Вордсворт (1770–1850)
та С. Колрідж (1772–1834). Жанрові та ідейно-тематичні акценти
поезій збірки В. Вордсворта й С. Колріджа «Ліричні балади» суголосні раннім поезіям та баладам Т. Шевченка. Розкриваючи драматичні колізії народного життя, англійські й український поети були
308

та формування духовності: історія та сучасність

Секція 3

зорієнтовані на фольклорний та соціальний контекст. Поема
В. Вордсворта «Провина й скорбота», балади «Брати», «Майкл»,
«Мрії бідної Сьюзен», «Безумній матері», «Остання із отари»,
«Старий кумберлендський жебрак» актуалізують проблеми простого народу, відтворюють руйнування усталених принципів селянського життя.
Суголосність творчих принципів романтизму Т. Шевченка
й визначного англійського поета-романтика Дж.-Г. Байрона
(1788–1824) простежується насамперед на жанровому рівні.
Споріднює митців звернення до поширеного в романтичній літературі жанру поеми. Вважається, що Т. Шевченко увів в українську
літературу «байронічну» поему [2, с. 20]. У романтичній творчості
Дж. -Г. Байрона жанр поеми знайшов повне розкриття своїх художніх можливостей («Паломництво Чайд Гарольда», «Гяур»,
«Абідосська наречена», «Корсар», «Лара», «Манфред», «Мазепа»,
«Каїн»). З-поміж особливостей романтичної («байронічної»)
поеми — вільна форма, наявність авторських звернень, відступів та
коментарів, синкретизм епічних, ліричних та драматичних елементів. Ознаки «байронічних» поем мають такі твори Т. Шевченка, як
«Катерина», «Княжна», «Марина», «Відьма», «Варнак», «Гайдамаки»,
«Сотник», «Мар’яна-черниця», «Сова», «Єретик», «Невольник»,
«Наймичка». Від «байронічних» поем Т. Шевченко «перейняв не
зміст, а форму» [2, с. 20], що дозволило виразити авторське бачення
та розкрити національний зміст. Спільним для Дж.-Г. Байрона
і Т. Шевченка був і жанр містерії («Каїн» Дж. -Г. Байрона і «Великий
льох» Т. Шевченка), що актуалізував боротьбу добра і зла, морально-етичні та національні проблеми.
На мотивному та ідейному рівнях Дж.-Г. Байрона і Т. Шевченка
споріднюють психоемоційні колізії, мотиви розбійництва, гріха,
каяття («Варнак» Т. Шевченка і «Гяур» Дж.-Г. Байрона), помсти, прощення («Гайдамаки», «Відьма», «Титарівна», «Марина», «Тризна»
Т. Шевченка і «Абідосська наречена», «Корсар», «Лара», «Мазепа»
Дж.-Г. Байрона), бунтарства, боротьби («Гайдамаки», «Сон
(Комедія)» і «Манфред», «Каїн»), національного визволення, національної єдності («І мертвим, і живим. . . », «Кавказ» та «Пророцтво
Данте»). Якщо у Дж.-Г. Байрона ідеї свободи, визволення народів
часто трансформуються в мотиви титанізму («Каїн»), то в Т. Шевченка аналогічні ідеї розглядаються в духовному й соціальному
контекстах, а відтак позбавлені абстрактності, містицизму
й титанізму.
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У сфері образотворення обидва митці вдавалися до моделювання образу сильної, виняткової особистості («Гамалія», «Іван
Підкова», «Єретик» Т. Шевченка і «Паломництво Чайд Гарольда»,
«Манфред» Дж.-Г. Байрона). На відміну від Дж. -Г. Байрона, для
Т. Шевченка не властивий образ героя-ідивідуаліста, який віддалений від суспільства, овіяний містицизмом, позначений скептицизмом і демонічною загадковістю. Дж.-Г. Байрона («Прометей»)
і Т. Шевченка («Кавказ») цікавив образ Прометея: «[…] у Байрона
Прометей уособлює горду незламність індивідуального духу людини,
піднесеного на вершини завдяки силі розуму, […] у Шевченка
Прометей — не особа, а незламна нація» [1, с. 26]. Після раціоналізму епохи Просвітництва Дж.-Г. Байрон («Каїн») та європейські
романтики активно зверталися до Біблії як ключового претексту
власних творів. Перебуваючи в руслі цієї традиції, Т. Шевченко
також творчо інтерпретував біблійні образи, мотиви, міфологеми
(«Марія», «Давидові псалми» та ін. ).
З-поміж творів Т. Шевченка, які найяскравіше свідчасть про
творчу суголосність із романтизмом Дж. -Г. Байрона, — поеми
«Катерина» й «Тризна». «Катерина», як і переважна більшість поем
Дж.-Г. Байрона, структурована з окремих епізодів, в ній автор не
лише розповідає, а й оцінює, узагальнює, звертається до своїх героїв
і читачів. Індивідуалізм, романтична туга, самотність, прагнення
неможливого, бунтарство, волелюбні пориви характеризують внутрішній світ героя поеми «Тризна» Т. Шевченка, споріднюючи його з
персонажами поем Дж.-Г. Байрона «Паломництво Чайд Гарольда»,
«Лара». Водночас, у Шевченкового героя співпереживання, любов
до людей, до рідної землі, жертовність, пріоритетність християнських чеснот переважають індивідуалізм, егоцентризм, що, водночас, відрізняє його від героїв-індивідуалістів Дж.-Г. Байрона.
Отже, Т. Шевченко творив на одному ідейно-естетичному ґрунті з європейськими романтиками, зокрема англійськими, проте більшого значення надавав суспільно-політичним обставинам та їх впливу на долю людини.
Використана література
1. Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської
літератури / Ю. Бойко // Бойко Ю. Вибрані праці. — К.: «Медекол»,
1992. — С. 11–73.
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2. Пономаренко О. Із секретів поетичної майстерності Т. Шевченка:
духовно-художні відкриття «Кобзаря» (1840), романтичного
національного пророка «Трьох літ», «Нескореного Прометея» на
засланні, візіонера демократичного ладу України майбутнього /
О. Пономаренко // Українська мова і література в школах України. —
2016. — № 5. — С. 19–26.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ВІРШІВ ЮРІЯ КОСАЧА
Сідляренко А. С.
VI курс, група УМ-61,
спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Коломієць О. В., канд. філол. н., доцент

Юрій Косач був племінником Лесі Українки, і його творчість, як і
його родички, наповнена багатьма літературними прийомами. У своїх
кращих оповiданнях, повiстях та вiршах письменник намагався йти
найоптимальнiшим шляхом, «вибудовуючи» новий змiст i форму
художнього твору як на національних так і на європейських традиціях.
Функціональний аналіз проводився на основі віршів Юрія
Косача, із збірника «Мить із майстром», надрукованого в Парижі у
1936 році. У деяких віршах видно, що автор пише про своє життя.
Так, наприклад, нам відкривається його любов до давньогрецької
літератури:
В тюрмі, де важко впав похмурий день,
Де б’ються птахами думки у грати,
Я покохав погожість грецьких строф,
Я покохав Анакріонта амфібрахи.
(Анакріонт був давньогрецьким ліричним поетом V-VI століття).
Поет часто використовує порівняння. Так, у вірші «Спокуса»
автор порівнює себе з святим Ієронімом (монахом IV століття), а
спокусницю з недоброю чортицею:
Та я немов святий Ієронім свої зіниці потупивши пройду.
І в келії потихнуть мислі грішні
І згаснуть кармазини уст недоброї чортиці
Кривавим каменем в моїй молитві — вірші.
Вірші автора засвідчують, що в нього було гріховне життя, у чому,
до речі, його часто звинувачували, але мало хто звернув увагу на його
вірші про покаяння, так, наприклад, у вірші «Заспів»:
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Спокій дай Пане душі ворохобній моїй
В бунті жила за життя, у гріху, в таємниці
Дай хоч в Твоїм королівстві спочинок невкоєній їй,
Дай їй спочинок одвічній в небесній світлиці.
У цьому заспіві використано синтетичний паралелізм, де перший вірш повідомляє ідею, а інші розвивають її.
Також індивідуальний стиль віршів Юрія Косача характерний
використанням персоніфікації (різновид метафори, у якому ознаки
істоти переносяться на неістот (предмети, явища, поняття, тварини), тому персоніфікацію ще називають одухотворенням, уособленням). У своєму вірші «Над Сеною» автор описує річку та час, як
живих істот:
Бунтувалась як завжди мутна, неспокійна ріка
У кормизі важкій берегів, у холодному брані граніту.
Час спинився. В снігах, заверюхах закляк.
Чорну кирею зривав із рамен йому вітер.
У вірші «Забутий порт» Юрій Косач, бажаючи показати забутість
порту, використовує порівняння, підкреслюючи особливість минулих подій пише:
Десь там квіти співали, і птахи цвіли краснопері…
І зітхає зітханням утомлена пристань…
Ще в одному творі автор використовує метафору та описує об’єднані сузір’я, як грона, а місце, через яке споглядає Бог, — вікна.
Також згадуються товариші французького поета XV століття Франсуа
Війона:
За хмарами що йдуть сузіррів грона,
Холодні дивляться зіниці з Божих вікон
І як колись товариші Війона
Скрадаються поети і шуліки.
У вірші «Король Дакії» Юрій Косач використовує персоніфікацію у зображенні Риму а також цікаве порівняння мудрості:
Там кам’янів кривавий імператор,
Там Рим ричав. А ти збагнув у брані
Що більшим все ж понад жагу відплати
Є спокій мудрости, як мрамор бездоганний.
Таким чином, для стилю Юрія Косача є характерним використання художніх засобів: порівняння, метафори, паралелізму, знання історичних подій та осіб, що свідчить про майстерність автора,
а також підкреслюють його індивідуальність.
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ІСТОРІЯ ЛІТЕРИ «Ґ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Тріщ С. О.
ІІ курс, група УМ-21,
спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій,
конт. тел. (098) 255-63-82
Науковий керівник: Цілина М. М., канд. філол. н., доцент

Українська мова належить до тих індоєвропейських мов, де проривний задньоязиковий приголосний «ґ» перейшов у глотковий, або
фарингальний «г».
Зі слов’янських мов такий процес відбувся також у білоруській, верхньолужицькій, словацькій та чеській мовах. Порівняймо,
як українське слово «голова», звучить в інших слов’янських мовах:
польське, нижньолужицьке «ґлова», російське «ґалава», болгарське,
македонське, сербське, словенське, хорватське «ґлава». Але білоруське «галава» українське «голова», верхньолужицьке «глова», словацьке, чеське «глава».
З неслов’янських мов «ґ» перейшов у «г» і в інших мовах, зокрема в грецькій. Тому у словах грецького походження немає жодних
підстав уживати «ґ».
Поривний звук «ґ» в українській мові використовується в порівняно невеликій кількості слів. Але для його позначення до 1933 року
існувала літера «ґ», вилучення якої з української абетки спричинило
розхитування вимовної норми. У виданні Українського правопису
1990 року літера «ґ» знову посіла належне їй п’яте місце, але деякі
мовці почали вживати звук «ґ» де треба й де не треба. До сплутування спричинюється і російська мова, без якої досі не може обійтися
багато українців при запозичанні чужих слів.
Понад 370 років тому Мелетій Смотрицький, один із найосвіченіших українських філологів кінця XVI — початку XVII століть,
запровадив літеру Ґ як різновид грецької гами для передачі зімкненого звука, на відміну від Г, що вживався на той час для передачі
щілинного українського звука. Сам звук — зімкнений (вибуховий,
проривний) — очевидно, існував в усному мовленні задовго до
запровадження літери, бо вже в пам’ятках XIV–XV сторіч (переважно в ділових документах — грамотах того часу) зустрічаються слова,
в яких ґ (звук) передавався буквосполученням кг: кгрунть,
Скирикгайло та ін. Літеру ґ зустрічаємо і в « Лексиконі» Памви
Беринди (1629), і в пізніших документах.
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Як не дивно, у праслов’янській мові звук [ґ] існував завжди, не
було звуку [г]. Та з плином часу і розвитком та відділенням мов усе
змінилося. В деяких слов’янських мовах звук [ґ] так і залишився на
постійних правах (російська), в інших — перейшов у звук [г] (українська, словацька).
Але звук [ґ] залишився таки у деяких українських словах. Згодом
в українську мову почали потрапляти іншомовні слова, тому й
виникла потреба відтворювати цей проривний. У пам’ятках староукраїнської мови з XIV століття він передавався на письмі буквосполученням «кг» (кгвалт, кгрунт). Усі слова з таким буквосполученням запозичені з іноземних мов.
У російській мові немає фонеми «г», тому цю фонему відтворюють або через проривний «ґ» або через глухий задньоязиковий «х».
Наприклад, росіяни кажуть «ґумус», «Ґендель», «Ґамлет», «Ґавел».
В інших випадках той самий звук передають через «х»: «Ханс»,
«Йоханнесбург», «Хельмут».
У Східній Україні після скасування заборон на друковане
слово літера ґ ввійшла до складу алфавіту, схваленого комісією
петербурзької Академії наук, і вживалася до 1933 року. У «Словарі
української мови», упорядкованому Борисом Грінченком і випущеному упродовж 1907–1909 років, налічується близько 300 слів
з літерою ґ. Вона вживалася в основних органах преси, у виданнях художніх творів та листуванні письменників і вчених того
часу.
З 1933 року і до сьогодні ця літера майже не вживається в українській мові, незважаючи на запровадження третього видання
Українського правопису, що з’явився на світ 1990 року. В ньому
записано: «Літера Ґ передає на письмі задньоязиковий зімкнений
приголосний як в українських словах, так і в давнозапозичених і
зукраїнізованих». Далі подається перелік цих слів. Щодо власних
назв іншомовного походження, у яких наявний етимологічний
звук ґ, згідно з традицією вимовляється щілинний (фрикативний)
звук (г). Вимова слів із звуком ґ не є порушенням орфоепічної
норми.
Вважаємо, що запровадження літери Ґ сприятиме адекватному
звучанню, милозвучності та звуковому багатству мови, тому її слід
інтенсивніше вводити в практичне користування.
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ОДНОКОМПОНЕНТНІ ІМАЖОНІМИ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Цілина М. М.
Кандидат філологічних наук, доцент,
кафедра української мови, літератури та східних мов,
Інститут філології та масових комунікацій,
конт. тел. (066)592 -27-75

Творчість Т. Г. Шевченка багатогранна у своїх мистецьких проявах. Власне художня спадщина зафіксована в окремих томах зібрань
творів митця. До цього малярські зразки відомого письменника цікавили фахівців із галузі мистецтвознавства (О. Слободянюк, О. Сьомка). Імажоніми як власні назви творів образотворчого мистецтва
загалом в українській філології студіювалися лише поодиноко
(М. Цілина). Узагалі немає наукових розвідок, котрі б відкривали
суть назвотворчих стратегій саме творів Шевченка-художника.
Об’єктом нашого дослідження стали однокомпонентні найменування живописних творів Тараса Шевченка 1830–1847 років, предметом — мовна специфіка таких назв.
Слід зазначити, що найменування творів не є авторськими,
в основному там є підпис Т. Г. Шевченка і дата, а назви присвоювалися власниками-колекціонерами полотен чи дослідниками творчості письменника. Тому маємо справу з номінаціями «реципієнтів»
картин, їх імпресіоністичними уявленнями чи досвідом, набутим у
процесі мистецтвознавчих студій.
Однослівних найменувань творів образотворчого мистецтва
Т. Г. Шевченка серед досліджуваних ідеонімів незначна кількість —
до 30. Це свідчить про непопулярність коротких назв через їх інформаційну недостатність. Вони мотивовані малярською лексикою: як
однокореневою «Натурщик», «Натурщики», «Натурщиця», так
і складною — «Автопортрет», «Кашовари», «Циганка-ворожка».
Причому деякі власні найменування є тезойменними, наприклад
назва ілюстрації «Знахар» та найменування гравюри, походження
яких пов’язано із російськомовним оповіданням Гр. КвіткиОснов’яненка «Знахарь». Картина «Катерина» виконана на тему
однойменної поеми Т. Шевченка. Звичайно, ідею цього мистецького твору треба тлумачити, спираючись на зміст поетичного тексту.
І така взаємопов’язаність дає змогу глибше і глобальніше зрозуміти
проблеми, порушені в обох творчих зразках. Не даремно під час
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вивчення поеми у школі рекомендують використовувати цю картину. Тезойменними з відповідними поетичними творами є картина
«Гамалія», рисунок «Відьма», етюд «Тополя», сепія «Сліпий». Причому
сюжет будь-якого художнього твору підтверджують відповідні слова
поеми, наприклад, сепію «Сліпий»: Отак на улиці, під тином, Ще
молодий кобзар стояв І про невольника співав. За тином слухала Ярина.
Хоча трапляються і випадки різних назв. Так, із поемою
«Слєпая» поєднаний ескіз «Оксана». У цьому випадку ідеоніми не
однойменні.
Деякі лаконічні оніми на позначення живописних творів
Т. Шевченка мають тлумачення автора. Коротка, але алегорична
назва офорту «Казка» (у літературі відомий як «Козак і смерть») має
підтекст самого Т. Шевченка: А видкиля и куди богъ несе Господа москалю? и де таки табачку бралы: чи несчимиричкою часомъ?! бо мы васъ
знаемо пиддобрики!!!... Изъ самой расЂи идемъ на тотъ свЂтъ судариня смерть... а табачок истинно Лубенскій...
Напевно, для будь-якого митця властиве оспівування навіть
чогось маргінального, не рекламованого і буденного. Наприклад,
назви «Бур’яни», «Гілка», «Било» не є оригінальними, однак самі
начерки є витонченим змалюванням цих рослин і предметів.
Однокомпонентними можна вважати і найменування, що вміщують у себе прийменник, наприклад «В гаремі», «На пасіці»,
«У Києві», «На Орелі», «Коло Седнева», «В Седневі», «Біля столу»,
«На березі», «В Густині», «У Василівці» та ін. Усі — локально спрямовані.
Ідейні настанови однокомпонентних назв художніх творів загалом важко збагнути. Але очевидною є передісторія цих полотен і,
відповідно, їх найменувань, що сягає до ранньої поетичної творчості Кобзаря. Автор сам прагне допомогти нам з’ясувати зміст, наводить на асоціації, дає вербальні настанови. В інших випадках пропріативи виконують номінативну функцію, а концептуальна
складова спонукає «реципієнта» до ґрунтовних пошуків змісту
живописного твору.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АУДІВІЗУАЛЬНИХ
ТЕКСТІВ З НІМЕЦЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВИ
Бенда П. О., Ковальова В. М.
3 та 4 курс, групи ПР–31 та ПР–41
факультет іноземної філології та перекладу
контактні телефони: 380506408465, 380931689098
Науковий керівник: Люшневська Т. Г., доцент кафедри іноземної
філології та перекладу ІФМК Університету Україна

Переклад аудіовізуальних текстів — вкрай затребуваний вид
перекладацької діяльності. За останні 30 років в світ вийшло кілька
робіт, присвячених кіноперекладу та різним його аспектам. В даний
час ця область перекладознавства все ще формується, втім, досить
швидко, так як мультимедійний простір стрімко розвивається .
Ця проблема висвітлена у працях Алексєєвої І. С., Матасова Р. О.
та інших.
Мета статті полягає в отримані відомостей які дозволять належним чином розширити професіональну підготовкуперекладачів,
а також осіб, тим чи іншим чином пов’язаних з перекладом аудіовізуальних текстів або німецькою мовою.
Перекладознавці активно зацікавилися кіно та відео перекладом
порівняно нещодавно. За останні три десятиліття в світ вийшло кілька монографій, присвячених як кіно та відео перекладом в цілому,
так і різним його аспектами. Окремих праць за комплексною методикою викладання кіно та відео перекладу, наскільки дозволяє стверджувати проведений нами огляд спеціальної літератури, немає
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зовсім. Велика частина матеріалів з питань кіно та відео перекладу
доводиться на періодичні видання, такі як канадський науковий
журнал для професійних перекладачів «Meta», «TranslationJournal»,
що видається в США, та французький «Objectifcinema»
Існує 3 основних види кіноперекладу — субтитрування, переклад під псевдодубляж (закадрове озвучення), і переклад під дубляж.
Розглянемо основні аспекти:
1) субтитрування
В першу чергу перекладач повинен вміти скорочувати текст.
В даному випадку перекладач обмежений не тільки часом звучання
фрази, а й довжиною рядка субтитру. Один субтитр може містити
максимум 2 рядки по 33-35 знаків, враховуючи пробіли. Текст повинен бути лаконічним і ясним, переклад не повинен бути дослівним — необхідно скорочувати репліки, вирізаючи з них повторення, вигуки, замінюючи імена власними займенниками,
числівники — цифрами, опускати незначні подробиці, а також не
зловживати знаками пунктуації. Необхідно стежити за правильною
транслітерацією імен та за орфографією — оскільки переклад читатимуть, а не слухатимуть.
2) Псевдодубляж
Цей вид перекладу є аудіальним, він повинен більш відповідати
реальній людської мови, ніж літературного тексту. В даному випадку необхідно забезпечити природний плин мови, прибрати з неї
навантажені конструкції та складні терміни. Основна складність в
даному виді перекладу полягає в адаптації і дотриманні хронометражу. Увагу варто приділити розстановці наголосів, вимові назв,
довжині фрази, паузам у мові.
3) Дубляж
Озвучування фільмів шляхом повного дублювання — найбільш
трудомісткий і витратний процес. Головна вимога дубляжу — це
повна відповідність артикуляції оригіналу і перекладу, так, щоб у
глядача виникало враження, ніби актор говорить мовою глядача.
Таким чином, основна робота з текстом в даному випадку — це його
укладання та графічне оформлення пауз, інтонаційних особливостей
мови. Робота над текстом для озвучування полягає в декількох етапах — власне перекладі, редагуванні і укладанні тексту відповідно
до обраного способу кіноперекладу.
Кінопереклад — один із напрямків сучасного прекладознавства,
що вимагає великої уваги і розуміння багатьох аспектів, не дивлячись на анонімність, перекладач все ж відповідальний за результат.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІКАО ТА ІАТА
Бенда П. О.
4 курс, група ПР-41
факультет іноземної філології та перекладу
контактний телефон 380506408465
Науковий керівник: Коромисел М. В.

Дане дослідження присвячене вивченню особливостей перекладу специфічної лексики ІКАО та ІАТА з англійської мови на
українську та з української на англійську.
Переклад в сфері міжнародного співробітництва держав у всіх
аспектах діяльності цивільної авіації, лінгвістичних досліджень
в галузі якого, на мій погляд, проводиться недостатньо.
Ця проблема висвітлена у працях А. Т. Киніна, В. А. Постнікова
та інших.
Мета статті полягає в тому, що отримані в ході дослідження відомості дозволять відповідним чином розширити лінгвокультурну підготовку перекладачів, а також осіб, тим чи іншим чином пов’язаних
з повітряним транспортом.
Перші авіапасажири з’явилися в 1908 році, перший авіа вантажами був доставлений в 1910-м, перший чартерний рейс був здійснений в 1911-му, перша авіакомпанія, яка перевозила пасажирів за
розкладом — в 1914 році, перша стюардеса — в 1930-му [1]. Останні
40-50 років характеризувалися бурхливим зростанням швидкостей,
висот і значним збільшенням дальності польоту на дозвуковій швидкості, особливо для транспортних і пасажирських літаків. За цей
період авіація збільшила максимальні швидкості приблизно в 4 рази,
висоту і дальність — в 2,5–3 рази. Цей підйом став можливим завдяки широкому впровадженню в авіацію реактивних двигунів [2].
Сучасні тенденції суспільного розвитку в Азії, Африці, Америці,
Європі, та потреба в контактах і співробітництві на самих різних рівнях і в різних галузях приводять до популяризації використання
повітряного транспорту.
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), є спеціалізованою установою Організації Об’єднаних Націй. Вона систематизує
принципи і методи міжнародної аеронавігації, а також сприяє плануванню і розвитку міжнародного повітряного транспорту для забезпечення безпечного й упорядкованого розвитку. Штаб-квартира знаходиться в міжнародному кварталі Монреаля, Квебеку, Канада [3].
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Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) є торговельною асоціацією авіакомпаній світу. Складається з 268 авіакомпаній, в першу чергу великих перевізників, які представляють
117 країн, внесок авіакомпанії-членів ІАТА полягає в проведенні
приблизно 83% від загального обсягу місце кілометрів, повітряного
руху. ІАТА підтримує діяльність авіакомпаній і допомагає сформулювати галузеву політику і стандарти. Штаб-квартира знаходиться
в Монреалі, Канада, з адміністративними офісами в Женеві,
Швейцарія [4].
На відміну від простого пасажира, фахівець в сфері авіації та
комерційних авіаліній працює з текстами на англійській мові і без
спеціальних знань розібратися в авіаційній термінології не видається можливим.
Наприклад: N1 — оберти компресора, N2 — оберти вільної турбіни, NRоберти несучого гвинта, P1, Т1 — тиск і температура на
вході в двигун P1, T1 — тиск і температура післяосьового компресора, P2, T2 —тиск і температура післяосьового компресора, P3, T3
(TET) — тиск і температура перед турбіною газо- генератора. P4, T4
(TOT) — тиск і температура за турбіною газогенератора, P5, T5 —
тиск і температура післявільної турбіни, C (torque) — крутний
момент. Turboshaftengine турбовальний двигун, transmissionshaft передавальний вал, трансмісійний вал, scissors (ontheswashplate) — повідець (на автоматі перекосу), supporttube — гільза (під автоматом
перекосу), mountingcone (tailboom-to-fuselage) —проміжна балка
(кріплення хвостової балки до фюзеляжу).
Висновок: проблеми перекладу авіаційної термінологічної лексики являють велику цінність для перекладу та перекладачів. Адже
розвиток авіаційної галузі, будуть і надалі продовжуватися та посилюватися у майбутньому.
Використана література

1. http://www. metodolog. ru/node/456
2. http://referatcollection. ru/24593. html
3. https://en.wikipedia. org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization
4. https://en. wikipedia. org/wiki/International_Air_Transport_Association
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ЕВОЛЮЦІЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗЧЕНЬ
В НІМЕЦЬКУ МОВУ
Бондаренко В. В.
4 курс, група ПР-41, спеціальність «Переклад»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Науковий керівник: Люшневська Т. Г., доцент

Мета статті полягає в дослідженні запозичень в німецьку мову
з інших мов. Запозичення лексики однієї мови іншою є закономірним наслідком мовних контактів в історії розвитку будь-якої мови.
Запозичення як процес є властивим для кожної мови й невід’ємним для лексичного складу німецької мови особливо, тому ця тема
завжди важлива й актуальна. Еволюційні процеси відображаються,
у першу чергу, на лексико- семантичному рівні, оскільки саме лексика спрямована на об’єктивну дійсність і безпосередньо відображає все, що в тій відбувається. Тому серед еволюційних процесів
вагоме місце посідає запозичення. Звісно, що свої відбитки в німецькій мові активно залишили латинська, французька і англійська.
Erste lateinische Entlehnungswelle: Römerzeit. Ранні лексичні запозичення з латинської мови відносяться до перших сторіч нашої ери,
коли германці зіткнулися з більш розвинутою будівельною технікою
у римлян та предметами, не відомими в побуті і житті германців.
Прикладами цієї епохи є: die Mauer (від лат. murus) — стіна, der Ziegel
(від лат. tegula) — цеглина, die Straße (від лат. strata) — вулиця, das
Fenster (від лат. fenestra) — вікно.
Друга хвиля запозичень — Zweite lateinische Entlehnungswelle:
Christianisierung. Це період середньовічча, коли розвитком освіти та
християнства з’являються нові запозичення з латинської мови: das
Kloster (від лат. claustrum) — монастир, der Mönch (від лат. monachus) — монах.
І, нарешті, «третя хвиля» латинського запозичення припадає на
період Гуманізму (Dritte lateinische Entlehnungswelle: Humanismus),
бо латина вважалася мовою спілкування та науки гуманістів.
Велика частина запозичень в німецькій мові має і французьке
походження, наприклад: фр. — Das Kabel, das Buffet, das Paket, die
Creme. Перші запозичення з французької мови відбувалися в період
з 1000 р. по 1400 р. Наприклад: das Abenteuer — пригода, die Lanze —
спис, Tanz — танок, das Turnier — турнір.
Періодом більш пізнього лексичного запозичення з французької були
XVII–XVIII ст. — Alamodezeit, тобто період моди на все іноземне, переваж321
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но французьке. Запозичили навіть назви з французького обігу (Monsieur,
Madame, Mademoiselle, Papa, Mama, Onkel, Tante, Cousin, Cousine).
Останнім часом в німецькій мові з’являється все більша кількість англійської лексики, що веде до його збагачення новими синонімами і поняттями. Наприклад: die Website, das Event, der Future,
das Upgrade, downloaden.
В результаті проведеного дослідження було виявлено, що запозичення мають вагоме значення в розвитку мови. Запозичення
в різні історичні епохи мали істотний вплив на словниковий склад
німецької мови. Таким чином, було підтверджено, що до словникового складу німецької мови входять переважно запозичення з латинської, французької та англійської мов. Однак ті зміни, які зазнала
німецька мова в зв’язку з запозиченнями, лише збагатили її словниковий склад новими мовними елементами.
Використана література
1. Будагов Р. А. Язык, история и современность / Р. А. Будагов. — М.:
Изд-во Московского ун-та, 1971. — 300 с.
2. Борисова Л. И. Справочник по общему и специальному переводу /
Л. И. Борисова, Т. А. Парфенова. — М.: НВИ — Тезаурус, 2005. — 328 с.
3. Верещагіна Є. М. Словниковий склад німецької мови / Є. М. Верещагіна. — Харків, 2006. — 456 с.
4. Шенфельд Г. Запозичення в німецькій мові. Специфіка / Г. Шенфельд. — Харків, 1987. — 210 с.
5. Quasthoff U. Deutsches Neologismenwцrterbuch. Neue Wцrter und
Wortbedeutungen in der Gegenwartssprache / U. Quasthoff. — Berlin:
Walter de Gruyter GmbH & Co, 2007. — 690 s.

АКТУАЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
В ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ МОВАМИ
Вєтрова Ю. А.
II курс, група ПР- 21, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології і масових комунікацій, к. тел. (093)- 0364505
Науковий керівник: Люшневська Т. Г., доцент

Всі знають, що вивчати іноземну мову престижно. Кожен з нас
замислюється перед тим, як почати вивчення мови: «яка мова самий
потрібний і важливий на даний момент?», «Чим вивчення саме цієї
мови допоможе мені в майбутньому?»
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На сьогоднішній день знання іноземної мови відкриває перед
нами безліч перспектив, воно служить як перепустка у світ фінансового успіху. Міжнародні компанії згодні платити великі гроші
людині, яка розуміється не тільки у сфері своєї безпосередньої діяльності, але ще і володіє іноземною мовою дослідження полягає
у визначенні актуальності німецької мови в сучасному світі та в українському суспільств.
На відміну від більшості європейських країн, літературна
мова яких ґрунтується на діалекті столиці, німецька літературна
мова є щось середнє між середньо — і верхньонімецькими
діалектами і вважається місцевим тільки в Ганновері. У північній частині Німеччини ця мова поширилася у сферах державного
управління і шкільної освіти під час Реформації. В епоху розквіту Ганзи по всій північній Німеччині панували нижньонімецкі
діалекти і нідерландська мова. З часом літературну німецьку в
північних регіонах Німеччини практично витіснили місцеві діалекти і лише частково збереглися до сьогоднішнього часу. У центрі і на півдні Німеччини, де мова спочатку була схожа на літературну, населення зберегло свої діалекти. Цією мовою
спілкуються на території майже половини Європейського Союзу:
Австрії, Люксембурзі, Швейцарії, на півночі Італії, на сході
Бельгії і у Франції. Наскільки важко вивчити другу по популярності європейську мову? Німецька мова є рідною для 100 млн.
чоловік у всьому світі. На цій мові висловлювалися Моцарт,
Ніцше, Кафка, Бетховен, Бах, Гете... По своїй популярності і
затребуваності німецька мова поступається хіба що англійській,
тобто є загальноприйнятим міжнародним засобом спілкування,
використовуваним на всіх конференціях світового масштабу.
Зростаюча популярність німецької мови, яка вийшла з тіні
повального захоплення англійською, пояснюється її великою
затребуваністю у сфері бізнесу і навчання. Сьогодні німецька
мова затребувана в різних сферах — науці, мистецтві, політиці.
Німецька мова належить до індоєвропейської сім’ї мов, в яку
входить і російська. Тому досить часто між їх граматиками можна
провести аналогію, що дуже полегшує процес вивчення.
Німеччина для всього світу і сучасного українського суспільства
залишається однією з провідних розвинених країн, зі своєю багатою культурою, історією і потужною науковою базою! Тому
німецька мова є другою іноземною мовою у ВНЗ.
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KEY WORDS OF CHINA’S PHILOSOPHY
ON FOREIGN AFFAIRS
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ У КОНТЕКСТІ
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КИТАЮ
Горбачова Ю. П.
Викладач китайської мови, на кафедрі української мови,
літератури та східних мов

КНР– це країна історичних традицій та водночас швидких перетворень. Сучасна політика Китаю,з її розумінням сучасної ситуації у світі,
базується на таких основних філософських принципах: мир, розвиток,
дружні відносини, взаємодія.

21st. century
It is a concept of a specific time and China has a sober understanding
and clear assessment of the international situation and China’s domestic
development in the coming hundred years. The foreign policy is based on
understanding of the three following points.
First,it is the trend of the 21 st century that the world wants peace.
Peace is a core word of China’s foreign relations and the independent
foreign policy and peace is the soul. Loving peace, maintaining world peace
and striving for a peaceful international environment are the basic concepts of China’s foreign affairs.
Second,development.
Development is a goal and eternal theme. Without development and
material and spiritual wealth, the contradictions and problems economics,
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politics, culture, military affairs, national defense and social life cannot be
solved and neither can the two basic social contradictions in the relations
between productivity and production and between the economic base and
superstructure be solved, nor can the people’s material, cultural and political demand for a better standart of living be met.
Friendliness
In ancient times, China advocated the concept of good neighborliness.
In recent years, China is more concerned with properly handling relations
with neighboring countries, reasonably settling border issues and issues left
over from history. China is improving its relations with neighboring countries.
Conciliation
This means settling international contradiction and conflicts by peaceful means. In terms of policy guiding exchanges with other countries, this
philosophical thinking of China is expressed in establishing friendly relations, mutual respect and mutual cooperation with all countries on the
basis of the five principles of peaceful co-existence for continued progress
of mankind.

АНТОЛОГІЯ ВПЛИВУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
НА УКРАЇНСЬКУ
Дідковська М. І.,
IV курс, група ПР-41, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій,
к. тел. 0633379536
Науковий керівник: доцент Люшневська Т. Г.

Серед лексичних запозичень із західноєвропейських мов німецькі слова в українській мові посідають певне місце. При порівнянні
української літературної мови та південно-західних говорів
М. П. Кочерган дійшов висновку, що у говорах німецьких запозичень значно більше. На це є конкретні історичні причини — безпосередні контакти населення цього регіону з носіями німецької мови:
«Східні слов’яни вступали в різні контакти з германо-норманськими
племенами ще до утворення Київської держави. Це були переважно торговельні або воєнні стосунки між ними внаслідок цих контактів із давньоверхньонімецької й готської мов до східнослов’янських
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були запозичені іменники: блюдо, броня, брук, верблюд, витязь,
віск, дума, князь, котел, майстер, меч, лев, осел, хижа. Всі вони вживаються й у сучасній українській мові
Окремі слова німецького походження зустрічаються ще в діалектах давньоруської мови ХІІ–ХІІІ ст., але переважна більшість їх
засвоєна східнослов’янськими мовами значно пізніше, головним
чином у XVII–XVIII ст., а деякі й у наступний період.
Німецькі слова засвоювались українською мовою частково, безпосередньо, іноді через польську мову, зокрема коли в українських
містах поширювалось так зване «магдебурзьке право». Проте більшість засвоєних німецьких слів перейшла до української лексики з
російської мови, яка дуже активно запозичала їх у другій половині
XVII та на початку XVIII ст., коли посилились економічні, культурні і політичні зв’язки Росії з країнами Західної Європи, особливо у
зв’язку з реформами, що проводив Петро І. Однак у той час до російської й української мови зайшло багато зайвих німецьких слів.
Російське і українське дворянство, схиляючись перед іноземною
культурою й захоплюючись нею, запозичало західноєвропейський
ритуал, побут, а разом з ними й непотрібні іноземні слова (наприклад, Гезель (помічник), які засмічували мову й пізніше були витіснені російськими та українськими словами.
Вивчення запозичених слів з німецької мови уже має свою історію та традиції в українському мовознавстві, починаючи від
П. Єфименка, що уклав перший список запозичень з німецької мови.
Вивчення німецьких запозичень в українській мові має свою
історію, яка сягає ще кінця XVIII ст. Однак праць, в яких розглядали
б це явище від кінця XVIIІ ст. до початку XXI ст., мало. Мовознавці
здебільшого обмежуються переліком імен тих, хто вивчав проблему
запозичених слів в українській мові і синтезом найосновніших
праць, дотичних до проблематики їхніх розвідок. До першого видання «Енеїди» (1798) І. Котляревський додав словничок чужомовних
слів, серед яких 45 мають позначку «німецькі слова» У середині
XIX ст. український етнограф П. Єфименко уклав словника, в якому
зафіксовано 125 слів німецького походження. Перші ґрунтовні дослідження саме німецьких запозичень здійснили І. Шаровольський.
Використана література
1. Кочерган M. П. Німецькі лексичні запозичення в південно-західних
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ АДРЕСАТА
ПРИ ВИБОРІ ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ
У ПЕРЕКЛАДІ
Дудар Д. О., Ярощак К. М.
ІІI курс, група ПР-31, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна»,
к. тел. (050)-6111068
Науковий керівник: Люшневська Т. Г., доцент кафедри іноземної
філології та перекладу ІФМК Університету Україна

Соціальний статус — це положення людини в соціальній системі з певними правами та обов’язками і певною (очікуваною)
поведінкою. Індекси соціального статусу, що включають особливості одягу, житла, груп населення, відіграють важливу роль у формуванні соціальних стереотипів. Статусна індикація проявляється
у вимові, виборі слів, дотримання правил нормативної граматики.
В німецькій мові суттєву роль відіграє використання діалекту
(нерідко діалект виступає як характеристика менш освіченої людини). Оцінка соціального статусу виражається у повазі і дотриманні ввічливості. Повага проявляється у частому використанні ввічливих звернень і в описових виразах поваги. При цьому ввічливе
звернення виражає певну дистанцію між співрозмовниками.
В німецькій мові показниками ввічливого звернення буде служити особовий займенник Sie, а також інші форми звертання,
наприклад: Doktor, Professor з прізвищем або без нього (Herr
Müller! Herr Doktor! Herr Doktor Müller! Doktor! Doktor Müller!).
В той же час звернення Herr, Frau без прізвища будуть знеособленими і навіть неввічливими. Складніше йде справа з використанням при звертанні Frдulein. Дана форма сьогодні не є звичайним
зверненням до незаміжньої жінки. В обох частинах Німеччини ця
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форма почала виходити з ужитку після Другої світової війни. У
НДР в 1951 р. вийшов закон, який дозволяв незаміжнім жінкам
називатися Frau, у ФРН приблизно в цей же час звернення
Fräulein оголосили застарілим, відповідним минулим соціальним
відмінностям, і поступово ця форма була замінена на форму Frau,
що позначає будь-яку дівчину або жінку незалежно від її віку і
сімейного стану. Тим не менше це звернення можна зустріти і сьогодні, насамперед у ситуаціях, коли мова йде про молоду дівчину,
зайняту в сфері обслуговування: перукарня, косметичний салон і
т. п. (Ich möchte einen (Friseur) Termin bei Fräulein Dagmar), і в
сфері освіти(Fräulein Monika, kommen Sie bitte zum Diktat!). З усього вищесказаного можна зробити висновок, що звернення Fräulein
соціально марковане.
Можна виділити спеціалізоване і компонентне вираження категоріальної ознаки соціального статусу. Спеціалізоване вираження
ознаки соціального статусу проявляється в семантиці слів, що вживаються при функції звертання. Одиниці звернення, або вокативи,
включають клас статусних вокативів, які поділяються на загальні та
спеціальні, тобто на універсальне звернення та звернення, що використовується по відношенню до високопоставлених в ієрархічній
системі суспільства осіб. Також серед звернень і вокативів, виділяють
іменні (номінальні) вираження звертань: імена та прізвища, такі
звернення, як Herr / Frau / Fräulein, титули, звернення, які відображають родинні зв’язки(Vati, Papa, Mutti, Opa), оказіональні форми в
звертанні (Mein Schatz! Kleine! Alter!). При цьому, безпосередньо
соціальний статус будуть висловлювати звернення Herr / Frau /
Fräulein і титули.
Для більш повного розуміння того, як саме соціальний статус
впливає на вибір лексики, слід розглянути наступний приклад розмови. Він чудово ілюструє важливість правильного вибору певних
лексичних одиниць.
«Der Beamte nickte». «Und nun sind wir alte Esel geworden. Ich
jedenfalls». Der Herr lachte: «Ich möchte mich nicht ausschlie en». «So alt
sind Sie noch gar nicht», meinte der Beamte. «Aber schon so ein Esel!»,
sagte der Herr vergnügt».
Вживши на початку займенник wir в поєднанні зі словом Esel,
співрозмовник поспішає виправити свою помилку, щоб ненароком
не образити співбесідника, і тут же уточнює: Ich jedenfalls.
Модальний прислівник jedenfalls (виражає впевненість) в поєднанні із займенником ich служить навмисним зниженням власного ста328
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тусу. У свою чергу, співрозмовник, демонструючи гарний настрій,
дає жартівливу відповідь, в якій модальне дієслово möchte підкреслює дистанцію між співрозмовниками: мовець не заявляє прямо: Ich
bin auch ein alter Esel, а вдається саме до цієї конструкції. Оцінне
значення відображає прикметник alt в поєднанні з прислівником
gar, негативною часткою nicht і займенником Sie. Мовець не просто оцінює співрозмовника у віковому відношенні, а підкреслює
перевагу співрозмовника, що належить до іншого, більш високого і кращого кола, ніж він сам. Ознака соціального статусу може
бути виявлена і в семантиці стилістично нейтральних слів: Herr,
Beamter. Фраза alte Esel не характерна для офіційної бесіди, але
службовець дозволяє собі вимовити її в розмові з високопоставленою особою, що свідчить про більш близькі стосунки між ними
(старі знайомі). Співрозмовник відповідає в тій же манері: Aber
schon so ein Esel!
На граматичному рівні категорія соціального статусу може бути
виражена засобами граматичної стилістики: видами модальності,
вступними конструкціями, різновидами імперативу, певними видами інверсії, частками. Наприклад: Brandes, halten Sie mal! Частку mal
частіше використовують люди з більш високим статусом по відношенню до співрозмовників з більш низьким статусом.
Соціальний статус може бути виражений як експліцитно, тобто
через звернення, так і імпліцитно, через лексичні повтори, слова з
конотацією соціального статусу, граматичні форми.
Наведені приклади доводять, що соціальний статус може бути
переданий засобами різних рівнів мови.
Використана література
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РОЛЬ ЕВФОНІЧНИХ ЗАСОБІВ У СТВОРЕННІ
ОБРАЗНОСТІ ПАРЕМІОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Жорник І. І.
V курс, група 51 ФП 16, спеціальність «Переклад»,
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (066)-3217184
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. філол. н.,
доцент кафедри перекладу та іноземних мов

Одним із джерел вивчення як мови, так і характеру та світогляду
народу являються прислів’я та приказки.
Паремії (прислів’я та приказки) — є відображенням культурного
життя народу, оцінних і комунікативних стереотипів, носіями мотиваційної, оцінної, культурологічної інформації. Прислів’я, на відміну від приказок, — це самостійне судження, інтонаційно та граматично оформлені як прості або складні речення.
Прислів’я і приказки — це художні твори малої форми, які посідають
особливе місце у домені фольклору. Акожен художній твір — це твір мовленнєвий і репрезентує деяку художню послідовність з якої виникає
послідовність слів, фраз, речень. Ефект впливу тексту на слухача досягається за допомогою звукової сторони твору, яка складає одне ціле з
ритмом і значенням, і окремо від них не може впливати на слухача.
Прислів’я і приказки наділені низкою стилістичних рис: поетичністю, емоційністю, дидактичністю, образністю, влучністю, оригінальністю, інтелектуальністю, експресивністю. Саме евфонічні засоби відіграють значну роль у створенні образності і емоційності. До
евфонічних засобів відносяться римовані співзвуччя, алітерація
і асонанс.
Поширеним явищем, характерним для структури паремій, є алітерація. Алітерація — це повторення голосних та приголосних звуків
на початку близько розташованих наголошених складів. За своєю
природою алітерація буває різних типів, але найбільш розповсюдженим типом є алітерація з повторенням одного звуку. Наприклад:
англ. Whatwedowilling lyiseasy — укр. Де руки і охота, там скора робота; англ. Letsleepingdoglie — укр. Не буди лихо, доки воно спить.
Іншим фонетичним засобом створення образності паремій є
рима. У прислів’ях зустрічаються рими різних типів, таких як: повна
чоловіча, точна або ідентична чоловіча рима, повна жіноча рима.
Переважаючим типом рими в англійських римованих прислів’ях
є повна чоловіча рима. У повній чоловічій римі повтор створюється
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односкладовою лексемою при збігу голосного римуються лексеми
і всіх наступних за ним звуків. Наприклад: англ. Velvetpawshidesharpclaws — укр. М’яко стелить, та жорстко спати. Точна
або ідентична чоловіча рима відрізняється від повної чоловічої рими
тим, що співпадають приголосний, голосний і вся решта звуків.
Wordscutmorethanswords (злі язики — гострий меч).
У повній жіночій римі повторюються один наголошений і один
ненаголошений склади при збігу голосного наголошеного складу
і всіх наступних за ним звуків, наприклад: англ. Birdsoffeatherflock
together — укр. Рибак рибака бачить здалеку.
Рима надає закінченої форми прислів’ю, вершить будову, робить
прислів’я нерухомим і разом з тим таким, що легко запам’ятовується.
Асонанс — це повторення наголошених голосних у рядку або
фразі, або на її кінці у вигляді неповної рими, наприклад: англ.
Health is not valued till sickness comes — укр. Здоров’я маємо — не
дбаємо, а втративши плачемо.
Отже, прислів’я та приказки — полізмістовні та поліфункціональні комунікативні одиниці переважно фольклорного походження,
в яких зафіксовані соціальний досвід, стереотипи поведінки, а також
є проявом культури, менталітету та психології народу-носія української та англійської мов. Для них характерними є взаємодія різних
фонетичних засобів, проте найбільш акцентними у реалізації стилістичних функцій паремій є рима, асонанс та алітерація, які слугують
ритмічній організації та римуванню прислів’їв і приказок, що, у свою
чергу, сприяє їх кращому запам’ятовуванню у процесі комунікації.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРИФРАСТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
З DO/TUN В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ
Зуб Д. О.
1V курс, група ПР-41, спеціальність«Переклад»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
к. тел. (067)-8716130
Науковий керівник: Люшневська Т. Г., доцент

У доповіді розглядаються перифрази do/tun+ інфінітив в англійській, німецькій мовах та їх діалектах, досліджується їх структурата,
функціональні особливості, здійснюється порівняльний аналіз
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функціонування перифраз на сучасному етапі розвитку мови. Наявні
в германських мовах перифрастичні конструкції з дієсловом «робити» (англ. do, нім. tun), яке походить від індоєвропейського корня
dhe, викликають постійний дослідницький інтерес, обумовленийсвоєрідністюїхеволюційногорозвиткууданихмовахвдіахронічнійтасинхронічнійплощинах. Маючи загальну вихідну точку та походження, перифрази з дієсловом «робити» обрали різні вектори
розвитку в англійській мові, з одного боку, та в німецькій мові,
з іншого. З’ясування спільних рис та відмінностей функціонування
перифраз з do/tun на сучасному етапі актуалізує дане дослідження.
Аналітичні перифрастичні конструкції з do/tun мають бівербальну
структуру, складаються з допоміжного дієслова «робити» та інфінітива повнозначного дієслова. Констітуентом данного бінома є західно німецькі широкозначні дієслова do/tun, які мають найбільшу
загальнене значення, що існує в мові й актуалізується в контексті.
Другим обов’язковим компонентом перифрази є немаркований
інфінітив смислового дієслова, який вживається в конструкції без
форманта to/zu.
Об’єктом дослідження є перифрастичні конструкції з do/tun.
Предметом дослідження є функціональні особливості даних аналітичних лексем. Мета доповіді — визначити структуру, функції біномів do/tun+інфінітив в англійській, німецькій мовах та їх діалектах,
а також здійснити порівняльний аналіз конструкцій. Перифрастичні
конструкції з дієсловом «робити» досліджені в англійській та німецькій мовах досить нерівномірно. В англійській мові інтерес науковців
обмежується головним чином діахронічним розвитком перифрази
з do.
Найбільш вивченою та інтегрованою в систему нормованої мови
є аналітична конструкція з дієсловом do в англійській мові.
Типовим для англійської мови є використання дієслова do для
побудови питальних та негативних речень, де воно є показником
деяких граматичних ознак, таких як час, спосіб, вид. Використання
do розглядається також як особливість синтаксичної структури
англійської мови.
У німецькій мові конструкція tun+інфінітів взагалі досліджена
досить мало.
Описова конструкція tun+інфінітив вважається неправильною
вже з 18 століття. Вона виключається з нормованої мови як зайва
завдяки зусиллям німецьких граматистів-пуристів. В сучасних
наукових граматиках негативне відношення до конструкції зберіга332
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ється. Перифраза з tun дефінується як коректна лише в одному
випадку, коли інфінітив стоїть на першій позиції в реченні і бере на
себе синтаксичну роль повнозначного дієслова.
Tun-перифраза з інфінітивом в кінцевій позиції визначається як
неграматична, оскільки участь tun невиправдана, веде до зайвого
розширення предиката та розглядається лише як розмовний варіант. Однією з головних функцій аналітичної конструкції tun+інфінітив слід вважати емфазу — виділення певних елементів в реченні.
За допомогою tun- перифрази інфінітивна дієслівна форма повнозначного дієслова може бути топікалізована, що тягне за собою особливе виділення.
Використана література
1. Гавриленко Н. Г. К вопросу о статусе эмфатического do в современном
английском языке // Вопросытеории и практики, №2. — 2011. —
С. 49–52.
2. Duden: RichtigesundgutesDeutsch. Band 9, [6. Aufl. ] — Mannheim,
Leipzig, Wien, Zьrich: Dudenverlag, 2007. — 1053 S.
3. Kortman B. DO as a tenseandaspectmarkerinvarieties of English /
Dialectology meets typology. Dialect Grammarfrom a cross-linguistic
Pespective/ Berlin, NewYork. — 2004. — P. 245–276.

ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ТА ЇЇ ОСНОВОПОЛОЖНИКИ
Івахненко А. Є.
II курс, група ПР-21, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій,
к. тел. (050)-8674999
Науковий керівник: Григоренко Н. В., доцент

Мета: Розповісти історію виникнення англійської мови,походження слів і започаткування «Aнглійська мова як перша іноземна».
Головні основоположники,які зробили значний внесок в англійську
мову.
Історія англійської мови поділяється на три періоди: англосаксонський, середньоанглійський і новоанглійський. Однак поділ цей
досить умовний, бо мова існувала у племен, що населяли Британські
острови, задовго до завоювання Британії Юлієм Цезарем або
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поширення на території країни християнства. Коли Британія стала
вважатися Римської провінцією. В цей період спостерігається тісне
спілкування кельтського народу і римлян, що, безумовно, знайшло
відображення в мові.
Так, багато слів у сучасній англійській мові мають латинське
коріння. Наприклад, слово castra (з лат. «табір»). Цей корінь зустрічається в багатьох географічних назвах сучасної Британії — Lancaster,
Manchester, Leicester.
Відомі й такі поширені слова, як street «вулиця» (від латинського
виразу via strata «мощена дорога») і wall «стіна» (від vallum «вал»).
Є багато загальних іменників, запозичених з латини: wine
«вино» — лат. vinum «вино»; pear «груша» — з лат. pirum «груша»; pepper «перець» — з лат. рiper.
Основоположником англійської літературної мови по праву вважають великого Вільяма Шекспіра (1564-1616). Йому приписують
походження безлічі ідіоматичних виразів, які використовуються
і в сучасній англійській. Крім того, Шекспір винайшов багато нових
слів, які прижилися в мові.
Наприклад, слово swagger «чванлива хода; розв’язність» вперше
в історії англійської мови зустрічається в п’єсі Шекспіра «Сон
в літню ніч».
Однак найголовніша відмінність англійської мови від багатьох
європейських мов полягає в тому, що у Великобританії немає статичних норм. Навпаки, саме різні діалекти і говірки вважаються найбільш популярними. Розрізняються не тільки вимова слів на фонетичному рівні, але є також і абсолютно різні слова, що позначають
одне і те ж поняття.
ЗМІ та члени уряду спілкуються британською англійською. Але
найпопулярнішою вважається американська англійська. Існують
і австралійська англійська, і канадська англійська та багато інших
діалектів. На території самої Великобританії вживаються кілька діалектів, якими розмовляють жителі тієї чи іншої провінції.
Як бачимо, англійська мова зберегла свої традиції «змішання
мов» і в наші дні.
Популярності англійської мови дуже сприяла колоніальна політика Великобританії, колонізація Австралії та Північної Америки.
Після Другої Світової війни зросло значення такої країни, як
США, що також сприяло популяризації англійської мови.
У сучасному світі Інтернет спільнота, люди науки і культури в
основному спілкуються англійською мовою.
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Точну кількість людей, які володіють англійською мовою в наш
час, назвати важко. Результати різних досліджень різняться на десятки відсотків. Називаються цифри від 600 млн. до 1,2 млрд.
Однозначно, англійська мова є найважливішим засобом комунікації в сучасному світі.

МЕТОДИКА КОНТРАСТИВНОГО ВИВЧЕННЯ
СПІЛЬНО-КОРЕНЕВОЇ ЛЕКСИКИ НІМЕЦЬКОЇ
ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
Івахненко А. Є.
II курс, група ПР-21, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій,
к. тел. (050)-8674999
Науковий керівник: Люшневська Т. Г., доцент

У статті йдеться про необхідність методичної інтерпретації спільнокореневої лексики німецької та української мов при її розгляді
в інтегрованому середовищі з метою розроблення методики її контрастивного вивчення. Головним завданням є спрямування уваги на
знаходження спільного в мовних явищах під час оволодіння
іноземною мовою.
Розширення стосунків між представниками різних народів,
інтеграція української держави в політичні та економічні європейські структури сприяє подальшому зростанню вартості знань іноземної мови. Оптимальне використання цих знань, а також способів
і засобів їх набуття становлять об’єкт методики та дидактики кожної іноземної мови. У рамках цього варто розглядати також контрастивне вивчення мов, насамперед зумовлене практичними потребами вивчення іноземної мови і спрямоване на задоволення нагальних
суспільних потреб комунікації, особливо в сучасних умовах міждержавних стосунків. Контрастивне вивчення мов не лише вимагає
ефективності та раціоналізації уроку іноземної мови. Завдяки контрасту можна отримати новий лінгвістичний досвід, тому доцільно
продовжити дослідження для того, щоб встановити спільне, подібне
і відмінне на відповідних рівнях порівнюваних мов і зробити
важливі висновки, необхідні для поліпшення якості викладання іноземних мов та розширенння теоретичих обріїв загальної лінгвістики.
Німецька мова як іноземна відіграє важливу роль в Україні.
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В українських навчальних закладах вона є і загальноосвітнім
навчальним предметом, і фахом гер-маністів. Німецька як іноземна становить для українців певні труднощі, спричинені фонетичнофонологічними, лексичними та граматичними особливостями цієї
мови. Дослідження цих особливостей порівняно зі специфічними
рисами української мови поступово збагачує теорію мовного порівняння і допомагає усунути негативні результати засвоєння німецької
мови в українськомовній аудиторії.
Іставляючи лексичні одиниці різних мов, слід послідовно розрізняти синхронну систему елементів і їх взаємодію, з одного боку, та
діахронні процеси, що відбуваються в мові протягом її історії —
з іншого боку. Відповідно до цього потрібно розглядати слова зі
спільними коренями у двох планах: етимологічному і лексикосемантичному.
Визначаючи походження паралелей, слід орієнтуватися на етимологічне джерело, тобто мову, в якій виникла та чи інша лексична
одиниця. Для запозичених слів вагомими є певні уточнюючі фактори: найближче історичне джерело, тобто мова, з якої безпосередньо
запозичено слово, та етимологічний матеріал, тобто лексичні одиниці й морфеми, що не засвоєні певною мовою, але вживаються
носіями цієї мови для штучних словоутворень .
Значною групою лексичних одиниць серед спільного лексичного фонду є запозичення з класичних мов, як нім. Bibliothek — укр.
бібліотека, нім. Karte — укр. карта.

АНАЛІЗ ЗАПОЗИЧЕНЬ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ
Каліновська Г. Ю.
IV курс, групаПР-41, спеціальність «Переклад»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
к. тел. (093) 3510189
Науковий керівник: Катрич Т. М., ст. викладач

Запозичення — це елементи чужої мови (слова, словотворчі афікси, синтаксичні конструкції та ін. ), перенесені з однієї мови в іншу
в результаті мовних контактів.
Дослідження проблеми запозичень відображені у працях вітчизняних і закордонних лінгвістів таких, як В. С. Виноградов, Н. Г. Вишня, Р. С. Помірко, Кріс Прат, Хав’єр Медіна Лопес.
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Згідно з класифікацією, яку пропонує Е. Хаугенв мові існують
власні запозичення і гібридні запозичення — слова, утворені частково з рідної мови, частково з іноземного матеріалу. А також виділяються гібридні новоутворення — похідні від запозичень.
Іспанська мова як й інші романські мови на початку III століття
до н. е. утворилася з розмовної латинської мови, яку принесли на
Піренейській півострів римські завойовники. З Vпо VIII століття н.
е. півострів був захоплений німецькими завойовниками — вандалами, свевами і вестготами, але це не сильно вплинуло на іспанську
мову.
На початку VIIIстоліття почалося завоювання Піренейського
півострова арабами і в 1492 році іспанцями було відвойовано останнє арабське місто Гранада. Найбільша кількість запозичень в цей
період — це слова арабського походження, що відображають торговельні відносини зіСходом і вплив східної культури. У сучасній
іспанській мові налічується близько 4 тис. сліва рабського походження. Серед них alcalde («мер»), alcohol («спирт»), alfombra
(«килим») і almacen («магазин»).
Починаючи з XI століття, вплив французької мови та її діалектів завдяки військовим та культурним зв’язкам має постійний характер, безперервно до нашого часу. Багато французьких слів та словосполучень з деякими фонетичними змінами збереглися в сучасній
іспанській мові(приклади надаються).
Історичні події, що викликали приплив запозичень, пов’язані
також з Великими географічними відкриттями кінця XV — початку
XVI століть. Наступне за відкриттям Америки (1492 р.) і відкриттям
морського шляху до Індії (1498 р.) розвиток торгівлі, колонізація
Південної та Північної Америки іспанцями і, надалі, співпраця
Англії з Іспанією привели до запозичення цілого ряду іспанських
слів, а також слів з мов народу, які піддалися колонізації.
В ході дослідження було з’ясовано, що 16% всіх іспанських
запозичень змінили власну семантику в процесі асиміляції в американський варіант. Більшу частину слів складають запозичення
з англійської мови (приклади наведені у розгорнутому дослі дженні).
Найбільш чисельна група — лексичні «кальки» англомовних слів
і виразів (приклади надаються).
Далі у порядку зменшення слідують запозичення з французької,
арабської, російської, італійської, японської та інших мов (приклади надаються).
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Отже, можна зробити висновок, що багато історичних чинників
вплинули на формування іспанської мови, включаючи її збагачення
за рахунок запозичень перелічених вище мов.

РЕЛЯТИВИ ОЦІННОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ
ТА НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ
Ковальова В. М.
ІІІ курс, група ПР- 31, спеціальність «Переклад»
ВМУРоЛ «Україна»,
к. тел. ( 093) 168 9098
Науковий керівник: Коромисел М. В. асист. кафедри іноземної філології
та перекладу ІФМК Університету Україна

У дослідженні розглянуто змінність оцінки релятивів в позитивному та негативному емоційному контексті.
Для початку слід розтлумачити дефініції релятив та семантика .
Релятив — це слова або стійкі словосполучення, які використані
в якості частини реплік в діалозі і являють собою реакцію на репліку співрозмовника або на ситуацію. Релятиви характерні для розмовної мови, та найчастіше зустрічаються в кінематографі, засобах
масової інформації, Інтернеті тощо.
Семантика — це розділ мовознавства, пов’язаний з лексикологією; вивчає значення слів і їх складових частин, словосполук та фразеологізмів.
Е. М. Вольф зазначила« Функціональна семантика оцінки така ж
широка, як і невизначена». Оцінка або реакція може розглядатися
як один із видів модальностей які містять у собі дескриптивний зміст
словосполучення або репліки. Наприклад:
We need leaders who want to communicate and learn about the world and
make the world a smaller place. Not to isolate!
Нам потрібні лідери, які хочуть спілкуватися, дізнаватися про світ
і руйнувати кордони, а не ізолювати !
Речення має політичний контекст, актант оцінює сирконстант
як не підходящий варіант лідера, оцінка має негативне забарвлення
з відтінком агресивності.
Оціночна модальність проводиться над усім виразом, а не над
якоюсь його частиною. При взаємодії з контекстом оціночна
модальність набуває особливу структуру, яка виражається в об’єкті та
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суб’єкті оцінки пов’язаних між собою предикатом, тобто те що
стверджується про суб’єкт. Предикат має наступні ознаки: емотивність, раціональність та ефективність. Суб’єкт виражається актантом і дає оцінку сирконстанту. Наприклад:
Als ich sah sie, dachteich « Oh mein Gott!»
Коли я її побачив, я подумав « О, Боже ! »
При розгляді даного приклада можна відмітити той факт що з
кореляцією з аналогічним прикладом, модальність оцінки також
присутня. Інтерпретувати можна дещо двояко, адже без контексту
цей релятив може мати оцінку як негативну так і позитивну. В негативному аспекті актант оцінює сирконстант як небажаний об’єкт
спілкування, виражаючи емоцію роздратування, а в позитивному
аспекті суб’єкт висловлює романтичний настрій по відношенню
до об’єкту.
Актанти та сирконстанти оцінки можуть поєднуватись аксіологічними предикатами, такими як: предикати відчуття, думки та
сприйняття. В даному випадку оцінка міститися в семантиці самих
слів або реплік. Оцінка може ділитися на 3 групи: сенсорна оцінка,
сублімована оцінка, раціональна оцінка. Наприклад:
Ich machte einen Termin, aber als ich dortwarundam Telefonan gerufen,
wurdem irgesagt, nichtmit mirverhandeln. Kцnnen Sie das glauben?
Я домовився про зустріч, але коли я був на місці і подзвонив, мені
відповіли що не домовлялися зі мною. Ви можете в це повірити?
Релятивом виступає репліка «Ви можете в це повірити?» це
найяскравіший приклад релятиву серед усіх розглянутих прикладів.
Релятив має обурений та невдоволений предикат, що також
є модальністю оцінки.
Важливим також є розглянути суб’єктивність та об’єктивність
оцінки, так як це є важливою складовою оцінки. Оцінювання по
своїй суті є встановленням відношень між актантом та сирконстантом. Аналіз оцінки в через призму лінгвістики спирається на суб’єктивний та об’єктивний аспект значення оцінюваних слів та словосполучень. Суб’єктивне та об’єктивне нерозривно пов’язано між
собою та не може розглядатись окремо. Наприклад:
«It was like the Hindenburg report. I literally heard, ‘Oh my God!
«Це було схоже на катастрофу. Я буквально чув: «Боже мій!»
Даний приклад містить у собі релятив: «Боже мій!». Сирконстантом виступає ситуація яка має з одного боку соромливий, а з іншого
висміювальний характер. Цей релятив має змінну оцінку в залежності від інтерпретування контексту.
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Проаналізувавши приклади, можна зробити висновок що змінність оцінки релятивів залежить від 2 факторів:інтерпретування або
суб’єктивності оцінювання та контексту. На прикладах ми розглянули що без контексту об’єктивне оцінювання не можливе та двояке.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОНЯТТЯ
«СЛЕНГ»
Кривенко Н. В.
ст. викладач кафедри перекладу та іноземних мов,
Полтавський інститут економіки і права,
к. тел. (099)-3017890

У сучасній лінгвістиці існують сумнів щодо того, звідки походить слово «сленг». За однією із версій, англ. slang походить від sling
(«кидати», «жбурляти»). У цьому випадку для прикладу приводять
архаїчне словосполучення to sling one’s jaw (говорити образливі слова)
[5, с. 31]. За іншою версією, слово slang походить від англ. slanguage.
У цьому випадку до слова language була додана буква s в результаті
зникнення слова thieves, тобто спочатку слово slang позначало поняття мови злодіїв (thieves’ language) [2, с. 3–4].
Невідомо, коли вперше слово slang з’явилося в англійській усній
мові, проте у письмовому вигляді воно було зафіксоване в Англії у
VІІІ столітті і позначало поняття «образа». Близько 1850 року термін «сленг» почали ширше використовувати, і воно позначало
поняття «незаконне просторіччя». Тоді з’явилися синоніми до слова
slang — lingo (малозрозумілий жаргон, який використовували представники нижчих верств населення) та argot (арго — жаргон, якому
надавали перевагу афро-американське населення) [2, с. 3–4].
Говорячи про український сленг, слід зазначити, що вже у минулому столітті різні соціальні групи, як, наприклад, дворяни, міщани,
селяни, духовенство тощо, мали свій специфічний стиль мовлення.
У ХVІІІ–ХІХ ст. на Полтавщині, де кобзарювання було досить
поширеним явищем, незрячі бандуристи свій власний сленг, що
називався «лебійською мовою» (або «шлепецькою» (сліпецькою) —
мова сліпих кобзарів та лірників) і був незрозумілим навколишньому середовищу, проте цю мову було легко вивчити, оскільки вона
ґрунтувалася на певних закономірностях перекручування слів, хоча
були присутні також і певні сленгові новоутворення. Деякі слова
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з лебійського сленгу входять до сучасного молодіжного сленгу,
зазнавши певних деформацій. Наприклад, сленгізм «лахати», що
походить саме від мови мандрівників-лірників, не змінив свого значення і означає сміятися («дерти лаха») [4].
У прозі автори часто вживають навмисно сленгові слова та вирази для того, щоб підкреслити «…власну мовну «незакомплексованість» і продемонструвати особисту творчу розкутість» [3, с. 10]. До
прикладів використання сленгу в українській літературі можна віднести твори Ю. Андруховича, С. Пиркало, О. Забужко, Л. Дереша
та ін. До прикладів використання сленгу в англійській мові можна
віднести твори Дж. Селінджера, К. Джонсона, Д. Роулінґ та ін. .
В українській поезії спостерігаються дві основні течії розвитку
сленгової поетики: львівська («бубабістів», від назви літературного
угрупування «Бу-ба-бу») та київська («пропалограмотисти», від збірки поезій «Пропала грамота» Ю. Позаяка). Часто у своїх віршах
сленг використовують В. Неборак, Ю. Андрухович, О. Ірванець,
Ю. Позаяк, С. Жадан, В. Недоступа та ін.
В Англійській мові сленг у віршах почав використовувати ще
В. Шекспір. В англійській художній літературі сленг у своїх віршах
використовує переважна більшість поетів, зокрема Джон Беррімен та ін.
Як справедливо відзначає відомий мовознавець, фахівець у цій
області і укладач словника сленгу Е. Партрідж, сленг має давню історію. Сленг був і в грецькій, і в латинській мовах — адже люди завжди
залишалися людьми, вони завжди прагнули пожвавити мову, урізноманітнити її образними словами і фразами, переінакшуючи на
свій лад незрозумілі офіційні слова [1, с. 2].
Але англійський сленг дуже своєрідний. Він формується в надрах
самої англійської мови, в різних соціальних сферах і вікових групах як
прагнення до стислості, виразності, іноді як протест проти слова, що
приїлося, як бажання по-своєму назвати предмет або його властивості.
Хоча далеко не всі аспекти сленгу прийнятні, він помітно прикрашає англійську мову своєю жвавістю, гнучкістю і несподіваною
дотепністю.
Використана література
1. Partridge E. Slang Today and Yesterday / E. Partridge. — N. Y.: The
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ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО
ДИСКУРСУ У ЛІНГВІСТИЦІ
Малимон І. О.
5 курс, група 51 ФП 16, спеціальність «Переклад»
Полтавський інститут економіки і права,
к. тел. 066-3217184
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. філол. н., доцент

Феноменом політичного дискурсу наука стала цікавитись віднедавна, відтак політичний дискурс є своєрідним міждисциплінарним
полем дослідження мовознавців і політологів, тому слугує дискусією
між представниками обох галузей.
У вузькому розумінні політичний дискурс — це дискурс політиків-професіоналів. Політичний дискурс — це також «сукупність дискурсивних практик, що ідентифікують учасників політичної комунікації або формують її конкретну тематику». Лінгвісти
Н. М. Мухарямов, Л. М. Мухарямова трактують дискурсивні практики як «явища, що визначаються стійкими наборами мовних засобів, властивих певному політичному суб’єктові, або ж властивих для
актуалізації певної теми політичного характеру».
Науковці львівської лінгвістичної школи розуміють під політичним дискурсом «зв’язний (усний чи письмовий) текст, висловлений
за допомогою вербальних та невербальних засобів вираження, зумовлених ситуацією політичного спілкування у сукупності з прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами».
Отже, політичний дискурс розуміється нами як мовленнєві утворення, що стосуються сфери політики, виступають у певному ситуа342
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тивному контексті і спрямовані на здійснення конкретної прагматичної семантики з використанням вербальних засобів виразності.
Важливою рисою сучасного політичного дискурсу є його широке «розчинення» у ЗМІ. Деякі дослідники мови, наприклад
В. Мантль, вважають, що «саме мас-медіа надали поштовх поглибленому інтересові до політичної комунікації як явища, який із допомогою соціальних наук розрісся до масштабів загальної зацікавленості мовними проблемами і отримав назву «політична культура»
(politische Kultur)».
Як зазначає В. З. Демґянков, «політичний дискурс можна розглядати з чотирьох точок зору: політологічної, лінгвістичної, соціопсихолінгвістичної та індивідуально-герменевтичної. Політологічна
слугує підґрунтям для політичних висновків; філологічна інтерпретує політично-ідеологічні концепції; соціопсихолінгвістика досліджує ефективність досягнення прихованих та явних політичних цілей
мовця; індивідуально-герменевтична вісь політичного дискурсу
виявляє особистий зміст мовлення автора в певних обставинах».
Отож і виникнення «політологічної лінгвістики», на думку В. З. Демґянкова, «є передбачуваним явищем, оскільки досліджує співвідношення характеристик дискурсу із такими термінами, як «влада»,
«вплив», «авторитет». Вона пронизує мовні рівні синтаксису і семантики».
Підтвердити той факт, що політичний дискурс не обмежується
суто діалогічним мовленням комунікантів, нам допоможе виокремлення дослідницею Н. В. Кондратенко форм політичного дискурсу
залежно від формальних, комунікативних, інтенціональних та інших
чинників. Вона вирізняє «політичний дискурс за формою («усний
та писемний»), за чинником мовця («адресантно прямий та опосередкований»), за метою («інформативний, спонукальний, іміджевий, мотиваційний, експресивний»), за чинником адресата («особисто та масово адресований»), за сферою функціонування
(«телевізійний, газетно-журнальний, радіо-, рекламний, PR»).
Усним політичним дискурсом є інтервґю з політиками, їхні промови, офіційні заяви, а от політичні тексти, оприлюднені через ЗМІ,
зараховуємо до письмового політичного дискурсу. Агітаційні листівки, буклети, іміджеві тексти, поштове листування також вважаємо
політичним дискурсом.
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CULTURAL ASPECTS OF TRANSLATION
OF TECHNICAL TEXTS
Мусієнко О. Р.
старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов,
Полтавський інститут економіки і права,
к. тел.: 0502004867

В статті йдеться про роль культурних особливостей при перекладі
технічних текстів. Розглядаються основні труднощі, що виникають при
перекладі текстів цього напрямку. Зазначаються основні підходи до вирішення перекладацьких задач при передачі технічних термінів.

Cultural elements are a background of knowledge which is generally
relevant for adequate communication within a society. Culture determines
how people speak and write and perceive each other. Consequently, cultural
elements, therefore, must be present implicitly in texts, but as a background
feature they are implicit. This becomes crucial in translation, when a translator from a different culture may not be able to adequately interpret the
implicit cultural traces, or even misinterprets them.
Technical translation requires the formulation of communicatively
adequate technical texts in the other language. This includes clarity, precision and linguistic economy, as the key function of language for specific
purposes is the specification, condensation and anonymity of the propositions. Cultural elements in texts might be deemed superfluous here, but
they are always there, if only implicitly.
Cultural traces in texts certainly have a specific linguistic form. Hence
it is useful to present an overview of various linguistic manifestations of
culture in texts. This ranges from the word level and syntactic structures
to the style on the text level, and its pragmatic social function.
Due to climatic variations, the safety and construction rules may
be different in countries, even if the terms designating the respective
object are apparently the same: Wärmepumpe (in Germany for environment-friendly house-heating) ~ heat pump (for heating and/or cooling in
the U. S.). From a linguistic perspective we are faced with «false
friends». There is also the example of apparently equivalent terms in
the construction of power stations: Druckhalter-Wasserstandsmesskanal
~ pressurizer water level sensing channel, or integriertes Blockregelsystem
~ integrated control system, etc. Even if the basic function of the respective object is the same, e. g. in the American and the German culture,
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the terms still are incongruent, because the objects are constructed in a
different way.
Problems of equivalence vary among the languages. For the combination of materials the German and the English language have special words:
lцten — to solder; schweißen — to weld. The Italian language is, by comparison, less specific and so, for example, the word saldare can mean
lцten/schweißen, whereas French, another Romance language, has the
terms brasage/brasure — Löten and soudage/soudure — Schweißen, which
are occasionally even used interchangeably.
Problems in translation can arise when the metaphors are not identical
between languages and translators are not aware of this possibility, for
example: male plug — Steckerstift, head light — Scheinwerfer, female
mould — Negativform cable sleeve — Kabelmuffe [1].
It is necessary to be critical and possess the relevant knowledge in order
to be able to select the right expressions. In addition to this variation there
is the basic difference of terminological conceptualisation in the sciences
and in the humanities that will reflect in the texts. In the natural sciences
terminology is based on exact definitions and includes methodical deduction. Every term has its place within a hierarchical system, but it is not
always totally free of cultural differences in the concepts, as shown. In the
humanities, on the other hand, there is academic convention and interpretation of concepts to be agreed among scholars. Recognition of the relevant terminology and its distinction from general language forms is important, in order to prevent false understanding of a specialist text.
References
1. Stolze R. Dealing with cultural elements in technical texts for translation:
The Journal of Specialized Translation. — 2009. № 11 — P. 124–142.

ВНЕСОК КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
В СУЧАСНЕ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
Ожема І. С.
старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу
к. тел.: (050) 817-95-25

Комп’ютерні технології, прийшовши в лінгвістику, запропонували свої технічні можливості для опрацювання, збереження і відбору мовного матеріалу. Це дало поштовх до зародження та розвитку
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одного із найпріоритетніших напрямків — корпусної лінгвістики,
яка впродовж останніх десятиріч сформувалася в самостійний науковий напрямок, відкривши перспективи вивчення питання про
застосування електронних баз даних для оптимізації дидактики перекладу. Термін корпусна лінгвістика виник на початку 1980-х і вживається для опису збірки мовних моделей та цілих текстів. Корпуси
діляться на загальні та спеціалізовані, діахронні та синхронні, одномовні та багатомовні, паралельні та порівняльні (перекладацькі
корпуси).
В. Плугнян називає появу корпусів справжньою корпусною
революцією і зазначає, що саме завдяки корпусам мовних даних
тепер можна подивитися на мову в реальному використанні [2].
Використання автоматизованих корпусів суттєво змінює уявлення
про мовні норми та культуру, представляє надійні критерії для оцінювання тих чи інших явищ вживаності.
Центральним для корпусної лінгвістики є поняття «корпус текстів» [1, c. 53]. Щоб комп’ютер міг перекласти текст, йому потрібна
допомога передредактора, який попередньо обробляє текст для перекладу, та інтерредактора, який бере участь в процесі перекладу,
і постредактора, який виправляє помилки в перекладеному машиною тексті [3]. Машинній переклад — це автоматичний процес перекладу з однієї природної мови на іншу спеціальною комп’ютерною
програмою. Такі комп’ютерні програми засновані на корпусах текстів і є досить ефективними для використання, але вони досі не
можуть вирішити одну з головних проблем процесу перекладу: вибір
контекстуально потрібного варіанту перекладу, котрий обумовлений багатьма причинами у кожному тексті. Результат такого виду
перекладу може бути використаний як чернетка майбутнього тексту,
який вимагає редакції перекладача. Взагалі лінгвістичний корпус
текстів — це надзвичайна річ, унікальність якої полягає не лише
в тому, що це велика за обсягом збірка електронних текстів, але і в
тих можливостях, яких набуває корпус, коли він добре організований
і правильно укладений. На сьогодні текстові корпусні ресурси
існують для багатьох європейських мов, а створення корпусу вважається за обов’язок по відношенню до національної мови (напр.,
Британський національний корпус (100 млн. слововживань); Корпус
австралійської періодики (300 млн. слововживань); Банк англійської
мови (320 млн. слововживань).
У основі всіх систем автоматизації перекладу лежить технологія
ТМ. ТМ — це база даних, де зберігаються виконані переклади.
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Технологія ТМ працює за принципом накопичення: в процесі перекладу в ТМ зберігається вихідний сегмент (пропозиція) і його переклад. При обробці нового тексту, що надійшов для перекладу, система порівнює кожне його речення зі збереженими в базі сегментами.
Якщо ідентичний або подібний вихідному сегмент знайдений, то
переклад цього сегмента відображається разом з перекладом і вказівкою збігу у відсотках. Слова та фрази, які відрізняються від збереженого тексту, виділяються підсвічуванням. Таким чином, перекладачеві залишається перекласти тільки нові сегменти і
відредагувати ті, що частково збігаються. Кожна зміна або новий
переклад зберігаються в ТМ. Отже, в результаті немає необхідності
двічі перекладати одне і те ж саме речення.
Використана література
1. Вступ до корпусної лінгвістики: навчальний посібник / В. В. Жуковська. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 142 с.
2. Плугнян В. Почему современная лингвистика должна быть
лингвистикой корпусов [Електронний ресурс]. — Режим доступа:
http://www. polit. ru/lectures/2009/10/23/corpus. html, 2009.
3. СТАР СПБ [Електронний ресурс] / Products. — Режим доступу:
http://www. starspb. ru/

KURZE EINFÜHRUNG IN DIE GESCHICHTE
DER PHRASEOLOGIEFORSCHUNG
Рябокінь Н. О.
к. філол. н., доцент кафедри перекладу та іноземних мов,
Полтавський інститут економіки і права,
к. тел.: 066-3217184.

У дослідженні розглядається інформація щодо визначення фразеологізму, фразеології в цілому і щодо історії розвитку цієї науки в Німеччині.
Ми простежуємо прогрес цієї науки, яка досить нещодавно стала самостійною. І визначаємо основні проблеми при перекладі фразеологічних одиниць із німецької мови на українську.

Der Zweig der Linguistik, der sich mit dem „Vorgeformten« der Sprache
beschäftigt, nennt sich, Harald Burger zufolge, Phraseologie.
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Die Phraseologieforschung geht weit zurьck, vor allem in der
slawischen Sprache. Das bereits 1909 publizierte, grundlegende Werk von
Charles Bally, „Traité de stylistique française”, das phraseologische
Phänomene untersucht, wurde in der Sowjetunion rezipiert, doch danach
fand die Phraseologie der germanischen und romanischen Sprachen für
ungefähr ein halbes Jahrhundert kaum mehr Beachtung.
In der Germanistik hatten sich Forscher bis in die ersten Jahrzehnte nach
dem Zweiten Weltkrieg mit Sprichwörtern und Redensarten beschäftigt. Dies
hatte schon 1604 angefangen. Die älteste deutsche Sprichwortsammlung
stammt aus diesem Jahr. Von der Nachkriegszeit an bis in die 1970er Jahre
wurden Phraseologismen in der deutschen Sprache hauptsächlich von
Forschern aus der ehemaligen DDR, so z. B. von Klappenbach, untersucht.
Diese sind jedoch für diese Arbeit nicht relevant, da wir uns nur mit einigen
der untenstehenden Forscher beschäftigen werden. Sie zählen zu den
aktuellsten Forschern im Bereich Phraseologie und ihre Werke sind unseres
Erachtens relevant, da sie sich auch auf andere Forscher wie z. B. Gläser,
Feilke, Pilz usw. beziehen und zusätzlich eigene Theorien aufstellen.
In den 1970er und 1980er wurde die deutsche Phraseologie zunehmend zum Forschungsgegenstand. Laut Christine Palm ist das Jahr 1982
durch das Erscheinen von abschließenden Untersuchungen, die die weiteren Diskussionen der Phraseologie bestimmen, ein entscheidendes Jahr
für die Phraseologieforschung. „Forscher wie Harald Burger, Wolfgang
Fleischer und Gertrud Gréciano haben das phraseologische Material
gesammelt, „und mit ihren Gruppierungen sind viele Unklarheiten beseitigt
worden. Auch das „Handbuch der Phraseologie” von Annelies Buhofer,
Ambros Sialm und Harald Burger erschien in diesem Jahr. Wolfgang
Fleischer trug im selben Jahr mit „Phraseologie der deutschen
Gegenwartssprache” zur Forschung in der Phraseologie mit bei. Auch nach
dem Jahr 1982 haben sowohl Burger als auch Fleischer viel zur
Phraseologieforschung beigetragen. 1995 hat Christine Palm das Buch
„Phraseologie — eine Einführung« verцffentlicht, das „einen ersten Einblick
in die vielfдltigen Fragestellungen der heutigen Phraseologieforschung vermittelt”, und somit für diese Arbeit von Bedeutung ist. Das Buch basiert
zum gröβten Teil auf Burger und Fleischer.
Da die oben genannten Forscher in ihren Büchern eine
unterschiedliche Terminologie anwenden, wird in dieser Arbeit zuerst einleitend die Terminologie, die wir verwenden werden, dargestellt.
Phraseologismen können eine Herausforderung für den Übersetzer
darstellen, denn bei der Übersetzung von ihnen können verschiedene
Probleme auftreten.
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Laut Burger sind alle Besonderheiten, durch die sich Phraseologismen
von freien Wortverbindungen unterscheiden, beim Übersetzungsvorgang
relevant. Es sind vor allem zwei Punkte, die beim Übersetzen von
Phraseologismen Schwierigkeiten bereiten:
1. die oft sehr spezifischen Bedingungen von Phraseologismen
2. die Doppeldeutigkeit der meisten Phraseologismen.
Mit Doppeldeutigkeit meint Burger, dass Phraseologismen sowohl eine
wörtliche als auch eine phraseologische Bedeutung haben können. Die
phraseologische Bedeutung wurde in Abschnitt 2.4.2 behandelt. Ferner ist
Burger der Ansicht, dass wenn Phraseologismen schon bei normaler
Verwendung besondere Übersetzungsprobleme darstellen, so steigern sich
die Schwierigkeiten in stilistisch markierten Kontexten, wie z. B. in einem
literarischen Kontext.
Vor einer Übersetzung muss der Übersetzer laut Jörn Albrecht einen
Phraseologismus in einer Fremdsprache als solchen erkennen, und dies
ist nicht immer leicht.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ІНТЕРВ’Ю
Сайко Ю. В.
IV курс, група ПР-41, спеціальність «Переклад»,
ВМУРоЛ «Україна»,
к. тел. (063)-1860272
Науковий керівник: Коромисел М. В., старший викладач кафедри
англійської мови, факультету права і міжнародних відносин КУГБ

У дослідженні висвітлено особливості перекладу текстів
інтерв’ю. Визначено основні мовні засоби, які вживаються з метою
реалізації комунікативних намірів та прагматичних настанов авторів інтерв’ю.
Інтерв’ю як комунікативна подія уможливлює твердження, що
інтерв’ю — це аргументативний дискурс. Аргументативний текстінтерв’ю розглядається як частина реальної або уявної дискусії між
респондентом та інтерв’юером, у якій стадія відкриття дискусії та
заключна стадія є імпліцитними.
Текст-інтерв’ю є вторинним утворенням. Дискурс реальної
розмови інтерв’юера й респондента вихідний для тексту-інтерв’ю,
що характеризується вторинною референційністю, інтенціональністю та рецептивністю. В основі формування текстів-інтерв’ю
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покладено принцип орієнтації на текст-прототип, який сполучає
змістово-функціональні та формально-структурні параметри, що
відображають особливості семантичної та структурної організації
конкретних текстів.
Тексти-інтерв’ю сучасної англомовної преси є креолізованим
типом тексту, про що свідчить наявність у композиційній структурі
даних текстів невербальних компонентів (засобів іконічного
коду).
У текстах-інтерв’ю кожен учасник комунікації застосовує певні
види комунікативних тактик, які є складовою частиною комунікативної стратегії мовців. Інтерв’юер завжди дотримується неконфліктних стратегій спілкування. Залежно від комунікативної мети він
обирає стратегію, яка розкриває погляди респондента, або стратегію,
яка розкриває його власні погляди. Респондент використовує
стратегії інформування та демонстрації власногоставлення до
репліки інтерв’юера. Стратегії респондента є конфліктними або
неконфліктними.
Семантичний простір текстів-інтерв’ю можна охарактеризувати
за допомогою моделі «семантична капсула» (Е. Я. Мороховська), яка
дає змогу відобразити ефект нашарування різних змістових елементів
тексту-інтерв’ю. Модель «семантичної капсули» дозволяє виділити в
тексті ядро, що передає зміст інтерв’ю, та периферію, яка
нашаровується на семантичне ядро і привносить у текст-інтерв’ю
різнопланову додаткову інформацію.
Наприклад, у тексті-інтерв’ю «Netanyahu: We’re making
Israelisocietylessdivided» (BusinessWeek 17.02.1997) ядро включає
відомості, отримані інтерв’юером від респондента під час інтерв’ю,
а саме: респондент висловив свої погляди щодо економіки (…so,
changingproductionandmarketingbecauseofthecomputerrevolutionfittheIsraeli
workforcelike
a
handinglove.
It’s
a
perfectmatch…
IsraelistheSiliconValleyoftheEasternHemisphere…), населення країни
(…thepopulationwillgrowbecauseofimmigration…),
регіональної
економічної інтеграції (I thinkyouhavethreeeconomicsintheMiddleEast …
Aswehavepeace, Israel’slaborintensiveindustries, totheextentwehaveany, aremovingtothe [surroundingArab] neighborhood) і т. д. Ця частина тексту
має форму діалогу.
Периферія вилучається із вступної частини цього тексту і
включає додаткову інформацію про респондента (Israeli Prime
MinisterBenjaminNetanyahutook a breakfrom a busyscheduleofhigh-levelpoliticalandbusinessmeetings), про місце інтерв’ю (inDavos, Switzerland)
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та про інтерв’юерів (BusinessWeekEditor-in-ChiefStephen B.
ShepardandMiddleEastCorrespondentJohnRossant).
Отже, можна зробити висновки, що особливості перекладу текстів інтерв’ю пов’язані із використанням окремих засобів мовного
впливу та стратегіями, що використовуються при цьому. Також в текстах-інтерв’ю кожен учасник комунікації застосовує особливі види
комунікативних тактик, що є складовою частиною стратегії комунікантів.

ПАРЦЕЛЯЦІЇ В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
Суков Д. О.
III курс, група ПР-31 спеціальність «Переклад»
Університет «Україна»
Науковий керівник: Коромисел М. В., асист. кафедри іноземної
філології та перекладу ІФМК Університету Україна

У дослідженні парцеляція розглядається як синтаксична універсалія сучасного мовлення.
Парцеляція — спосіб мовного представлення єдиної синтаксичної структури (пропозиції) декількома комунікативно самостійними одиницями (фразами).
Парцельовані сегменти (парцеляти) можуть піддаватися інверсії, знаходитися як в контактній, так і в дистанційній позиції щодо
базової частини пропозиції чи інших формально і семантично
пов’язаних з ними парцелятів. Конкретні схеми парцеляцій відрізняються різноманітністю, їх структурні характеристики різні для мов
різного типу. Однак парцеляція як особлива форма подання пропозиції в тексті потенційно можлива, а в деяких випадках і необхідна у
всіх мовах, що дозволяє вважати її універсалією мови.
Прийом парцеляції — конструкція, що виникає в результаті розчленовування тексту з метою надання вислову виразності.
Парцельовані речення передають авторську інтенцію, модальність,
оцінку, не допускаючи жодної варіативності, жорстко скеровуючи
читача, наприклад:
Am Mittwoch. Jeder wusste wie vilele Stufen hinauf. Den Druck auf den
Knopf. Die Zweite Tür links
У середу. Всі знали, на якому поверсі. Натиснути на дзвінок. Другі
двері ліворуч.
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У даному випадку парцеляція виконує функцію уточнення
і акцентує увагу читача на деталі. Але автор свідомо розділяє одне
складне повне речення на чотири неповних саме для того, щоб привернути увагу до часу, місця, учасників та самої події. Парцеляція
часто вступає в конвергенцію з іншими прийомами, впливаючи на
їхню лаконічність та підсилюючи експресивність. У текстах сучасних німецьких стислих оповідань часто зустрічається взаємодія парцеляції з анафорою, наприклад:
Steht immer noch herum, der Liebebedürftige. Steht uns im Wege. Bleibt
auf unserer Strecke. Ist mit Geld und guten Worten nicht wegzukriegen
Стоїть на одному місці тільки той, кому потрібне кохання. Стоїть
у нас на шляху. Залишається на нашій території. Його не позбутися за
допомогою грошей чи хороших слів.
Отже, за допомогою парцеляції досягається економія мовних
засобів. Вона створює ефект роздробленості внутрішньої мови,
думок та емоцій персонажа. Парцеляція також використовується для
посилення ритміки прозового тексту стислого оповідання. . До
випадків відсутності логічно передбачених синтаксичних елементів
також відноситься еліпс. Еліптичними вважаються речення, в яких
відсутній один або два головні члени речення. Основними видом
еліптичних речень у стислих оповіданнях є речення, в яких відсутній
підмет:
Befohlen war, etwa noch lebende Besatzung, ob verwundet oder nicht, zu
erschiessen
Було наказано розстріляти всіх солдатів екіпажу, які вижили,
поранених чи ні.
У разі опущення основного дієслова в ролі присудка розуміння
слогана створюється завдяки зверненню до контексту. Увага при
цьому сфокусована на найближчому оточенні дієслова підмет і додаток, тобто, на саму послугу. Наприклад, слоган
Berliner Sparkasse (18) Das Sparkassen-Finanzkonzept: 1A Beratung
statt 08/15 Gerede.
Фінансовий концепт ощадних кас: консультації на вищому рівні
замість поверхового обслуговування.
Якщо опущено підмет, то акцент робиться на дію, що виражена
дієсловом- присудком. Прцельовані речення передають авторську
інтенцію, модальність, оцінку, не допускаючи жодної варіативності,
жорстко скеровуючи читача, наприклад:
Am Mittwoch. Jeder wusste wie vilele Stufen hinauf. Den Druck auf den
Knopf. Die Zweite Tür links.
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У середу. Всі знали, на якому поверсі. Натиснути на дзвінок. Другі
двері ліворуч
У даному випадку парцеляція виконує функцію уточнення і
акцентує увагу читача на деталі. Але автор свідомо розділяє одне
складне повне речення на чотири неповних саме для того, щоб привернути увагу до часу, місця, учасників та самої події. Все вищесказане дозволяє зробити певні висновки. Синтаксичні процеси
є загальною універсалією мовлення, яка пов’язана з прагненням
мовної особистості до гармонізації своїх висловлень з метою приведення їх форми-структури у відповідність до пропозиціонального
змісту та прагматичних настанов. Гармонізація висловлення є феноменом двоєдиного порядку: в ній взаємодіють і перехрещуються
процес і результат.

ІСПАНСЬКА ТА ІНШІ МОВИ ІСПАНІЇ
Фролова Д. А.
IV курс, група ПР–41, спеціальність «Філологія»,
ВМУРоЛ «Україна», м. тел. (095) 883-74-20
Науковий керівник: Катрич Т. М., ст. викладач

Метою нашого дослідження є знайомство з основними мовами,
які наявні на території Іспанії, надання коротких відомостей про
кожну мову, а також наведення прикладів для порівняння лексики
цих мов.
Мови в Іспанії — це мови, які поширені в різних регіонах країни,
і відрізняються між собою вимовою та лексикою. Оскільки Іспанія
дуже неоднорідна за етнічним складом населення, ця неоднорідність
також поширюється на мови.
У країні функціонують 4 основні мови: іспанська (альтернативна назва — кастильська), каталанська, баскська (або евскера) та галісійська. Всі вони офіційно визнані на територіях, де використовуються з 1970-х років. Іспанська мова є державною в усій країні, інші
мови мають достатню кількість носіїв для того, щоб бути офіційно
визнаними і мають офіційний статус у відповідних областях. Багато
громадян в цих областях розглядають свою регіональну мову як свою
рідну, а іспанську — як другу.
Кастильська мова, визнана державною іспанською мовою. Вона
виникла в Кастилії (центральна Іспанія). Це найбільш популярна
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іспанська мова, якою розмовляє понад 40 мільйонів чоловік
в Іспанії, і 250 мільйонів чоловік у всьому світі.
Каталанська мова — мова Каталанії, Валенсії, Балеарських
островів. По популярності посідає друге місце в Іспанії (на ній розмовляють близько 10 мільйонів людей).
Однією із найбільш цікавих мов на території сучасної Іспанії вважається баскська мова. Вона використовується у Країні Басків
і Наваррі. На думку вчених, баскська мова є ізольованою, тобто не
відноситься до жодного сімейства мов. В Іспанії це четверта за
поширеністю мова.
Галісійська мова розповсюджена на території Галісії — автономному суспільстві з конституційним статусом «історичної національності», яка розташована в північно-західній Іспанії. Близькість
Португалії відбилася на цій мові, тому вважається, що в галісійській
мові змішані іспанська й португальська мови.
Наведемо приклади для порівняння лексики цих мов:
українська

Кастильська
(іспанська)

бакскська

галісійська

каталанська

мати

mamá/ madre

ama

nai

mare

розмовляти

hablar

mintzatu

falar

parlar

учитель

maestro

irakasle

mestre

mestre

грати

jugar

jolastu

xogar

jugar

ножиці

tijeras

guraizeak

tesoiras

cisalla

Підводячи підсумки нашого дослідження, ми виявили, що:
• Іспанська мова є однією з найбільш поширених мов у світі.
•Іспанія досить різноманітна у всіх відношеннях країна з багатою історією та культурою, це обумовлює відмінності в мовах, якими
спілкуються жителі різних регіонів.
•До основних мов, що використовуються на території Іспанії,
належать: кастильська(іспанська), каталанська, баскська та галісійська.
•Також було наведено приклади, які дали змогу побачити різницю в лексиці мов, які наявні в Іспанії.
•Не дивлячись на наявність декількох мов, які використовуються в різних регіонах, це не заважає Іспанії залишатися єдиною державою.
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АНГЛІЦИЗМИ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ. СПАНГЛІШ
Фролова О. А.
IV курс, група ПР–41,
спеціальність «Філологія»,
ВМУРоЛ «Україна»,
м. тел. (099) –475-52-71
Науковий керівник: Катрич Т. М., ст. викладач

Метою нашого дослідження є виявлення причин поширення
англіцизмів в іспанській мові і утворення такого поняття як
«спангліш».
Лексика іспанської мови складається зі слів латинського
походження. Англіцизми ж стали з’являтися в іспанській мові
починаючи з XVII століття. Зараз іспанці вживають «comics»
замість іспанського слова «tebeos», «parties» замість «fiestas»,
«boss» — «jefe», «basketball» — «baloncesto». У сучасній іспанській
мові ці слова замінюються на англіцизми та використовуються не
тільки у повсякденному мовленні, але й в газетах, на телебаченні,
в економіці, в політиці тощо. Багато нових назв використовуються
і в видах спорту: boxeo, fútbol, voleibol, surf, snowboard, jogging та
інші. Багато нових слів поповнюють теперішній склад іспанської
мови через те, що ці слова позначають ті речі та явища, які з’явились нещодавно, але вже міцно закріпилися в повсякденному
житті іспанців. Також, через активну взаємодію англійської та
іспанської мов наприкінці ХІХ — початку ХХ століть виникло таке
поняття як «Спангліш».
Спангліш — збірна назва для цілої групи змішаних мов і діалектів мексикано-американського прикордоння, які об’єднують
у собі риси англійської та іспанської мов в найрізноманітніших
комбінаціях залежно від близькості до кордону, індивідуальних
особливостей мовця тощо. Спангліш став масовим мовним явищем у результаті масової легальної та нелегальної імміграції мексиканців і латиноамериканців у прикордонні штати США
(Каліфорнія, Техас, Нью-Мексико та інші) з одного боку і проникненням американського капіталу та інших форм впливу в країни Латинської Америки з іншого. Основні носії спанглішу зараз —
американці мексиканського походження та інші латиноамериканці в США.
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Наведемо приклади змішаного тексту на спангліші:
Spanglish
I will come back pronto!
Porque I knew you had your keys.
Me voy a wake up.
I wanna be contigo.

Переклад
Я скоро повернусь!
Тому що я знав, що ти маєш свої ключі
Я збираюсь прокидатися
Я хочу бути з вами

Наступні причини його виникнення пов’язані з розвитком
комп’ютерної техніки та Інтернету:
1. За останні 5 років в англійській мові з’явилося понад 8 тисяч
неологізмів. При перекладі дуже важко підібрати іспанське слово
з тим самим значенням.
2. Існує велика різниця між мовою, якою користуються в повсякденному житті та мовою Інтернету. При написанні статті кожен
думає про те, що її будуть читати тисячі людей і намагаються використовувати зрозумілу лексику.
3. Комп’ютери — це «англомовні машини», тому дуже часто
виникають проблеми з написанням таких іспанських символів як
Ñ, ñ, é, ú, í, ¿, ј .
4. Спроби перекладу комп’ютерної лексики в різних країнах
Латинської Америки з англійської на іспанську призводять до появи
численних синонімів для позначення одного і того ж поняття, що
в свою чергу призводить до чергової плутанини в їх вживанні.
Таким чином, в ході дослідження були виявлені основні сфери
англійських запозичень. Ми з’ясували, що англіцизми широко вживаються в економічних, політичних і комп’ютерних сферах. У еру
комп’ютерних технологій, англіцизми сприяють підвищенню статусу іспанської мови в глобальному спілкуванні. Збагачуючи свій
словниковий фонд, іспанська мова розвиває свої механізми таким
чином, щоб пристосуватися для ділового, наукового і, зокрема,
інформаційного спілкування, аж до утворення мови-гібрида
спанглішу.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВІДГУК НА ВИКЛИКИ
СЬОГОДЕННЯ

НЕОЛОГІЗМИ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ЗАГОЛОВКАХ
ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ
Бойчук М. В.,
к. ф. н., доцент циклової комісії «Видавнича справа та редагування»
Івано-Франківська філія ВМУРОЛ «Україна»,
к. тел. (097)-239-31-49,
Байдюк Л. Я.,
студентка 3 курсу, групи ВС-31,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»

Предметом аналізу є неологізми, що функціонують у заголовках
інтернет-видань і називають поняття комп’ютерної та інтернетсфери. Швидкий розвиток цієї галузі і зацікавленість нею соціуму
помітно активізували процеси її розвитку і відповідного відображення мовною системою. Аналізовані одиниці, виділені з наявного
матеріалу, формують обсягову підгрупу, протиставляючись у цьому
плані іншим структурам.
До групи номенів на позначення понять комп’ютерної та інтернет-сфери входять назви, що позначають: а) осіб (хакер, хакер-мільйонер, юзер, системний адміністратор, куратор Інтернету, блогер //
блоґер // блоггер, Інтернет-користувач, Інтернет-вболівальник,
Інтернет-магнати; б) системи та їх компоненти (соцмережа, e-mail,
електронна база, Укрнет, UАнет, Pynet, Uanet, IT-ринок, сервер,
соціальні мережі, CTR, інтернет-сайт, IP-телефонія; в) способи
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використання і стани (он-лайн, веб-експансія, інтернет-опитування; г) структури відповідного технічного оснащення (Інтернет-провайдер, Інтернет-представництво, Інтернет-сектор, Інтернет-приймальня, Wi-Fi набережна; д) програмно-технічні продукти (спам,
чат, офлайн-чат, софт, міні-лептоп, електронний лист, ID-картка.
Також можна ще виділити:
1) номени на позначення технічних пристроїв: гриль-камера, потяглітак, таксі-гелікоптер, автомобіль-мрія, VIP-машина, VIP-колеса,
веломобіль, рідер, білборд, банер, вічна ручка для письма, «біонічний»
автомобіль, горбатий Тарасик — «перший український автомобіль «ЗАЗ965», авто-«матрьошка» по-казахськи — «легковик у мінівені»;
2) номени на позначення технічних систем, програм, новітніх
технологічних способів: «цифра» — «цифрове мовлення», цифрові
медіа, 3D, фотошоп, есемеска, конект, «недоторканність» — «запровадження в метро безконтактних карток», «трамбувальник» — «співробітник служб метрополітену, що надає допомогу машиністу зачинити двері електропоїзда»;
3) номени на позначення технічних об’єктів: байк-кемпінг, «сідалище» для вертольота Януковича, 3D-кінотеатр, велопарковка, вертолітодром, смітник радіоактивних відходів — «нова дослідницька установка з переробки відпрацьованого ядерного палива в Харкові».
Лексична підсистема мови ІТ-галузі динамічно розвивається і є
цікавою з різних аспектів вивчення. Дослідження цього різнобічного феномену має лінгвістичну перспективу і є актуальним питанням
сучасного українського мовознавства.

ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНІ ОРІЄНТИРИ
СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
Кандюк-Лебідь С. В.
викладач кафедри соціальних комунікацій
та інформаційних технологій
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
к. тел.: 096-339-23-29

Вітчизняна журналістика все частіше привертає увагу громадськості на випадки порушення етичних норм, що завдають репутації
всьому журналістському співтовариству. Тривожна тенденція погір358
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шення професійно-етичних стандартів зумовлена об’єктивними
і суб’єктивними причинами, пов’язаними з проблемою самовизначення журналістів, які в умовах інформаційної глобалізації активно
освоюють нові технічні канали масової комунікації. Наслідком цього
нерідко стає одностороння тенденційна подача інформації, що йде
врозріз із загальноприйнятими морально-етичними нормами.
Конфлікти, кримінал, скандали стали, на жаль, улюбленими темами
у всіх ЗМІ. У висвітленні всякого роду скандалів, конфліктів вирішальну роль відіграє комерційний фактор, коли боротьба за читача
чи глядача пов’язана з серйозною ринковою конкуренцією, з пошуком і створенням так званих «гарячих» матеріалів. Велику тривогу
викликає і той факт, що падіння довіри до ЗМІ все частіше пов’язане з систематичними порушеннями професійної етики нашими журналістами.
Порушення журналістами професійної етики викликає в суспільстві широкий резонанс. Можна відзначити кризу гуманістичних
начал і професійно-моральних уявлень, які завжди в усі часи були
важливими орієнтирами для журналістів у ході їх професійної
діяльності.
Сьогодні нерідкі висловлювання про те, що вироблені раніше
етичні норми суперечать один одному і вимагають оновлення.
Вивчення професійної етики журналіста — одне з наймолодших
напрямків у вивченні журналістики. Сьогодні питанню професійної етики присвячено багато досліджень (Лазутіна; Авраамів
Прохоров та ін. ), однак стан деонтології журналістики говорить про
те, що багато аспектів ще не висвітлені і залишається велике поле
для подальших досліджень.
Етика як філософська наука є фундаментом для журналістської
етики. Процес становлення журналістської етики і моралі в соціально-філософському плані відображає основні етапи еволюції
суспільних уявлень в усіх напрямках.
Поняття «етика» не однаково трактується у різних галузях знань та
сферах людської діяльності. Як зазначають теоретики журналістики
В. Іванов та В. Сердюк, етика, предметом вивчення якої є мораль, не
формує норми та правила поведінки, а досліджує, систематизує та узагальнює існуючі моральні норми та цінності. Журналістська етика —
це набір правил та норм поведінки, яких мають дотримуватись всі,
хто збирає, опрацьовує та поширює масову інформацію.
Етичне саморегулювання журналістики має сприяти збереженню
та підвищенню довіри суспільства до ЗМІ. Офіційно прийняті
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професійним співтовариством етичні документи покликані орієнтувати журналіста, сприяти їх консолідації у світі, що розвивається.
Журналістська етика існує для того, щоб її застосовували у своїй
праці, а не тільки фіксували на папері як, на жаль, найчастіше буває.
Журналістський самоконтроль — заснований не на примусі, а на
добровільному виборі журналіста. Щоб стати високопрофесійним
журналістом, треба виробити в собі органічне розуміння і відчуття
народної моралі. Але й держава повинна серйозно зайнятися цією
проблемою.
Використана література
1. Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие /
Д. С. Авраамов. — М.: Изд-во МГУ, 1999. — 224 с.
2. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие /
Г. В. Лазутина. — М.: Аспект Пресс, 2000. — 208 с.
3. Правовые и этические нормы в журналистике / Составитель Е. П. Прохоров. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 255 с.

МЕДІА ЯК БІЗНЕС
Мурашко А. О.
студентка 4 курсу, спеціальність «Журналістика»,
Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Наук. керівник: к. пед. н., доцент Головченко Н. І.

Актуальність теми «Медіа як бізнес» визначається комерціалізацією сфери засобів масової комунікації і збільшенням ризиків втрати довіри до ЗМІ споживачами цієї інформації.
Медіа (англ. media — засоби, способи) –це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або
новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине
середовище. Його використовують, щоб передавати будь-які дані
в яких-будь цілях.
Щоб зрозуміти, чи варто публікуватиновину, фахівці спираються на декілька базових критеріїв. Новина повинна мати власну аудиторію. Інформація про подію чи явище, у якої немає аудиторії, –не
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новина. Важливий фактор, який спричиняє новини, –наявність
конфлікту, якщо йдеться про соціально значущу інформацію.
Дослідники медіа виділяють декілька системних критеріїв, використовуваних сукупно, і які мають бути враховані під час прийняття
рішення щодо публікації новини залежно від спрямованості масмедіа. Оперативність –те, що стало відомо лише тепер. Ідеться не
лише про події, які відбулися «тут і тепер». Події могли відбутися
раніше, але відомо про це стало в певний момент і, залежно від
інших факторів, це стає новиною. Актуальність (важливість для
аудиторії) — те, що має високу значущість для аудиторії, впливає на
життя людей. Близькість (емоційний вплив) –те, що створює ефект
емоційного поштовху, співпереживання героям новин.
Професійні медіа працюють зазвичай на дві аудиторії: споживачів інформації (читачів, глядачів, слухачів та користувачів) і рекламодавців. Медіа, з одного боку, продають споживачам інформацію,
яка для них:
• важлива, тобто забезпечує задоволення базових потреб, і отримання цієї інформації впливає на їхнєповсякденне життя, допомагає
зробити його безпечним і передбачуваним;
• корисна, бо допомагає споживачам приймати усвідомлені
рішення, пов’язані з їхнім побутом і грішми;
• цікава, дарує їм емоційні враження, розважає, дозволяє заповнювати дозвілля.
З іншого боку, медіа продають рекламодавцям:
• довіру споживачів до інформації, яку вони поширюють;
• увагу і час, яку споживачі приділяють медіаресурсу;
• якість і кількість аудиторії, яка потрібна рекламодавцеві.
Первинність аудиторії споживачів медіа в цьому випадку очевидна, бо якщо у медіа нема аудиторії, то який вдумливий рекламодавець захоче розмістити там рекламу. Адже рекламодавець
зацікавлений у тому, щоб за результатамиінформування аудиторії
про товари і послуги в нього виросли продажі. І рекламодавець,
відповідно, бажає, щоб інформацію про нього отримували саме ті,
кому потрібна його продукція чи послуга. Отже, що більша
і комерційно привабливіша аудиторія медіакомпанії, то більші
у останньої доходи від реклами. [ІвановВ. Ф., Волошенюк О. В.
За науковою редакцією РізунаВ. В. Медіаосвіта та медіаграмотність / ст. 132–133].
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Використана література
1. Дацюк С. Виртуальный анализ масс-медиа: Аналитика СМИ —
четвертая власть [Электронный ресурс]Київ Академія української
преси, Центр вільної преси 2012-354 с. / С. Дацюк. — Режим доступа:
http://www. uis. kiev. ua/~_xyz/vr_media. html
2. ІвановВ. Ф., Волошенюк О. В. За науковою редакцією РізунаВ. В. Медіаосвіта та медіаграмотність / Підручник. [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://lobtim.ucoz. ua/Mediaosvita/mediapidruchnik. pdf
3. Митко А. М., Юськів Б. М., Карпчук Н. П., Тихомирова Є. Б., Миронова О. І.,
Деделюк К. Ю., Маліневська І. П. Інформаційне забезпечення
транскордонного співробітництва України: методичні аспекти:
Колективна монографія [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://esnuir. eenu. edu. ua/bitstream/123456789/8868/1/моног3. pdf
4. Олешко В. Ф. Журналистика как творчество [Электронный ресурс] /
В. Ф. Олешко. — Режим доступу: http://bachelor.ucoz.ru/_ld/12/1272_.
___. pdf
5. Тіна Овдій. Студентський Медіа-центр Університету «Україна» —
стартовий майданчик для молодого журналіста: 8 липня 2016 року:
стаття [Ел. ресурс] // Вища освіта: інформаційно-аналітичний портал
про вищу освіту в Україні та за кордоном. — Режим доступу: http://vnz.
org.ua/novyny/podiyi/9368-studentskyj-media-tsentr-universytetu-ukrayina
6. Різун В. В. Теорія масової комунікації/Підручник [Ел. ресурс] Київ ВЦ
«Просвіта», 2008. — 260 с. // Режим доступу:http://journlib. univ. kiev.
ua/Teoriya_mas_com. pdf

ПОНЯТТЯ БРЕНДУ
ЯК ПРОВІДНА КАТЕГОРІЯ ПРОМОЦІЇ ВНЗ
Роздабарова В. Д.,
студентка 4 курсу, спеціальність «Журналістика»,
Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна», м. Київ
Наук. керівник: к. пед. наук, доцент Головченко Н. І.

В епоху інформації відбувається завоювання та розподіл міжнародних ринків, що стало головним поштовхом для зростання потреби більш детального розуміння поняття «бренд», історії його виникнення, дії та стратегії впровадження на світових ринках. Бренд (англ.
brand) — «комплекс інформації про компанію, продукт або послугу.
Це — назва, логотип та інші візуальні елементи (шрифти, дизайн,
кольорові схеми та символи), що дозволяють виділити компанію або
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продукт порівняно з конкурентами, а також образ, імідж, репутація
компанії, продукту або послуги в очах клієнтів, партнерів,
громадськості» [7]. Необхідно розрізняти правовий і психологічний
підхід до розуміння бренду. З правової точки зору розглядається
лише товарний знак, що позначає виробника продукту і підлягає
правовому захисту. З точки зору споживчої психології йдеться про
бренд як про інформацію, що зберігається в пам’яті споживачів.
Сучасні науковці приділяють велику увагу опису філософії поведінки споживачів відносно запропонованих товарів та послуг і надають свої варіанти тлумачення терміна «бренд», наприклад:
1. Бренд — сукупність всіх обіцянок компанії та очікувань, які
вона хоче викликати у споживачів стосовно своїх товарів і послуг [2];
2. Бренд — не продукт, а ідея, підхід, система цінностей, життєвий досвід або переживання, звідси бренд може бути також і певною
культурою [4];
3. Бренд — ім’я, що впливає на ринкову поведінку споживачів і
покупців [3];
4. Бренд — це будь-яка етикетка, яка наділена змістом і викликає
асоціації. Хороший бренд робить щось більше — він надає продукту
чи послузі особливого забарвлення і неповторного звучання [5].
Таким чином, узагальнюючи, можна сказати, що бренд — це ідея
компанії, яка висвітлюється за допомогою зовнішніх атрибутів: логотипу, фірмового стилю, слогану, корпоративої культури, іміджу тощо,
а також бренд — це інформаційний образ, який формується у свідомості споживача, що в подальшому визначає його поведінку.
Виходячи з різних підходів та визначення самого поняття
«бренд», необхідно виділити його основні особливості:
1. Бренд дуже відрізняється від товару або послуги. Він нематеріальний та існує тільки у свідомості споживача.
2. Різних людей відрізняє різниця сприйняття певного товару або
послуги, що розташовує їх на різних щаблях лояльності до цього бренду.
3. Бренд формується не тільки через ефективний маркетинг та
захопливі логотипи, а й через різні почуття і сприйняття, які він пропонує споживачеві. [6]
Не так легко створювати бренди нині, в епоху високого рівня
розвитку технологій. Розробник бренду може зазнавати значного
тиску і повинен долати як зовнішні, так і внутрішні перешкоди,
серед яких є:
1. Цінова конкуренція. У всіх галузях ми бачимо одну і ту ж картину: на ринку домінує цінова конкуренція, що приводиться в рух
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силою роздрібних торговців, чутливих до цін споживачів, зниження
зростання продажів в товарній категорії. Цінове стимулювання є як
спонукальним чинником, так і показником орієнтації фірми на ціну.
2. Збільшення кількості конкурентів. Поява нових конкурентів не
тільки сприяє ціновому тиску і ускладненню взаємин брендів, але й
ускладнює завоювання і утримання позицій. Залишається все менше
ніш для проникнення на ринок, скорочується набір маркетингових
інструментів, які можна ефективно використовувати. Кожен бренд
позиціонується все вужче. Крім того, конкуренти можуть зробити
нетрадиційні кроки, що може привести до дестабілізації конкурентної ситуації на ринку.
Таким чином, поняття бренду — це скоріше репутація, добре ім’я
компанії на ринку, а не звичайний набір слоганів, логотипу чи етикеток [1].
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Сьогодні інформаційний телепростір України досить розвинутий і політично різнобарвний, що має як свої безумовні плюси, так
і мінуси. На оперативній інформації (з подальшим коментарем)
будують власну редакційну політику до десяти загальноукраїнських
телемовників. Перелічимо основні телеканали, що спеціалізуються
лише на інформаційних (переважно політичних) подіях: «112канал», «Ньюз-Ван», «5-й канал», «Експресо», канал «24 новини»,
«Уніан», «Євроньюз» та ін. Не секрет, що кожний з телеканалів належить заможному власнику, який відповідно і «замовляє музику».
Тому казати про незаангажованість будь-якого телеканалу не можна.
Неупередженість, об’єктивність в подачі новин, одностороння
передача фактів без відповідного політичного забарвлення поки що
залишається теорією.
Безумовним, і чи не єдиним, плюсом в роботі інформаційних
телеканалів є оперативне, майже миттєве розповсюдження в телеефері будь-якої важливої новини, намагання вести прямий телерепортаж з місця події. Мінусом є те, що більшість (на мою думку, до
70–80%) інформаційних повідомлень (і особливо коментарі до них)
несуть в собі негативний зміст — прямий чи опосередкований.
Інформаційні випуски про головні події в Україні (наприклад на
каналі «1+1») нагадують кримінальну хронічку. Але ж існують для
цього спеціальні інформаційні випуски. Негативна інформація, що
заполонила телепростір, викликає у людей недовіру до державних
інституцій.
Щодо форми і змісту — з моєї суб’єктивної точки зору — спостерігаються наступні хибні тенденції:
1. За формою: ведучим загальноукраїнських телеканалів
сьогодні не вистачає загальної культури поведінки в кадрі, поваги
до запрошеного гостя. Зайва агресивність особливо відчутна
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на телеканалах «Ньюз-Ван», «112 канал», «Експресо». Ефіри перетворюються на нервові, агресивні діалоги.
2. Спостерігається тенденція, коли досить молоді журналісти
беруть на себе непритаманні їм функції, які повинні належати
виключно фахівцям, — аналітикам, політичним експертам, оглядачам тощо. Тим самим порушуються основні журналістські стандарти, затверджені у всьому репортерському середовищі: неупередженість і безсторонність в передачі інформації. Заборона особистого
коментаря журналіста в інформаційному матеріалі — це як «2+2».
3. «Фейки» (неперевірені факти) також не випадковість. Вони
свідчать про використання електронних ЗМІ для розхитування політичної ситуації в країні.
4. Сьогодні основна задача ЗМІ полягає в піднесенні свідомості
українців, об’єднанні народу навколо святої ідеї єдиної країни, звільнення окупованих територій, припинення бойових дій, поверненні
Криму. Єдиної редакційної політики на телеканалах навколо вирішення цих болючих проблем, на жаль, не спостерігається.
5. Серйозними недоліками редакційної політики інформаційних
телеканалів слід вважати практично повну відсутність позитивних
новин, які все ж таки відбуваються в країні. Наприклад, майже ніде
не чути, що ми посіли шосте місце в світі з експорту зерна. Що
майже на 100% забезпечили себе власними продуктами харчування.
Що в аграрну галузь надходять інвестиції. Перелік можна продовжувати. Але телеканалам позитивні новини не цікаві.
6. На жаль, сьогодні більшість інформаційних телеканалів власні рейтинги будують на сенсаційній інформації, що стосується приватного життя того чи іншого відомого політика, бізнесмена. В приватне життя журналіст не має права втручатися! Це — порушення
закону, який діє в усьому світі. Ми про це забули. Випадково?
В нашому житті випадковостей не буває!
7. Нарешті останнє. В усьому світі ЗМІ формує громадську думку.
Виклик (висока місія) для всіх українських журналістів полягає
в тому, щоб об’єднати країну, запобігти її руйнації. Суперечки, дискусії, гострі обговорення болючих проблем під час телевізійних ефірів — це одне. А навмисне розхитування державного човна — зовсім інше. Це — зрада і плюндрування високої, благородної професії
журналіста.
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Технічні передумови для видання газет та журналів беруть початок із винаходу Йоганна Гутенберга у 1445 р., коли було створено
друкарську форму з рухомих літер, які після друку можна було розбирати і використовувати при новому наборі. До цього друкарські
форми мали вигляд цільних дерев’яних чи металевих дощечок, на
яких вирізалися літери.
Гутенберг першим винайшов, як виготовляти окремі металеві
літери однакового розміру. Він запропонував спосіб поєднання окремих літер у рядок (верстку), а також придумав, як скріпити окремі
верстки в єдину сторінку. З ім’ям Гутенберга пов’язаний і винахід
рецепту фарби, яка рівномірно зафарбовувала друкарську форму
і давала чіткий відбиток, що швидко висихав.
У процесі історичного розвитку виробництво газети й журналу
все більше ускладнювалося. У другій половині ХІХ ст. почався розвиток фотожурналістики, тоді ж істотним чином трансформувалася друкарська технологія: від ручного складання поліграфія перейшла до рядковідливного машинного набору — у 1884 р. Отмар
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Маргенталер винайшов лінотип, в якому були з’єднані набір,
виключка (зміна прогалин) рядків, їх виливка і розбір матриць.
У 1897 р. Толберт Ленстон сконструював монотип — набірну рядковідливну машину.
Найпершим журнальним виданням вважається французький
«Journal de Savants» (1665 р. ), зміст якого складався з огляду книг із
філософії, літератури, природознавчих наук, які були випущені
в різних країнах Європи.
У більшості країн журнали з’явилися в XVIII ст. і містили переважно огляди різноманітної літератури (наукової, художньої, політичної), до яких додавалися новини, пов’язані головним чином зі
сферою літератури, науки, мистецтва. Призначалися тодішні журнали для вузького кола читачів.
До кінця XIX — на початку XX ст. склалися основні типи
журналів, причому найбільший розвиток отримав ілюстрований
журнал змішаного змісту, розрахований на найширші кола чи тачів.
Існують різні класифікації журналів за такими ознаками: читацькою аудиторією, місцем видання, характером інформації, видавничим органом, мовою, тематичною спрямованістю, цільовим призначенням.
Що ж до газет, то сучасні дизайнери мають поєднувати у собі
якості як творчого працівника, так і газетного менеджера. Вони
повинні володіти естетичним почуттям, композиційним і графічним мисленням, розуміти сутність газети як особливого виду періодичного видання, знати інтереси і запити свого читача.
Тільки тоді дизайнер можна безпомилково оцінити ідею певної
сукупності матеріалів і виявити її в контексті оформлення, бо робота над формою — це завжди робота над змістом.
Своїми засобами дизайнер привертає увагу читача до видання
в цілому, допомагає виділити його серед конкурентних, сприяє комфортності читання, прагне адекватно виразити зміст та впливає на
лояльність читача до газети чи журналу.
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Політична ситуація в Україні та кризові явища вплинули не тільки на політичне та економічне життя суспільства, але й на життя
кожного українця, що як результат зачепило таку культурно-просвітницьку та духовну сферу діяльності як видавничо-поліграфічна.
Таким чином актуальним є проведення дослідження особливостей
формування та становлення видавничої сфери українського суспільства в контексті використання основних принципів і методів
менеджменту інформаційно-комунікаційної сфери.
Метою доповіді є обґрунтування системних засад на основі аналізу сучасного стану в умовах глобалізації та регіоналізації соціальних
комунікацій для забезпечення передумов створення сучасної видавничої сфери українського суспільства здатної відображати процес
формування повноцінного національного інформаційного простору.
1. Незважаючи на те, що історія українського книгодрукування,
а відтак видавничої справи, налічує понад п’ять століть, перші спроби наукового аналізу, нормалізації та кодифікації української видавничої термінології розпочалися лише у 90-х рр. XX ст. із переходом
освітньої сфери на українську мову викладання, з активізацією
видання україномовних навчальних видань у галузі видавничої справи, поліграфії, книго розповсюдження, а також книго- та пресознавства.
2. Уживана в текстах сучасної фахової наукової, навчальної
і довідкової літератури українська видавнича термінологія загалом
відбиває ті зміни, яких зазнала видавнича галузь на зламі століть, до
слова, найкардинальніших за всю історію фаху: зміни в організації
видавничо-поліграфічного процесу та його окремих стадій; переорієнтацію видавничої справи на ринкові механізми функціонування; перерозподіл унаслідок динамічної комп’ютеризації основних
технологічних операцій між видавничою та поліграфічною сферами; появу нових видавничих продуктів із видозміненими типологічними ознаками тощо.
3. Комп’ютеризацією видавничих процесів зумовлені й потужні
ін’єкції в українську фахову мову англіцизмів. Уживання запозичених
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термінів-інтернаціоналізмів, у тому числі витворених ще на давногрецькій та латинській основах, є, на нашу думку, цілком нормальною практикою, оскільки такі термінолексизмими збагачують спеціальну мову, сприяють інтеграції у світову науку (українська
видавнича термінологія багата на такий мовний ресурс, чимало у ній
і давніх запозичень із німецької і французької мов).
4. Нові тенденції, пов’язані, насамперед, з децентралізацією
випуску друкованої продукції, зменшенням середньої тиражності,
зростанням номенклатури випуску і проблемами розповсюдження
та збуту, породили необхідність структурної перебудови поліграфічної промисловості в частині створення більш дрібних, головним
чином, приватних виробництв, які зможуть витримати нові умови
конкуренції за якістю продукції, номенклатурі послуг та строками
виготовлення.
5. На сьогодні до видавничо-поліграфічної сфери ставляться
жорсткі вимоги — це випуск друкованих засобів масової інформації
за технологією «Print-on-demand», тобто в режимі реального часу.
Вплив глобальної інформатизації привів до створення нової моделі
видавничо-поліграфічного комплексу — комп’ютерно-інтегровані
видавничо-поліграфічні системи та комплекси.
6. На сьогодні книжковий ринок України характеризується тим,
що книга поступово почала втрачати «лице» у вигляді: художньо-технічного оформлення, якості та змісту поліграфічних видань. Однією
з причин є інтенсивний розвиток інтернету та медіатехнологій, що
частково створили передумови витіснення друкованих видань.
7. Сьогоднішній ринок наповнений сучасною літературою таких
письменників, як: брати Д. і В. Капранови, О. Забужко, М. Матіос,
Ю. Андрухович, І. Роздобудько. Вони стали відомими не тільки
українському читачеві, але й здобули велику популярність у Європі,
завдяки перекладам творів на польську, німецьку, чеську, хорватську,
французькі мови.
8. Майбутні тенденції розвитку поліграфії це інформаційні технології, які є основою для створення і зміцнення нових ринків поліграфічної продукції. Слід уважно стежити за появою нових технологій, аналізувати їх, і приймати оптимальне рішення, орієнтоване
на майбутній розвиток.
9. Головною умовою покращення діяльності видавничої сфери в
Україні є впровадження системних засад у видавничо-поліграфічну
сферу для формування національного інформаційного простору
новітньої України.
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ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕДАКТОРА
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
У ПРОЦЕСІ РЕДАГУВАННЯ
Вінтоняк Іванна
Студентка 4 курсу, групи ВСР-41
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Ярошовець Т. І.

У визначенні поняття «редагування» вказано що, «… це приведення об’єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у
конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація,
метою яких є отримання заданого соціального ефекту» [2;33].
Безумовно, нормативний аспект редагування є його основою.
Ціла низка правил і рекомендацій дозволяють редакторові якісно
виправляти текст, відповідно до заданих норм та в цілому підготувати видання до виходу у світ. Проте не менш важливим у редагуванні є його творча складова, хоч вона і складає меншу частку усього процесу редагування.
Щоб застосовувати творчі методи редагування під час аналізу й
правки тексту, щоб вдосконалити структуру твору, обрати більш
доречніші стилістично-лексичні мовні засоби під час літературного
редагування, редактор має бути інтелектуальною і творчою особистістю.
Творчість — це найвища форма людської життєдіяльності, що
зароджується у трудових процесах, при активному функціонуванні
мислення і почуттів [1;8].
На відміну від технік, методів і методик редагування, які можна
опанувати за допомогою навчальних підручників і посібників, творчості неможливо навчитися з наукових джерел. Це зумовлюється
тим, що творчість — річ індивідуальна, яка не піддається жодному
вимірюванню. Для оптимізації роботи редактор повинен застосовувати свої творчі здібності на усіх етапах підготовки видання до друку.
Продуктивна творча діяльність у процесі редагування залежить
від творчого потенціалу редактора. Окрім природнього таланту,
редактор повинен уміти використовувати досвід та свою ерудованість для пошуку нових оригінальних рішень, слідкувати за новими
тенденціями у сфері редагування, шукати нові підходи для вирішення поставлених завдань. Також важливими чинниками є здатність аналізувати та індивідуальна манера редагування.
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Важливою складовою творчості є натхнення, редактор може черпати його з навколишнього середовища, цьому особливо сприяють
творче оточення й спілкування з цікавими особистостями.
Не менш важливим для творчості є комфортні умови, в яких працює редактор, та вільний доступ до всіх інструментів роботи.
Художній чи журналістський текст — це об’єкт літературної творчості. Отже, особа (редактор), яка буде редагувати текст, повинна
мати творчий потенціал, аби зуміти професійно вдосконалити його
і при цьому не порушити авторської манери викладу матеріалу.
Використана література
1. Міщиха Л. П. Психологія творчості. Навчальний посібник. — ІваноФранківськ: Гостинець, 2007. — 448 с.
2. Партико 3. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний
посібник. — Л.: ВФ Афіша, 2006. — 416 с.

ПОЛІТИЧНІ ПРОРАХУНКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В ПЕРІОДИ ВИБОРЮВАННЯ
УКРАЇНОЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Гребенюк С. Ю.
студент IV к-су, групи ВСР-42,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
ВМУРоЛ «Україна»,
Науковий керівник: Бобренко Р. В., к. пед. н., доц. кафедри ВСПР
ВМУРоЛ «Україна»

Актуальність. Через руйнівну та непрофесійну політику українського уряду, видавнича справа в сучасній Україні є одним з найслабших і недооцінених компонентів її інформаційного простору та
інформаційної політики. Українське книговидання — не може впоратися а ні з задоволенням потреб населення у вітчизняній видавничій продукції, а ні з роллю розповсюджувача української національно-патріотичної ідеї. Подібна політика у сфері видавничої
галузі — не є новою, а є законним продовженням політики попередніх урядів України і їх історичних попередників, які теж нехтували важливістю політичного компоненту в організації видавничої
справи.
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Метою цієї роботи є аналіз помилок, що були вчинені при організації української книговидавничої справи, а саме її політичного
компоненту в періоди виборювання Україною незалежності
у 1917–20-тих та 90-тих рр. ХХ ст.
Для вивчення поставленої у нашій роботі проблеми, ми орієнтувалися на наукові праці Огієнка І. І. («Історія українського друкарства»), Тимошика М. С. («Історія видавничої справи», «Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми») та
Ісаєвича Я. Д. («Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми»).
Сили більшовицької Росії, що воювали проти української державності в 1917-1920 рр., розуміли цінність видавничої продукції,
як ефективного засобу для розповсюдження своїх ідей, й активно
використовували її у боротьбі за підтримку з боку українського робітничого та селянського класів. Відсутність політичної волі тодішніх
українських керманичів щодо впровадження ефективної системи
розповсюдження патріотичної видавничої продукції, заразом із
низькою національною свідомістю тодішнього населення
України, — все це призвело до окупації українських земель російським комуністичним режимом.
У 90-ті рр. ХХ-го ст., український народ відновив свою державу,
але не врахував суттєвих помилок минулого. Отримавши у спадок
від Радянського Союзу потужну систему книгорозповсюдження,
новостворений український уряд почав її послідовне знищення, не
запропонувавши жодної життєздатної альтернативи. У результаті
Україна втратила потужний засіб для просування своїх національних ідей. Цим скористалися іноземні виробники й, особливо держави-сусіди України (Росія, Румунія, Угорщина, Польща), які почали заповнювати українські ринки своєю видавничою продукцією,
яка мала сильне ідеологічне/політичне підґрунтя.
Висновки. Враховуючи наявні тенденції розвитку вітчизняного
інформаційного простору в цілому та видавничої справи як його
важливої складової, можна із впевненістю констатувати. Сучасна
Україна, не врахувала критичних помилок її історичних попередників і послідовно їх повторює. Якщо не будуть вжиті термінові
заходи щодо реформації організації роботи вітчизняної видавничої
галузі і, особливо її політичного компоненту, то Україна ризикує
остаточно втратити контроль над вітчизняним ринком видавничої
продукції.
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КОМПОЗИЦІЯ ЖУРНАЛЬНОГО ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ
(на прикладі проекту — журналу для творчої молоді
«Intermezzo»)
Джердж Мар’яна
Студентка 4 курсу, групи ВСР-41
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Ярошовець Т. І.

Головне завдання сучасного видавничого процесу полягає не
в традиційному оформленні видання, а інтенсивній комплексній
розробці його функціональної форми. Видання розглядається як
впорядкований механізм, що складається з взаємопов’язаних елементів, що діють як єдине ціле.
Композиція усіх видань завжди була та залишається однією
з найважливіших практичних та теоретичних проблем. Зв’язки (змістові, архітектонічні, функціональні, композиційні, конструктивні) —
це основа, на якій базується композиція видання.
Елементи оформлення видання формуються кожен раз індивідуально, залежно від архітектоніки текстового матеріалу, його структури та матеріальної конструкції. Але не слід забувати про творчість,
яка є головною у роботах такого типу. Читач повинен сприймати
видання цілісно, тому слід продумувати концепцію всього видання,
а не його частини.
Кожен рукотворний предмет, залежно від своєї конструкції та
форми, набуває певних композиційних властивостей. Композиція
(від лат. compositio — складання, створення) — це побудова цілісного витвору, всі складові якого гармонійно узгоджуються.
Композиція будь-якого видання завжди була та залишається
однією з найважливіших практичних та теоретичних проблем. Але
висловлювання та думки з даного питання дещо розбігаються.
Композиція — це поєднання частин та приведення їх до порядку;
властивість, яку має будь-який предмет, створений природою або
людиною. Тобто композиція виражає структурно-гармонічну цілісність складових частин твору та одночасно є засобом організації,
побудови цієїцілісності.
Оскільки колір — це основа видання, і від нього залежить його
успішність, у журналі «Intermezzo» основою композиційної цілісності є колористика. До кожної статті підбирається індивідуальне
оформлення, яке гармонійнозливаєтьсяіз текстом і сенсом, який він
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у собі несе. У виданні містяться різного формату світлини, які
доречно доповнюють структуру будь-якої статті і журналу в цілому.
Для того, щоб посилити його естетичну виразність і не розсіювати
увагу людини, групування елементів у композиції вимагає дотримання певного порядку — структури композиції, у результаті в журналі немає нічого зайвого. Інформація у журналі об’єднується в розділи по дві-три взаємопов’язаних теми, вони перетікають одна в
одну. Таким чином складається враження цілісності тексту. За допомогою тем у розділах людина не втомлюється від одноманітної
інформації та відволікається на яскравий заголовок, фото, загальне
оформлення.
Читач ніколи не звертає увагу на системи композиційної побудови видання, а сприймає лише сюжетний зміст. Тому дизайнер,
художній редактор свідомо оперують структурними елементами
видання, використовуючи ті чи інші художні засоби, беручи за
основу певну композиційну модель, обираючи умовні схеми побудови, що називають модульною сіткою. Під час роботи над журналом, багато хто користується властивостями композиції. Конструкція журналу має гармонійно поєднуватися з текстом і складати
єдине ціле.
Композиція видання виникає на основі архітектоніки літературного змісту, тому архітектонічність будь-якого видання залежить від точності композиційного відображення та гармонійного
підпорядкування частин у цілому. Найточніше архітектоніка видання відображена у системі рубрик, заголовків. Правильно оформлене від ношення рубрикацій них частин є однією з основних вимог
композиції — підпорядкування. В архітектурі журналу власну роль
відіграють шрифт, його малюнок і розмір, пропорції сторінок,
ілюстрації. Всі ці елементи організовані таким чином, що у поєднанні доповнюють один одного, а не вступають у суперечність між
собою. У виданні не існує неважливих елементів, має значення
навіть місце колон цифри або будь-якої лінійки. Стрижневим завданням дизайну або журналу є постійність у використанні елементів дизайну (пропуски між стовпцями, заголовки, шрифти текстів,
фотографії).
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У СТВОРЕННІ
НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ
Ждановська К. В.
студентка 4 курсу, групи ВСР-41
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Адамчук Н. В.

Друковане видання для дітей виконує важливу роль у житті: розширює кругозір, обізнаність, емоційно збагачує пізнавальну діяльність, розвиває та формує враження. Стає тяжко знайти якісну книгу.
Передивляючись різні видання для дошкільнят, ми стикаємось
з цілим рядом проблем, включаючи і поліграфічне оформлення,
і якість редагування тексту, та, навіть, не врахування санітарно-гігієнічних норм або певних стандартів. На сьогоднішній момент дитину важко зацікавити книгою, адже якщо вона не буде виконана за
всіма вимогами, то не зможе конкурувати з телевізором, комп’ютером та Інтернетом.
Актуальність дослідження. Аналіз сучасної книги показав, що
поліграфічне оформлення книжково-журнальних видань не задовольняє вимог читача, існують проблеми щодо форми та конструкції,
не завжди враховуються вимоги санітарно-гігієнічних норм та стандартів, якими не можна нехтувати. Найчастіше людину привертає у
книзі не якість тексту, а її поліграфічне оформлення. Але для
дошкільних видань правильність та цікавість тексту є основним пунктом. Також вчені та психологи визнають важливість ілюстрацій та
кольору у виданнях. Досить часто виникає ситуація, коли людина
хоче оцінити текст, але творчість автора оцінити важко, тут не можна
окреслити певні стандарти, а от поліграфічне виконання чітко визначене галузевими вимогами, і тому оцінюється без жодних проблем.
Варто лише поділити видавництва на ті, які дотримуються нормативних вимог, і ті, які — ні. Але нормативні документи описують
лише стандартні випадки, але ж як тоді сучасній книзі зацікавити
неповторними особливостями юного читача, якщо норми ставлять
у жорсткі рамки видавництва? Тому слід модернізувати правила та
вимоги для сучасної книжки або журналу. Світ та люди змінюються
дуже швидко тому треба не зупинятися і давати дітям актуальні знання, які знадобляться у нашому інформаційному суспільстві.
На сьогодні дитяче книговидання в Україні має низку проблем:
брак нових ідей; запозичення героїв; більше художньої літератури,
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аніж навчальної; диспропорція у забезпеченні літературою всіх категорій дитячої читацької аудиторії; надзвичайно звужена і збіднена
тематика навчальних дитячих видань; нехтування новими способами верстання, макетування, інтерпретації тексту, друкарськими
й рисованими графічними засобами, що пропонуються новітніми
комп’ютерними технологіями; відсутність нових змін у матеріальній конструкції дитячої книжки та її елементів тощо.
На сьогодні в Україні слід віднайти новий підхід для формування дитячого навчального видання, необхідно переглянути існуючі
традиції підготовки видання, оскільки існує ряд суперечностей, які
спричиняють виникнення суттєвих помилок під час розробки концепції видань для дітей дошкільного віку та їх подальшого редакційно-видавничого втілення.
Можемо підсумувати, що сучасний книжковий ринок України
активно поповнюється різними видами літератури, проте якісної
навчальної дитячої літератури постачається дуже мало, оскільки
в країні мала кількість видавництв, що спеціалізується саме на таких
виданнях.

ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОЇ БІБЛІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Загребельна Є. О.
Студентка 4 курсу, групи ВСР-41
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Дроботенко В. Ю.

1. Духовний розвиток є важливою частиною життя багатьох
людей. Ще з давніх часів Біблія слугує духовним маяком для людей,
які сповідують християнство. Сподіваючись прищепити своїм дітям
певні моральні цінності, люди адаптують християнську літературу
для більш легкого сприймання дітьми. Окрім дитячих Біблій, які,
зазвичай, містять перекази канонічних біблійних текстів, на книжковому ринку існують також дитячі християнські журнали, до змісту
яких входять повчальні історії, розмальовки на християнську тематику, розвивальні завдання тощо.
2. Не завжди така література є якісною, тобто поєднує в собі точність передачі Святого Писання та дотримання вимог до дитячої
літератури. Оскільки дитячий світогляд ще не сформований
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остаточно, дитяча релігійна література може бути використана для
нав’язування дітям певних поглядів. Також важливим аспектом
є відповідність видань нормативним нормам дитячої друкованої
продукції.
3. Біблія — зібрання текстів, які є священними в іудаїзмі та християнстві. Вона поділяється на Старий та Новий Заповіти, які у свою
чергу складаються з багатьох менших книг. Біблія писалася різними
авторами протягом різних століть, проте вважається, що її справжнім
автором є Бог.
4. До XVIІI століття європейська дитяча література регулювалася
жорсткими релігійними рамками. Для дітей писали проповіді, де
вчили, як поводити себе, щоб врятувати свою душу. Навіть світські
дитячі книжки являли собою збірки порад, наказів та повчань християнського направлення.
5. З кінця XVII століття спостерігаються деякі відступи від дидактичної та релігійної прози. У книгах для дітей з’являються описи
боїв і турнірів, подорожей у різні країни, розповіді про тварин.
Християнські мотиви у дитячій літературі починають втілюватися у
казках, оповіданнях та притчах. Метою письменників стає не примушення дітей до дотримання певних ритуалів, а ненав’язливе виховання в них християнських цінностей.
6. Українська християнська література для дітей кінця ХІХ —
поч. ХХІ представлена такими періодичними виданнями як
«Дзвінок», «Молода Україна», «Світ дитини», «Дзвіночок». Вони
містять як суто релігійні тексти (молитви, перекази з Євангелій
тощо), так і художні твори, які навчають дітей доброті, працелюбству, смиренності.
7. У дитинстві формуються особистість людини, її світогляд та
відчуття свого місця у світі. Християнська література може прищепити дитині певні моральні цінності та вплинути на її подальший
розвиток. Але щоб дитина добре засвоїла прочитане, видання
повинні бути цікавими та зрозумілими. Також слід враховувати
рівень поліграфічного виконання та його відповідність віку цільової аудиторії.
8. У ході дослідження ми з’ясували етапи розвитку та важливість перекладів християнської літератури, ознайомилися зі
стандартами щодо біблійної та дитячої літератури, а також проаналізували дотримання вимог на прикладі деяких з дитячих біблійних видань, що представлені на українському видавничому
ринку.
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УКРАЇНСЬКІ ВИДАВНИЦТВА
З ВИПУСКУ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ
Ільбєєва Дарина
Студентка 4 курсу, групи ВСР-41
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Ярошовець Т. І.

Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» видає серію «Українська поетична антологія». У 2016 році видавництво видало
«Антологію молодої поезії США», де представлено вибрані вірші
найвідоміших молодих поетів США. Упорядкував і переклав більшість творів молодий український поет і перекладач Тарас
Малкович,який досліджував у Нью-Йорку молоду американську
поезію, а потім вирішив познайомити українців в творчістю американських поетів.
В серії «Українська поетична антологія» також видають твори
Василя Герасим’юка, Ліни Костенко, Ігора Калинця, Івана
Малковича, Олександра Ірванеця, Наталки Білоцерківець, Яна
Твардовського, Олега Лишеги, Сергія Жадана, Назара Гончара, Юрія
Андруховича, Віктора Неборака, Миколи Вінграновського, Тараса
Мельничука та інших.
Філолог, літературознавець та видавець Юрій Завадський, який
очолює видавництво «Крок» у своїх інтерв’ю каже, що поезія — це
щось особисте, тому важче знаходить читача. Видавництво «Крок»
спеціалізується на виданні поетичних творів українських та іноземних авторів. Мета видавництва — відкривати українцям твори авторів, яких вони раніше не читали. Не передруковувати старе, а видавати те, що в Україні ще ніхто не видавав.
Українські поетичні твори, які видає «Крок»— Ірина Кулянда
«Пливи, кораблику, пливи», Анатолій Мілецький «Перехрестя таємних
ходів», Богдан Мельничук «Остання дорога», Іван Байдак «Псевдонім»,
Роман Штігер «Невірші 2.0» та ін.
Завадський пояснює причини непопулярності поезії — рівні продажу поезії нижчі за рівні продажу прози, але є і така проза, яка взагалі не продається. Поезія — це така річ, що й читається дуже часто
нелінійно, по одному тексту, а не цілою книжкою. Відповідно, хтось
може купувати книгу автора задля одного вірша. Поезія — це щось
дуже особисте, тому вона, напевне, важче добирається до кожного
читача, важче знаходить собі споживача.
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Видавництво «Крок» започаткувало поетичний конкурс «Dictum»,
без вікових обмежень для учасників, але головною умовою конкурсу є те, що тексти завжди приймаються лише українською мовою.
Переможцеві «Dictumu`у» видавництво «Крок» видає книгу, у серії
української поезії від видавництва. Такий конкурс допомагає знайти
нових авторів.
Видавництво почало видавати також перекладну поезію із книги
Раґнара Стрьомберґа, антології — «18 поетів із Гетерборга». Відразу
після цієї книги вийшла збірка Суліни Тусітала, поетки з Нової
Зеландії. Далі заглибились в новозеландську тему, випустили кілька
книжок, наприклад, збірку поезій Альберта Вендта, професора,
видатного письменника, відомого в усьому світі. Також вийшли
книжки Карло Міла, Дарен Камалі та Роберта Саллівена. Це також
достатньо відомі представники новозеландської поезії. У цій серії
вийшла книга Енріка Казасеса — класика каталонського авангарду.
Також в цій серії видали книгу фінського поета Ристо Раса та ісландця Еміля Хьорвар Петерсена. Як зазначив Завадський, ця серія буде
продовжуватися, вона безкінечна. Наразі видавництво працює над
перекладами білоруської поезії. Вже видали декілька збірок білоруських поетів (Атэна Фарухсад «Белая нізка», Макс Шчур «Завяршыць гештальт» та ін. ).
На офіційному сайті видавництва «Зелений пес» розміщено
інформацію про пошук бажаючих видати свої поетичні твори. Збірка
поезії чи прози до 96 сторінок у твердій палітурці. Книга обійдеться
автору у 16000 грн. з урахуванням редагування, коректури, верстки,
дизайну обкладинки та друку 500 або 1000 примірників.
Івано-Франківське видавництво «П’яний корабель» стартувало
з першою своєю книжкою «Незакінчений хрестовий похід» Рафала
Воячека. Нагадаємо, видавництво «П’яний корабель» заснували
у 2015 році двоє франківців — навмисне для того, щоб видавати
немейнстрімну поезію. Мірек Боднар — головний редактор, перекладач і поет. Христина Михайлюк — директор видавництва, перекладачка. Видавці анонсували, що першою їхньою книгою стане
поезія Джима Моррісона. Видавництво «П’яний корабель» — українське мале незалежне видавництво, що спеціалізується на перекладній поезії та прозі, а також на сучасній українській літературі.
У 2016 році видавництво видало довгоочікуване найповніше
зібрання його творів під назвою «Американська молитва» в перекладі Мірека Боднара з ілюстраціями Кіріла Кіріллова.
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ТИП ГАЗЕТНИХ ВИДАНЬ ТА ЇХ ОФОРМЛЕННЯ
Колодяжна Юлія
Студентка 4 курсу, групи ВСР-41
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Андрейчук Л. Й.

В журналістиці, як науці, термін «газета» переводять з італійського слова gazzetta. Походить воно від назви рукописного аркуша
новин у Венеції — його могли придбати читачі за монету з такою
ж назвою.
Але були попередники у венеціанського видання ще при Юлії
Цезарі — у 60 році до н. е. Тодішні «газети» готували обізнані люди,
котрі вміли знаходити і повідомляти грамотному загалу найцікавіші новини. Найбільш відомим був щоденний бюлетень «Acta Liurna»
(«Події дня»).
Газети набули комерційну цінність після винаходу друкування,
почали випускатися в Німеччині в 1609, в 1616 у Нідерландах.
У 1622 з’явилася перша газета англійською мовою («Віклі ньюс»
англ. «Weekly News» — «Щотижневі новини»), редакторами були
Ніколас Бурн і Томас Арчер.
З виникненням друкованих видань стала формуватися і система
жанрів, серед яких, одними з перших були інформація, хроніка,
репортаж, памфлет.
Ось яке визначення газеті дає навчальний посібник «журналістика та основи редакторської майстерності» — «Газета — періодичне,
що виходить від кількох разів на день до кількох разів на тиждень
друковане видання із систематичними матеріалами про події та
явища суспільно-політичного, економічного та культурного життя».
Науковці виділяють такі ознаки газети: періодичність виходу у світ,
універсальність змісту, актуальність інформаційних повідомлень,
гласність у подачі новин.
Головна функція газети — подавати оперативну, актуальну, різноманітну, цікаву інформацію. Робиться це через певні проміжки
часу — години, дні, тижні.
Сучасна газета може налічувати від 2 до 100 сторінок, мати гарне
оформлення, зокрема кольорові світлини, тобто бути дуже схожою
на журнал.
Розрізняють такі види газетних видань, як тижневик-газета, газета-дайджест, додатки до газет тощо.
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Тижневик-газета характеризується конкретною тижневою періодичністю, меншою оперативністю, більшою ілюстрованістю. Це
і відрізняє їх від тижневиків-журналів, які зазвичай є зшитками
в м’якій обкладинці з притаманною їм, тобто журнальною,
версткою.
Газети-дайджести теж бувають газетного і журнального типів.
Газета-дайджест готується на основі вже опублікованих матеріалів,
має вигляд розгорнутих аркушів паперу без обкладинки.
Додатки до газет — це видання газетного типу, що задовольняють
запити читачів з певної проблеми. Такі видання не містять оперативної інформації, мають велику періодичність, хоча зовнішньо
нагадують газети. На складених аркушах паперу вони пропонують
користувачам текстову й ілюстративну інформацію. Наприклад
у «Львівській газеті» є такі тижневі додатки: «Спортивна газета»,
«Туристична газета», «Домашня газета», «Медична газета» й інші.
Газета «Університет «Україна»» певний час вела додаток «Літа
молодії».
Масова газета має два типи: політична, інформаційно-довідкова.
Соціальна газета теж має два типи. Це ділові газети, газети
дозвілля.
Такі види і підвиди газет дають змогу сповна задовольняти потреби читачів, котрі знаходять час для друкованого слова.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ТУРИЗМУ
Кузьмик О. Д.
студент V курсу, групи ВП-51
спеціальності «Видавництво та поліграфія»
Науковий керівник: Гопкало В. В., старший викладач кафедри
видавничої справи, поліграфії та редагування,
Університет «Україна»

Туризм — це своєрідна візитна картка країни, що знайомить
широку громадськість з економічним станом держави, розвитком
національної культури, історією, традиціями та духовним потенціалом нації.
Значення і роль туризму в наш час для розвитку економіки держав, задоволення запитів особистості, взаємозбагачення соціальних
зв’язків між країнами неможливо переоцінити.
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Індустрія туризму займає важливе місце в економіці більшості
країн.
Інформаційна підтримка має дуже велике значення для туристичних компаній
Інформація — це сукупність відомостей (даних), які сприймають
із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині
певної системи.
Основні види інформації розрізняють за формами її представлення, кодування та збереження. Це: графічна, звукова, текстова,
числова, мультимедійна.
• графічна — зберігання навіть дуже простих малюнків пам’яті;
• звукова — ми сприймаємо від людей та радіоприймачів і т. д;
• текстова — читаємо і уявляємо;
• числова- набори числових даних;
• мультимедійна — інформація, що утворюється як комбінація
об’єктів попередніх видів.
Але здатність тексту бути носієм завершеного повідомлення,
передавати інформацію буде вічно. Інформативність як важлива властивість тексту характеризує кількість інформації, що міститься в
ньому, її важливість і новизну.
За сучасними дослідженнями найпопулярніша форма подачі
інформації — журнальне видання та Інтернет.
Журнал — періодичний документ, що містить статті або реферативні відомості, огляди з різноманітних суспільно-політичних,
виробничих, типових питань та літературно-художні твори. Статті
в журналі, в порівнянні з газетою, мають більший обсяг та постійну
рубрикацію.
Завданням журналів є забезпечення комунікації в різних видах
трудової діяльності.
Читацьке призначення журналів багато залежить від сфери діяльності читача, його професії, загального культурного розвитку та інтересів.
Тематика журналу визначає стиль викладу інформації, тематику
видань, характер його матеріалів, розрахованих на читачів певних
вікових категорій, залежно від роду їх занять, виду діяльності.
За останні роки в нашій країні неухильно зростає випуск журнальної продукції. Це яскраво видно на фоні стагнації вітчизняного
книгодрукування. Така тенденція буде продовжуватись і в майбутньому.
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Наступною з найважливіших і найактуальніших тенденцій є підвищення уваги до таких засобів, як Інтернет. До початку ХХI століття Інтернет став самим динамічно зростаючим медіа в історії людства. До теперішнього часу щомісячна аудиторія мережі становить
14,2 млн. людини. На сьогоднішній день, Інтернет як засіб масових
комунікацій значно випередив за масовістю охоплення цільових
груп, друковані видання, а також деякі телевізійні канали.
Природно, що настільки бурхливе зростання використання
Інтернету не залишається без уваги представників професійного
співтовариства PR-фахівців. Висока динаміка його розвитку та
активність користувачів змушують компанії до створення та запровадження нових технологій. За оцінкою провідних фахівців у галузі
зв’язків з громадськістю, керівників та менеджерів компаній, в якості найбільш важливих інструментів PR-кампанії в Інтернеті названі: розробка та підтримка корпоративного веб-ресурсу (17,7%), розсилка прес-релізів і новин по новинним і спеціалізованимх сайтам
(15,6%), ведення рубрик в онлайн-ЗМІ (14%). Як можна побачити,
лідируюче місце в цьому списку займає корпоративний сайт.
Сьогодні в літературі можна знайти масу рекомендацій щодо
створення та оптимізації корпоративного сайту, безліч робіт присвячено проблемі опису цього феномена. Сьогодні корпоративний
сайт є не просто сторінкою в Інтернеті, на якій розміщена інформація про компанію, її продукцію, товари або послуги. Корпоративні
сайти все більше перетворюються на портали, що надають користувачам дані з різних IТ-систем, що функціонують у компанії (ERP-і
CRM-систем, систем електронного документообігу та ін. ) Крім того,
через сайт користувачі можуть ініціювати різні бізнес-процеси.
Корпоративний сайт відіграє все більшу роль в інтеграції внутрішньої і зовнішньої громадськості організації. Не менш важливе
значення тут має інформаційна складова сайту — новинна стрічка.
Інтернет ресурс без актуальних «новин» тільки втрачає довіру з боку
користувачів, а значить потенційних покупців чи партнерів. У зв’язку з цим компаніям слід уважніше ставитися до тематичної спрямованості статей і періодичності їх оновлення. Все це обумовлює актуальність даної роботи.
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ЩО ТАКЕ МЕДІА-ГРАМОТНІСТЬ
Лисенко В. М.,
ст. викладач кафедри видавничої
справи, поліграфії та редагування

Основи медіа-грамотності здавна відомі тим, хто замислювався — звідки беруться чутки та інші явища масової культури, кому
вони потрібні і як ними керувати. Зокрема, варто згадати історії
виникнення й поширення релігійних, політичних, ідеологічних
вчень.
Створення соціальних мереж загострило ці древні проблеми.
Соціальні медіа надали їх користувачам вихід на глобальну аудиторію, і тепер кожен має все більше засобів переконувати інших та
впливати на них. Ситуація вже не така, як була раніше: ми (пасивні
медіа-споживачі) та вони — творці медіа. Ми вже не просто безвідповідальні користувачі, але й співтворці, поряд з редакторами, авторитетними лідерами думок та журналістами.
Зі збільшенням наших можливостей має зрости усвідомлення
відповідальності за те, що ми створюємо, а не лише що споживаємо.
Як ми можемо бути певними, що через активність у соціальних
мережах ми не поширюємо шкідливих ідей та повідомлень? Як
медіаграмотність вписується в цю нову медіа-ситуацію?
Роль медіа-грамотності
У 2012 р. московська міжнародна конференція «Медіа та інформаційна грамотність у суспільствах знання» звернулись до урядів,
організацій системи ООН (зокрема, до ЮНЕСКО), міжурядових
і громадських організацій, професійних асоціацій і установ освіти,
науки, культури, ЗМІ, мережевих об’єднань, комерційної індустрії
із закликом:
1) визнати, що медіа- та інформаційна грамотність основоположна для благополуччя і розвитку особистості, спільнот, економіки
та громадянського суспільства;
2) включити розвиток медіа- та інформаційної грамотності
в число пріоритетних напрямків національної політики в галузі освіти, культури, інформації, ЗМІ тощо;
3) визначити відповідальність закладів освіти, засобів масової
інформації, молодіжних і урядових організацій, бібліотек, архівів,
музеїв, громадських організацій тощо, розвивати їх потенціал та
налагоджувати співпрацю;
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4) сприяти реформам освіти, необхідним для розвитку медіа- та
інформаційної грамотності;
5) включити медіа- та інформаційну грамотність і систему її оцінки в навчальні програми на всіх рівнях освіти…;
6) підтримувати установи та організації, що займаються питаннями медіа- та інформаційної грамотності…;
7) досліджувати і розробляти інструментарій в області медіа- та
інформаційної грамотності…;
8) розробляти і впроваджувати стандарти медіа- та інформаційної
грамотності;
9) розвивати навички читання, письма, усного мовлення, аудіовізуального сприйняття;
10) заохочувати міжкультурний діалог і міжнародне співробітництво щодо розвитку медіа- та інформаційної грамотності в усьому світі;
11) забезпечувати фінансування діяльності, націленої на довгострокове збереження цифрової інформації;
12) захищати права громадян на свободу вираження поглядів,
свободу інформації, недоторканність приватного життя і конфіденційність, забезпечувати дотримання етичних принципів та інших
прав.
На жаль, ці заклики не спричинили позитивних зрушень в сучасному російському суспільстві, що яскраво показала кремлівська
інформаційна війна проти всього світу, і зокрема проти України.
ЗМІ як засоби зомбування
Перелічимо деякі способи маніпуляцій громадською думкою
з допомогою ЗМІ, названі видатним американським вченим та публіцистом Ноамом Хомським (Чомські).
Відволікати увагу. Базовим елементом соціального контролю
є відволікання уваги від важливих питань, що вирішуються елітами,
з допомогою безперервного «засмічення» або «затоплення» незначною інформацією, щоб не дати громадянам важливі наукові знання
з управління, економіки, психології. Робиться акцент на розваги,
безжурний відпочинок. Даються обіцянки, які ніхто не сприймає
всерйоз і не збирається виконувати.
Знати про людей більше, ніж вони про себе. Наукові досягнення
нарощують розрив між основною масою суспільства і тими, хто належить до правлячих еліт або служить їм. Відтак, «система» має більше
контролю і влади над індивідуумами, ніж вони над собою, і привчає
до бездумного виконання будь-яких наказів, навіть злочинних.
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Знижувати культурно-освітній рівень. Впровадження моди на
тупість, вульгарність, невихованість. Створення залежного суспільства, нездатного усвідомити технології та методи соціального контролю і гноблення. Освіта нижчих суспільних верств повинна бути якомога гіршою і посереднішою, щоб інтелектуальний розрив між
соціальними класами поглиблювався і його неможливо було подолати.
Нав’язувати комплексу провини, гріховності. Навіювати почуття провини в своїх бідах і невдачах через нестачу інтелекту, здібностей, або зусиль. Це провокує депресивний стан, ефективно стримує громадську активність. Люди відчувають себе безпорадними,
займаються самоїдством, замість того, щоб повстати проти існуючої системи.
Спровокувати проблему — запропонувати рішення. Метод «проблема-реакція-рішення». Провокується ситуація, що викликає очевидну реакцію громадськості, щоб люди самі бажали її вирішення.
Наприклад, допустити зростання насильства, організувати криваві
теракти, щоб громадяни зажадали посилення заходів безпеки та
обмеження громадянських свобод.
Поступово робити по-своєму. Непопулярні, болючі й необхідні
зміни запроваджуються крок за кроком, роками. Перший крок —
домогтися згоди на їх здійснення у майбутньому. Саме так у США в
80-х і 90-х роках були нав’язані нові соціально-економічні умови —
неолібералізм: обмеження ролі держави, приватизація, ненадійність,
масове безробіття, заробітна платня, яка не забезпечує гідне життя.
Тобто всі ті зміни, які при одночасному впровадженні викликали
б революцію.
Більше емоцій, ніж роздумів: «Голосуйте серцем!» Використання
емоційного аспекту — це класична технологія для блокування раціонального аналізу і критичного сприйняття індивідуумів. Крім того,
використання емоційного фактора дозволяє відкрити двері в підсвідомість, щоб навіювати думки, бажання, страхи, побоювання, примус чи потрібні моделі поведінки...
Потужними засобами присолоджування неприємних новин
є традиції, містицизм, релігія, масова культура.
Сюсюкати. Більшість реклами, спрямованої на широку публіку, користується мовою, аргументами, символами і, особливо, інтонаціями, розрахованими на малих дітей або розумово недорозвинених осіб. Звернення до адресата, ніби йому не більше 12 років,
нав’язує некритичний, легковажний, дитячий стиль мислення і
поведінки.
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Ключові принципи розуміння медіа
Взято з публікацій Міністерства освіти Канади.
Всі повідомлення сконструйовані
«Це найважливіша ідея. Медіа не просто відображають реальність. Вони презентують тлумачення, які є результатом численних
рішень та факторів. Задача медіа-грамотності — проаналізувати ці
тлумачення, тобто розглянути їх окремо, щоб показати, як вони
зроблені».
Коли ми поширюємо Інтернет-мем чи постимо селфі, часто
дотримуємося неписаних правил про те, як ці зображення мають
виглядати і що повідомляти. Самим фактом наших неприродних
посмішок — особливо у випадку зображень жінок, позуючих перед
об’єктивом, ми сприяємо поширенню образів, які не відображають
нашого реального життя та справжніх нас. Коли ви створюєте власний медіапродукт, варто замислитися, який вплив може мати наслідування популярного медіа-образу і які зовнішні впливи і цінності
формують ваш контент.
Повідомлення формують сприйняття реальності
«Медіа відповідальні за досвід, з якого складається розуміння
світу. Світобачення ґрунтується на медіамеседжах, створених із певною позицією, інтерпретаціями й висновками, що вже вбудовані в
них. Медіа великою мірою надають нам відчуття реальності».
Як часто ми йдемо далі заголовків, щоб віднайти нові ракурси,
поділитися знахідками та власними думками? Які зображення, статті та відео ми обираємо, щоб поділитися з друзями й колегами — чи
справді вони суголосні нашій реальності, а не просто віддзеркалюють популярні думки?
Різняться аудиторії, різниться й розуміння того ж самого повідомлення. «Хоча медіа надає нам матеріал, на основі якого ми формуємо нашу картину реальності, кожен із нас знаходить смисли відповідно до індивідуальних факторів, таких як особисті потреби та
страхи, позитив чи проблеми дня, расові та статеві відмінності,
сімейне і культурне тло, моральні принципи тощо».
Коли ми публікуємо контент в он-лайні, чи думаємо ми про різноманітність своєї аудиторії? Хто може бути випадковою аудиторією? Як ця аудиторія може збільшитися з часом: йдеться про потенційних друзів, колег, роботодавців або інших важливих людей? Ми
знаємо історії, коли молоді люди або необережні дорослі публікували такий контент в онлайні, який згодом призводив до проблем зі
вступом у виш або прийомом на роботу.
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Слід пам’ятати, що наш онлайн-контент може легко поширитися далі тих аудиторій, на які ми розраховуємо, навіть якщо ми думаємо, що це приватна комунікація. Ми також можемо забути: те, що
смішно чи буденно для одних, може бути обурливо для інших. Не
варто боятися опублікувати неоднозначний контент, але слід подумати над можливими інтерпретаціями й наслідками, які лежать поза
нашими намірами і припущеннями про аудиторію.
Повідомлення мають комерційні мотиви
«Медіа-грамотність має на меті надати знання про те, як на медіа
впливають комерційні структури, як вони можуть втручатися в контент і його поширення. Більшість медіа — це бізнес, який повинен
отримувати прибуток. Питання власності та контролю головні:
порівняно невеликий відсоток людей контролює те, що ми дивимося, читаємо та чуємо в медіа».
Медіа-власність все більше концентрується. При тому, що кількість людей, які контролюють побачене нами в медіа, зросла — адже
тепер це й користувачі соцмереж, більшість новин про світ все одно
контролюється купкою медіа-магнатів, а ми в он-лайні можемо ділитися їх баченням і часом поширювати недостовірну інформацію.
Більшість контенту, який ми створюємо, публікується безкоштовно,
але є ціна, яку ми платимо за ці «безкоштовні» сервіси. Все, що ми публікуємо в он-лайні, використовується щоб створити наш профіль
потенційного покупця. Більшість із того, що ми постимо чи поширюємо в соцмережі, може втягнути наших друзів у цю комерційну схему,
зазвичай без нашого відома. Комерційна сутність он-лайн-медіа впливає на те, що ми обираємо в соцмережі й чим ділимося з друзями.
Коли йдеться про загрозу об’єктивності та мережевому нейтралітету, на перший план виходить медіа-власність. Якщо певні компанії можуть визначати, які сайти можуть приносити більші прибутки, то більшість із того, що ми публікуємо, буде цензуруватись
або обмежуватись — залежно від того, чи відповідає воно інтересам
нашого провайдера. Власність не лише визначає ті медіа, які ми
бачимо чи не бачимо, але й те, що звичайний користувач може надсилати й кому.
Всі повідомлення включають точки зору
«Всі медіа-продукти в певному сенсі є рекламою, оскільки вони
промотують цінності й стилі життя. Мейнстрімові, центральні медіа
виражають — явно чи приховано — ідеологічні меседжі про такі
питання, як суть хорошого життя, стимулювання споживацького
інтересу, роль жінки, схвалення дій влади, патріотизм».
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Коли ми постимо фотографії з відпочинку замість фотографій із
нашого буденного життя, який меседж ми створюємо стосовно хорошого й поганого у світі? І які неартикульовані меседжі ми посилаємо стосовно багатства та можливостей, що існують для одних і не
існують для інших? Як ми використовуємо медіа, щоб «вирізати»
небажане з нашого життя, і зображаємо лише те, що найбільш фотогенічне або ж знаходить відгук у широкої аудиторії? Як часто ми
йдемо проти позиції тих, хто думає про нас як про аудиторію, навіть
якщо в нас інша точку зору?

СТАН РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КНИГОВИДАННЯ
У 2014–2016 рр.
Піц Г. В.
Старший викладач
кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування
Інституту філології та масових комунікацій
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Показники сучасного українського книговидання свідчать про
спад у галузі значніший, ніж у кризові 2009–2011 рр. Так випуск книг
і брошур у 2015 р. становив19,96тис. найменуваньнакладом36 млн.
примірників. Порівняно з 2014 р. кількість найменувань скоротилася на 2 тис., а тираж — на 14 млн. примірників. [4]Кількість видань
українською мовою у 2015 р. залишилась приблизно на рівні
2014 року — 14 тис. одиниць, але значно скоротилися наклади — з
30,4 млн. до 23,7 млн. примірників. Разом з тим кількість російськомовних видань зменшилася: до 4 тис. назв тиражем 11,06 млн.
примірників, а у 2014 р. було 5,5 тис одиниць накладом
21,09 млн. [3]
У першому півріччі 2016 р. ситуація почала змінюватись –на
кінець червня з’явилося на 615 назв більше, порівняно з аналогічним періодом 2015 р., а тиражі зросли майже на 5 млн. примірників. Україномовних видань вийшло на 11% більше, ніж у той же
період 2015 р., а наклад зріс на 77%: з 4,67 млн. до 8,3 тис. Кількість
російськомовних видань залишились незмінною — 1,5 тис. одиниць,
проте на червень 2016 р. наклад книг російською зріс на 20% —
з 4,4 млн. до 5,2 млн. примірників [4].
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Кілька мовних видань на 2015 р. вийшло близько 1,3тис. одиниць загальним накладом 801,6 тис. примірників. На іншомовні
видання в Україні припало574 назви, а у 2014 р. їх було більше 1000,
405 із яких англомовні (в 2014 р. 328 одиниць). Значно скоротилася
кількість видань німецькою (зі 100 до 50), польською (з 31 до 26),
французькою (з 22 до 10), румунською (із 45 до 14), угорською (з 15
до 6) мовами [4].
Провідні позиції у книговиданні посів «Клуб сімейного дозвілля», дещо втратили позиції видавництва «Ранок» і «Фоліо», яких
випередив інший видавець– «Віват» і зайняв другу сходинку у рейтингу [4].
Освітньо-культурна тематика лідирує за тиражами — 15,2 млн.
примірників (у 2014 р. –26,4 млн. [1]). Як і 2014 року, найменше назв
у 2015 р. нараховувала спортивна тематика, а найменші наклади
мали видання, присвячені книгознавству й друку. [4]
Державні інвестиції у видавничу справу в 2015-2016 рр. незмінно
становили близько 1,8% [4] від загальних капіталовкладень, але значно зменшились порівняно з 2014 і 2013 рр. (2,2 та 2,9% відповідно) [2].
Данні за 2014-2015 рр. свідчать про значні скорочення випуску
книжкової продукції у 2015 р. Хоч на початку 2016 р. відзначалося
деяке зростання, але статистичні данні не можна назвати беззаперечними, оскільки їх формування відбувається на основі обов’язкових примірників, які часто надсилаються з запізненням або ж і не
надходять до Книжкової палати взагалі [5]. Ситуація у вітчизняному
книговиданні є невтішною не лише через політичну і економічну
кризи в Україні, але і через відсутність державної підтримки видавничої справи.
Використана література
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СУЧАСНИЙ РИНОК ДИТЯЧОЇ ПЕРІОДИКИ УКРАЇНИ
Рубан В. В.
студентка ІVкурсу, групи ВСР-42
спеціальності «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Неділько Т. П., старший викладач кафедри
видавничої справи, поліграфії та редагування,
Університет «Україна»

Сучасний ринок дитячої періодики можна вважати насиченим
і навіть перенасиченим. За даними Книжкової палати України імені
Івана Федорова, щороку в Україні виходить у світ близько 100 назв
газет і журналів для дітей та юнацтва, а зареєстровано — понад тисячу. На думку фахівці кількість періодичних видань для дітей свідчить
про рівень культури та цивілізованості країни, а також про перспективи розвитку, її майбутнє. Періодика для дітей і юнацтва належить
до тієї категорії видань, яким нелегко конкурувати в сучасному
інформаційному просторі, хоча вони мають благородну мету — збагачувати молоде покоління знаннями, культурними цінностями,
сприяти вихованню особистості, врешті-решт — розважати через
пізнання нового. Не зважаючи на стрімкий розвиток новітніх технологій, газети та журнали для дітей продовжують бути джерелом
знань.
Аналізуючи сучасний ринок дитячої періодики України, можна
помітити різнобарв’я газет і журналів для дітей і підлітків. Серед найпопулярніших видань — часописи пізнавального спрямування (розважально-пізнавальні, розвивально-пізнавальні, науково-пізнавальні, навчальні,), ігрові та розважальні, навчальні. До першого
виду відносять видання, що мають переважно пізнавальний зміст.
Тематика таких газет і журналів вельми різноманітна, потрібну
інформацію для дітей такі журнали подаю через гру («Пізнайко»,
«Професор Крейд», «Умійко», «Малятко», «Стежка»).
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Нещодавно значно зріс попит на ігрові й розважальні дитячі журнали. З-поміж них вирізняються «журнал-іграшка», «журнал-сюрприз», «журнал-розмальовка», «ігровий журнал для саморозвитку
дітей» («Барвограй», «Академія Саморобкіна»,«Ігроманія», «Театр
на столі», «Юний моделіст-архітектор», «Саморобки», «Академія
Саморобкіна»).
Навчальні періодичні видання насамперед повинні допомогти
дитині у навчанні. Зміст таких видань в основному наочний (друкують карти, таблиці, схеми і тд). Такий метод краще допомагає дітям
сприймати навчальний матеріал та формувати конкретні уявлення.
Навчальні видання бувають двомовними (в одному журналі матеріал подається різними мовами: українською і російською)або навіть
тримовними («Posnayko» (для дітей віком 4–8 років, що вивчають
англійську мову), «Абетка», «Буковинки Веселинки», «Веселі
уроки–JollyLessons», «Граємо в англійську», «Математика в картинках»).
Сьогодні на ринку дитячої періодики існує великий вибір, щодо
змісту, оформлення, мови і навіть ціни видання. З розвитком технологій журнали й газети для дітей сталине лише цікавішими, але й
поліграфічно якіснішими.

СОЦІАЛЬНА ПРАКТИКА
ТА ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ТЕКСТ
Танчак Христина
Студентка 4 курсу, групи ВСР-41
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Адамчук Н. В.

Громадська думка — це соціальний інститут, специфічний механізм прийняття рішень на різних рівнях життя суспільства, судження, поділюване більш-менш широким колом людей з приводу різних подій, явищ суспільного життя.
Соціальна практика — вид практики, в ході якої конкретний
історичний суб’єкт, використовуючи суспільні інститути, організації
та установи, впливаючи на систему суспільних відносин, змінює суспільство і розвивається сам.
Об’єкт соціальної практики — способи життєдіяльності людей.
Останні не залежать від біологічної природи індивідів. Вони визначають
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місце великих груп людей у суспільстві, їх інтереси, характер взаємодії з іншими соціальними групами. Тому розвиток суспільства —
це завжди зміна тієї системи відносин, в яку включені люди, і яка,
будучи створена їх власною діяльністю, виступає разом з тим регулятором цієї діяльності.
Багато соціологічні методи збору даних, такі як спостереження,
документальні джерела, анкетні опитування та інтерв’ю, деякі психологічні процедури, використовуються і в журналістиці. Але тут
роль дослідника, мабуть, більше, ніж в соціології. Адже навіть документальні джерела, не кажучи вже про анкетні дані і опитуваннях,
журналіст може підібрати так, як йому треба.
Журналістський текст, що має специфічні якісні ознаки, є разом
з тим текстом в універсальному, класичному значенні цього поняття.
Більше того, саме цей вид тексту наділений широкими, і можна сказати, унікальними можливостями — він поданий винятково багатоаспектно, у різних варіантах, відтворюється з врахуванням осмисленої та логічно виправданої доцільності. Текст у будь–якому своєму
прояві володіє багатоякісними характерними ознаками, і в цьому
плані він може бути відповідним чином оцінений. Так, можна встановити, наскільки високий рівень виконання матеріалу і які критерії підходять для цього. Його ознаки: об’єктивність, форма подачі
матеріалу, актуальність, релевантність (відповідність, достовірність
інформації для певної аудиторії).

БІБЛІЯ ЯК ВЗІРЕЦЬ
ДЛЯ РОБОТИ РЕДАКТОРА ТА ВИДАВЦЯ
Торконяк Юлія
Студентка 4 курсу, групи ВСР-41
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Адамчук Н. В.

Біблія — найважливіша книга християн, видання якої перевидавались, перекладались та редагувались найбільше, і досі над цією
книгою продовжують працювати редактори, видавці, перекладачі.
Проте, саме ця книга є чи не найскладнішою в роботі будь-кого з
вищевказаних осіб, адже працюючи над нею — ти працюєш для всієї
нації, всього народу і просто зобов’язаний зробити все вірно. Та
потрібно брати до уваги, що в тексти Святого Письма редактор не
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повинен втручатись надто творчо, великих змін робити також не
варто. То ж як працювати із Біблією і чи є сенс змінювати та редагувати її?
Жодна книга в історії людства не мала такої тяжкої долі, як
Біблія. Її знищували, переробляли та перевидавали стількома способами, що й уявити важко. Український філософ Григорій
Сковорода сказав про неї: «Сия Книга вечная, Книга Божия, Книга
небесная» [1, 2]. Витримавши іспит часом, вона по праву посіла
почесне місце Книги книг [1, 5].
Робота над Біблією завжди була і є нелегкою науковою справою.
Перед кожним редактором та видацем стоїть завдання не тільки
правдиво передати повний зміст Біблії, її святий дух, а й одягнути
Боже Слово в найкращі форми мови, а це вимагає досконалого знання як стародавніх, так і сучасних мов. Щоб збагнути епоху й відчути
дух часу, в якому писалася Біблія, необхідно дослідити сотні найдавніших текстів. Святе Письмо завжди повинно бути взірцем для
рідної мови, ставати для всього народу найкращим класичним взірцем літературної мови, тому робота редакторів та видавців над цією
Книгою є надзвичайно складною та важливою. Фахівець, який
починає свою працю, повинен розуміти цінність та відповідальність,
що на нього лягає.
Ще у 1989 році тираж Біблії перевершив 40 мільйонів примірників. Нового Завіту — 60 мільйонів. Сама назва «Біблія», що означає
«книга» — утвердилась серед християн з IV ст. А до того та й до сьогодні цю книгу ще називають Святим Письмом, Словом Божим,
Одкровенням, Книгою Книг, Книгою спасіння [4, 48]. Перекладач
Біблії латинською мовою — Ієронім — щодо Книги вживав вислів
«божественна бібліотека», бо складається вона з різних за формою та
змістом релігійних та світських творів, тобто окремих книг: 50 із них
входять до Старого Завіту, а 27 — до Нового[4, 45]. Всі вони виникли
в різний час і відрізняються одна від одної. Автори Біблії, а було їх
більше сорока, займали різне соціальне становище. Наприклад,
Мойсей був вихований у знатній єгипетській сім’ї. Петро був рибалкою, Соломон — царем, Матвій — митником, Павло — рабином
[2, 4].
Досить тривалий час у колишньому Радянському Союзі Біблія
була забороненою. Лише починаючи з 1968 року, право видавати
Біблію дістала Московська Патріархія [3, 8].
На українські землі Біблія прийшла ще до Київської Русі —
слов’янський просвітитель Кирило бачив у Криму в одного русина
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книгу, перекладену руською мовою. А в часи Київської Русі Біблія
потрапила до нас як кирило-мефодіївський переклад. Повне видання Біблії українською мовою здійснив видатний мовознавець, історик церкви, митрополит Іван Огієнко [5, 98]. Перекладена ним українською мовою Біблія вперше вийшла за межами України в 1962 р.
і з того часу неодноразово перевидавалася.
Перший переклад повної Біблії власне українською мовою здійснили Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький та Іван Пулюй.
Книга вийшла у 1903 р. у Відні [6, 47]. Український першодрукар
Швайпольт Фіоль серед перших книг видав і Псалтир — у 1491 р.
[6, 48].
Перша повна друкована Біблія церковнослов’янською мовою з
впливами української народної мови була видана на Волині у 1581 р.
і відома під назвою «Острозька Біблія» [3, 15]. Також, популярними
в той час були так звані учительні Євангелії, що з’явилися з потреби
наблизити Біблію до простого народу.
Відомим і важливим фактом є те, що в московських церковних
книгах було багато помилок. І редакторам та видавцям доводилось
звіряти тексти Біблії з попередніми, саме українськими зразками
і виправляти їх саме по тих зразках [5, 142]. Білоруси Ф. Скорина та
С. Будний послідовно відстоювали ідею, що Святе Письмо має бути
доступним і зрозумілим простому народові [3, 17].
Серед найважливіших праць над Біблією є роботи П. Морачевського, П. Куліша, М. Шашкевича та В. Александрова, П. Куліша,
І. Нечуя-Левицького, І. Огієнка.
Біблія належить до найважливіших та найцінніших книг у світі.
Це усвідомлювали люди, які бралися за роботу над Біблією. Кожен,
хто працював чи працює над Книгою книг — великий патріот, який
хоче передати щось святе та духовне рідною та правильною мовою
без значних відхилень від оригіналу. Адже християни йдуть за
Словом Божим, а правильність його залежить саме від роботи редактора, видавця та перекладача.
Використана література
1. Вздульська В. Таємниці української Біблії \\ Слово Просвіти. —
2006. — №11 (бер. ) С. 9
2. Тимошик М. Книга книг: Історія перекладу й видання Святого Письма
українською мовою \\ Освіта. — 2000. — №25 (31 травня–7 червня). —
С. 4-5.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МЕДІА (WEB-ВИДАНЬ)
Ясько Маріанна
Студентка 3 курсу, групи ЗВСР-31
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Лисенко В. М.

Досліджуючи сучасні Інтернет — ЗМІ, які на даний момент
існують як Інтернет — видання (електронні видання, або @-видання), тобто видання, що за звертанням до читача подібні до паперових, але за способом викладу матеріалу різняться тим, що, власне,
«друкуються» саме в Інтернет — просторі. З цього приводу і дискутують видавці сучасності: як скоро Інтернет-ЗМІ повністю перейдуть на web-простір?
Будь-яке Інтернет-видання має тему, особливу специфіку викладу своїх матеріалів (за поданням на сайті) та команду видавців —
редакторів, серед яких перші — видають матеріал, а інші — опрацьовують сирі новини для подальшого розміщення їх на ресурсі. Як
і кожен веб-сайт, Інтернет — видання потребує потужного колективу, розробки, дизайнерів та інших спеціалістів, які в свою чергу слідкують за тим, аби ресурс працював 24 години на добу без збоїв та
«непередбачуваних» сюрпризів для користувача, адже на таких трьох
«китах» інформаційного простору, як надійність, оперативність та
потужність викладу матеріалу базується структура видання та його
успішність.
За рейтингом, який ми досліджували, із 2014 року найкращим
діловим Інтернет-виданням України є Інтернет-журнал «Dilo. ua»,
заснований німецькими діячами бізнесу та культури. В свою чергу,
найпопулярнішим серед культурних видань, є видання «Сultprostir.
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ua» та «Іnspired», сучасного поета, блогера та мотиватора суспільства, Марка Лівіна.
Популярні тематики українських Інтернет — видань на реальних прикладах: 1) ART for people — мистецтво для людей. 2) ART of
life — мистецтво життя, мода та образ життя на прикладі сучасних
культурних діячів. 3) Fashion lifestyle — мистецтво моди. Видання,
присвячені модним трендам-тенденціям. 4) Photography style — сторінки з життя фотографів, фотоплівки та фото-блоги відомих фотографів України. 5) Travel-видання — видання про подорожі. 6) IT
news — новини зі світу IT технологій та «розумних» smart новинок.
Чого не вистачає Інтернет — виданням, та як заснувати власне
веб-видання базуючись на інтересах і захопленнях більшості української аудиторії. На разі, українські Інтернет-журнали мають усі
шанси на те, аби розвиватися як повноцінна видавнича галузь.
Аудиторія читачів потребує свіжого, творчого погляду на життя,
швидкого оновлення інформації на сторінках веб-видання та оперативного реагування на ситуаційні зміни.
Плюси українських інтернет-видань:
1) Трафік.
2) Оперативність.
3) Довіра до ЗМІ.
4) Творчий підхід до висвітлення новинної інформації.
5) Зручне та вчасне фінансування.
Мінуси незначні. Кожен сучасний видавець хоч раз замислювався над тим, аби створити своє Інтернет-видання та наскільки
успішними були ці спроби? На разі, з огляду на ситуації та атмосферу сучасного українського життя, більш популярними стають видання творчого змісту (тематики). Це цікаво сучасній українській аудиторії і не тільки. Не поганим варіантом буде також заснування на
політичну або громадську тематики. Але ця ніша вже зайнята давно,
ще з 2014 року, коли під кінець «Революції Гідності» та з розвитком
Інтернет-мережі та технологій розробки виникла різка потреба у
створенні Інтернет-видань на політичну та громадську тематики.
І на кінець — останнім, але не менш «вживаним» серед громадськості тематичним виданням може стати видання на тему smart
(IT) технологій. На разі така ніша в Україні також має своїх лідерів.
Наприклад таких, як: https://innotech.ua або brainbasket.org.
«Naturelist» — проект мого власного веб-видання про подорожі, яке
знаходиться на стадії розробки.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ
У ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ
КОМПЛЕКСІВ
Волинець Т. О.
студентка ІV курсу, групи ВСР-41
спеціальності «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Задольський А. М., доцент кафедри видавничої
справи, поліграфії та редагування, Університет «Україна»

Для видавничо-поліграфічних комплексів питання формування та реалізації конкурентної політики сьогодні набуває не аби якої
актуальності. Оптимальне поєднання заходів конкурентної політики, здебільшого економічного та організаційно-адміністративного характеру надаватимуть змогу підприємству ефективно реалізовувати власні конкурентні переваги та забезпечувати високу
конкурентоспроможність в умовах наявного конкурентного середовища.
Актуальність та недостатня розробленість означеної проблеми
визначили мету цього дослідження, яка полягає у вивченні процесу впровадження конкурентної політики на підприємстві, як
інструменту забезпечення високого рівня конкурентоспроможності.
Впровадження конкурентної політики доцільно орієнтувати на
збалансування конкурентних детермінант підприємства. Основними
конкурентними детермінантами підприємства виступають:
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формування конкурентних переваг; визначення конкурентної позиції; забезпечення високого рівня конкурентоспроможності; формування стратегії конкуренції.
Визначення конкурентних детермінант доповнюється основними чинниками, які впливають на кожну з детермінант, а саме: попит
на продукцію підприємства (стан потреб і платоспроможності споживачів), конкурентні ресурси, наявність інноваційного процесу та
виробничі чинники.
Участь суб’єкта у конкурентній боротьбі є можливою лише за
наявності у розпорядженні достатнього обсягу ресурсів. Конкурентні
ресурси, які є сукупністю матеріальних і нематеріальних компонентів, і формують цілісне середовище, а також сприяють підвищенню
попиту на інші компоненти середовища, можуть використовуватись
для створення конкурентної переваги та досягнення високої конкурентної позиції.
Оскільки конкурентні детермінанти підприємства виступають основою конкурентної політики, то процес впровадження
конкурентної політики підприємства доцільно представити у
вигляді послідовності впровадження механізму формування конкурентної політики у діяльність видавничо-поліграфічних комплексів:
1. Розробка плану аналізу конкурентних детермінант.
2. Структуризація конкурентних детермінант.
3. Прийняття рішення про орієнтованість конкурентної політики.
4. Розробка комплексу управлінських дій щодо ведення конкурентної політики.
5. Аналіз потреб та платоспроможності замовників і споживачів.
6. Застосування механізму формування конкурентної політики.
7. Формування заходів впровадження конкурентної політики
у діяльність підприємства. Постановка цілей конкурентної політики.
8. Реалізація заходів щодо ведення конкурентної політики.
Кожен етап реалізації алгоритму впровадження механізму формування конкурентної політики видавничо-поліграфічних комплексів знаходиться під постійним моніторингом і контролем з боку
керівництва, оскільки від отриманих результатів залежить подальша політика підприємства.
Для ефективного застосування конкурентної політики на підприємствах сформовано послідовність процесу впровадження конкурентної політики. Досягнення цілей впровадження механізму та
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реалізації алгоритму забезпечено розробленням підходу до аналізу
конкурентних переваг підприємства, аналізу потреб замовників
і схеми розподілу відповідальності в задачі управління конкурентною політикою, що забезпечує формування передумов інноваційного типу поведінки суб’єктів господарювання з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на основі створення ексклюзивних
конкурентних переваг.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОГРАФІЇ
У ПОЛІГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Горбачов М. В.
студент V курсу, групи ВП-51
спеціальності «Видавництво та поліграфія»
Науковий керівник: Козак П. М., старший викладач кафедри
видавничої справи, поліграфії та редагування, ВМУРоЛ «Україна»

Сьогодні, під час виготовлення паковань, етикеток, дисплеїв та
іншої продукції, широко використовується термографія.
Термографія — це рельєфний (об’ємний) друк, внаслідок якого
зображення набуває випуклості над поверхнею паперу. Він не тільки
відчутний рукою, а й явно кидається в очі.
Термографія — менш дорога альтернатива тисненню фольгою,
конгреву або покриттю Уф-лаком. Її можна використовувати не тільки на папір і картон, а й на самоклейні плівки ПВХ, полімери, метали, тканини.
На сучасному етапі технологічний процес має таку послідовність:
1) свіжий відбиток з друкарської машини попадає на транспортер
термографічної машини;
2) транспортер переміщує його під пристрій для насипання
порошку, і порошок рівним шаром покриває весь аркуш;
3) порошок прилипає до ще сирої фарби, а його залишки видаляються за допомогою вакуумного пристрою і надходять у
спеціальний контейнер;
4) аркуш з прилиплим порошком переміщується у нагрівну камеру, де під дією високої температури (900–1300° за Фаренгейтом)
порошок починає плавитися і текти;
5) із камери охолодження виходить готовий відбиток.
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Основні види порошків:
– прозорі різної грануляції;
– кольорові: пастельні та яскраві;
– металізовані;
– перламутрові;
– флуоресцентні;
– фосфоризовані.
Завдяки термографії відбитки набувають помітного глянцевого
чи матового рельєфу, перламутрового чи металічного відтінку фарбового шару. Тонкі лінії на зображенні та штрихи тексту на відбитку
одержуються безперервними за товщиною рівними краями, а стики
і перетин ліній закруглені.
Машини бувають з ручною подачею аркуша для невеликих обсягів (візитки, календарі тощо) і високопродуктивні автомати для
виробництва етикеток, упаковок, листівок, що працюють як секції
до друкарських машин.
Базовим обладнанням для виробників термографічного оздоблювання є модель HP15 торгової марки Sunraise. Обладнання цієї
торгової марки відрізняє висока технологічність, багатофункціональність, точність, потужність і унікальна міцність. Її конструкція розрахована на тризмінну роботу. Для більшої продуктивності машина обладнана контейнером для порошку на 4 кг.
Подавальний транспортер, що входить у комплект машини,
уможливлює з’єднання термографічної машини з друкарською.
Надійність і якість обладнання гарантують стабільність параметрів технологічного процесу. Слід відзначити, що невелика маса
обладнання не потребує підготовки спеціальної робочої поверхні. Вдала конструкція дає змогу інсталювати машину в стислі
строки.
Обсяг термографічних робіт збільшується з кожним роком. Це
пов’язано не тільки із зростанням виробництва, а й з розробленням новітніх технологій, що відповідають вимогам сучасного
ринку.
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ОСОБЛИВОСТІ ШИРОКОФОРМАТНОГО
ЦИФРОВОГО ДРУКУ
Дзядик Є. А.
студент V курсу, групи ВП-51
спеціальності «Видавництво та поліграфія»
Науковий керівник: Гопкало В. В., старший викладач кафедри
видавничої справи, поліграфії та редагування, ВМУРоЛ «Україна»

Широкоформатний друк — це цифровий друк на рулонних матеріалах (вінілова плівка, папір, банерна тканина, сітка). Призначений
для виготовлення плакатів, розтяжок і елементів більш складних
конструкцій зовнішньої реклами. Друк проводиться на широкоформатних плоттерах різної ширини.
Готова продукція, виконана методом широкоформатного друку,
являє собою зображення, нанесене на рулонний матеріал. Далі —
залежно від цілей рекламної кампанії — продукція проходить через
виробничий цикл і постає перед цільовою аудиторією у вигляді рекламних щитів, афіш, вивісок, перетяжок, вітрин та інших рекламних носіїв.
Широкоформатний друк можна умовно розділити на два
напрямки: для зовнішньої реклами та інтер’єру. Як видно з визначень, розходження криються в області застосування виробленої продукції.
Інтер’єрний друк передбачає, що на зображення дивляться
з невеликої відстані, отже, зображення може бути відносно невелика, але має бути гранично якісно, тому друк проводиться з високою роздільною здатністю (720–2880 точок на дюйм). Також відмінною рисою інтер’єрногодруку є відсутність специфічного запаху
готової продукції, що пов’язано з особливістю технології друку.
Завдяки цим відмітним властивостям інтер’єрний друк ідеально підходить для внутрішнього оформлення приміщень та виготовлення
рекламних конструкцій, які планується використовувати в закритому просторі.
Інтер’єрний друк використовується для виготовлення:
• елементів оформлення виставкових стендів і різних презентаційних конструкцій
• фотографій і репродукцій картин для оформлення приміщень
• POS-матеріалів (плакатів, підлоги графіки, ростових фігур,
Мобайл)
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• шпалер, натяжних стель з різними ефектами для ексклюзивного оформлення інтер’єрів
Друк для зовнішньої реклами призначений для нанесення зображень, які повинні бути видні здалеку, їх розміри можуть досягати
декількох метрів і навіть десятків метрів в ширину, отже, дрібні деталі менш важливі, тому роздільна здатність друку помітно нижче
(150–360 точок на дюйм).
Зовнішня реклама передбачає використання рекламного носія
поза приміщенням, отже, він повинен бути стійкий до впливу агресивного середовища. Дощ, сніг, перепади температури, сонячне світло, сильний вітер, — все це може пошкодити носій, тому технологія
широкоформатного друку для зовнішньої реклами передбачає особливу зносостійкість продукції, що нехарактерно для інтер’єрного
друку.
Широкоформатний друк, розрахований на розміщення поза
приміщенням, використовується для:
• виготовлення перетяжок, банерів, брандмауерів, табличок,
покажчиків, вивісок і більш складних рекламних конструкцій;
• обклеювання білбордів і транспортних засобів;
• оформлення вітрин;

СУЧАСНІ ПОЛІГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЗАДРУКОВУВАННЯ МЕТАЛІЗОВАНОГО ПАПЕРУ
ДЛЯ СПОЖИВЧОГО ПАКОВАННЯ
Марус Ю. В.,
студент V курсу, групи ВП-51,
спеціальність: 186 «Видавництво і поліграфія», ВМУРоЛ «Україна».
Науковий керівник: Бобренко Р. В., к. пед. н., доц. каф. ри видавничої
справи, поліграфії та редагування, Університет «Україна»

Металізований папір — це папір, на поверхню якої з одного або
з обох боків наноситься тонкий шар металу або металевої фольги.
Вона досить часто використовується в поліграфії, особливо при
виробництві зовнішньої реклами, етикеток для алкогольної продукції і косметичних і парфумерних виробів. За допомогою металізованого паперу віддруковане зображення набуває блиск і яскравість,
що виглядає особливо ефектно при якісному освітленні або в променях сонця.
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Сучасні офсетно-друкарські машини мають необхідні пристосування для регулювання як фарби, так і зволожувального розчину.
Найголовнішим при друці на металізованому папері є задовільний
баланс між вологістю та фарбою.
При друці більше одного прогону необхідно використовувати
порошок без оболонки. На виході необхідно застосовувати порошки
з силіконовим покриттям, вони відштовхують воду і дають можливість аркуша вільно ковзати за рахунок ролінгового ефекту. Цей
порошок легко струшується з віддрукованих поверхонь аркушів.
Починати друк потрібно на мінімальній швидкості з низькою подачею зволоження, щоб уникнути емульгування води у фарбі. Дуже
сильно емульгована фарба погано закріплюється та не дає насиченості. При високій швидкості може відбуватися сповзання фарби
в паперопровідну систему друкарської машини. Не потрібно робити
перерву в роботі, тому що фолієві фарби швидко висихають. Після
20–25 хв простою потрібно змивати фарбовий апарат. Подача аркушів повинна бути відрегульована так, аби, потрапляючи на приймальний стіл, аркуш падав вертикально з дуже маленьким зрушенням у поперечному напрямку. Подавати аркуші великими стопами
не можна. Висота не повинна бути вище 10–15 см.
Для друку застосовуються фолієві фарби (наприклад, серія
Novaplast S 180, для друку на металізованому папері). Потрібно працювати незабрудненими фарбами і не користуватися сиккативами.
У крайньому випадку, можна застосовувати присадку (сикатив для
зволоження), яка підходить для циркуляційних зволожувальних
систем і служить для прискорення оксидативного закріплення фарб
в аркушевому офсеті. Можна додати сикатив у фарбу, але не більше
1%. Необхідно пам’ятати, що у фарбах оксидативного закріплення
вже є необхідна кількість сикативу. При його достатній кількості
фарба підсихає на валах при друці та під час короткочасних зупинок. У результаті введення сикативу плівка, що з’явилася на місці
барвистого шару після 1-го прогону, погіршує зчеплення з фарбою
другого прогону та призводить до відшаровування фарби після висихання. На невсотувальний матеріал фарбу потрібно наносити дуже
тонким шаром, тоншим, ніж на папір.
Під фолієву фарбу може бути нанесена ґрунтовка із криючими
білилами, особливо під плашку великого розміру, щоб отримати
ефект великої насиченості. Проте ефективніше робити ґрунтовку
другим шаром, аби уникнути зниження контрастності зображення в
результаті часткового перемішування фарб.
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Процес сушіння теж потребує певних умов. При інфрочервоній сушці необхідно зробити відведення підігрітого повітря, в
іншому разі можуть виникнути проблеми зі закріпленням фарби.
Якщо сушка не використовується, відбитки повинні сохнути
24–48 год.
На підставі розвідки ми дійшли висновку, що невсмоктувальні
матеріали вимагають спеціального зберігання і підготовки перед
процесом друку, що визначені нормами, а також вияву високої
кваліфікації персоналу під час усіх процесів виготовлення паковання.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ОБ’ЄМНИХ ЕТИКЕТОК
Потопальський С. А.
Студент 5 курсу; група ВП -51
спеціальності 186 «Видавництво і Поліграфія»
Науковий керівник: Козак П. М., старший викладач

Під час виготовлення поліграфічної продукції дизайнери постійно удосконалюють графіку плоскої етикетки. Справжнім проривом
в цьому напрямку стало створення тривимірної об’ємної етикетки.
Тут свідомо застосовують назву «об’ємна етикетка», хоча іноді її
називають «резіната» (від іт. слова «resinata», що означає «залита смолою». Об’ємну етикетку отримують шляхом нанесення на звичайну
етикетку прозорого або підфарбованого полімеру.
Етикетка із застосуванням поліуретанової смоли має високі фізико-хімічні характеристики та естетичні властивості. Окрім високої
механічної стійкості, об’ємні етикетки мають термічну (у діапазоні
температур -40. . +80С) і хімічну стійкість (до бензину, мастила, олії
тощо. ) Вона може захищати малюнок не тільки від механічних
пошкоджень, а й від УФ — опромінення. Завдяки оптичним характеристикам смола застигає і утворює своєрідну лінзу, що зорово
збільшує зображення, фарби стають яскравішими, глибшими і блискучішими.
Об’ємну етикетку використовують під час декоруванні автомобілів, мотоциклів, велосипедів, побутового і промислового устаткування, у виробництві клавіатури і пультів керування, рекламно-суве406
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нірної продукції, ексклюзивних видів пакування, пляшок для дорогих вин, коробок парфумерної продукції, ідентифікаційних етикеток. Об’ємні етикетки, виготовлені способом заливки смолою, прийшли на зміну старим способам нанесення позначок на панелях
приладів і виготовленню значків, залитих кольоровими лаками та
емалями. Задрукований матеріал об’ємної етикетки не повинен
всмоктувати воду та інші рідини.
Це зумовлено тим, що смола під час заливки перебуває у рідкому
стані й всмоктується пористими матеріалами, утворюючи на зоображенні «жирні» плями, що псує вигляд єтикетки. Основними
матеріалами для об’ємних етикеток є самоклейні полімери (ПВХ ті
ін. ), а також полімерні металеві значки.
Найпоширенішими є два типа смол для заливки об’ємних етикеток: поліуретанові та епоксидні. Обидва типи складаються зі двох
компонентів: власне смоли та каталізатора.
Поліуретанова смола — RP — Resin резин. (Італія) — високоякісна смола, яка утворює саму високу лінзочку серед смол, має ідеальний глянець поверхні. Особливостю у роботі з поліуретановою
смолою є необхідність видалення бульбашків із суміші за допомогою вакууму. Поліуретанова смола має велику густину і тому має найбільшу висоту заливки. Час життя суміші приблизно 20 хвилин, а час
повного висихання 1–1,5 доби.
Епоксидні смоли — RF, RD італійского виробництва і корейська
«Epo — Seal» — смоли з висотою «лінзочки» дещо нижчою, ніж
у поліуретанової смоли. Перевагою епоксидних смол порівняно
з поліуретановими є більш низька собівартість заливки. Основними
недоліками їх вважається тривалий час застигання 2–3 доби.
Основні елементи характерні для всіх машин, — комп’ютерний
блок, змішувач, розподільна головка і вакуумний стіл. Базовим
обладнанням для виробників термографічного оздоблюванням є
модель HP15 торгової марки Sunraise.
Технологія виготовлення об’ємних етикеток, значків та іншої
продукції методом заливки полімерною композицією — це новітня
технологія, що швидко розвивається. Потреби ринку в об’ємній етикетці величезні. Проте більшість замовлень виконується за кордоном. Отже, дуже перспективним бізнесом може виявитися створення ділянок заливки на базі трафаретних друкарень, які
спеціалізуються на виробництві етикеток.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ
ДЛЯ ТАМПОДРУКУ
Чубреєв В. В.
V курс, група ВП-51
спеціальність «186 Видавничтво та поліграфія»
науковий керівник: Козак П. М., ст. викладач

Класичні способи друку не можуть використовуватись для нанесення зображення на об’ємні предмети зі складною геометрією
поверхні, а також у важкодоступних місцях вироба. Для задрокування подібної продукції значний інтерес представляє тамподрук,
який знаходить останнім часом широке розповсюдження як в
Україні, так і за кордоном Тампонний друк, тамподрук — це різновид
непрямого глибокого друку, при якому зображення переноситься з
друкарської форми на виріб за допомогою пружного-еластичного
силіконового тампона. Саме тампон, маючи властивість змінювати
свою форму під час дотикання до виробу, надає тамподруку переваги перед іншими способами друку. Звадяки своєрідним можливостям
тамподрук широко використовується у багатьох галузях промисловості: радіо, електротехніці, фармацевтичній, меблевій, приладобудуванні, автомобілебудуванні — для маркування та декорування різних видів продукції. А найчастіше його можливості використовує
рекламна індустрія для оздоблення різноманітних сувенірів. Одним
з головних елементів технологічного процесу тамподруку є друкарська форма, якість і параметри якої багато в чому визначають
результат друку. На якість друкованої форми значний вплив мають
технологія виготовлення і матеріал, з якого вона виконана. Вимоги
до друкованих форм визначаються специфікою процесу тамподруку.
Застосування ракеля для знімання фарби з проміжних елементів
вимагає високої чистоти, обробки і достатньої твердості формного
матеріалу. В даний час найбільш чітко виражено використання двох
типів форм: на металевих заготовках з високою гладкістю та на фотополімерних пластинах. Виготовлення друкованих форм на металевих
пластинах — досить трудомісткий і тривалий процес. Найчастіше
для виготовлення друкованих форм використовують сталеві загартовані заготовки, які повинні мати строго паралельні площини,
а робоча поверхня повинна поліруватись до 11–12 класу чистоти.
Друкарські форми на сталевих пластинах застосовують перш за
все для забезпечення високої точності, наприклад, шкали, мас408
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штабні лінійки та ін. та високих накладах 2–3 млн. Технологічна
схема виготовлення металевих друкарських форм включає такі операції: експонування пластини через діапозитив, проявлення пластини; промивання; сушіння теплим повітрям; термообробка з метою
збільшення стійкості фотополімерного шару до травлячого розчину; травлення в розчині азотної кислоти; промивання; видалення
заекспонованого світлочутливого шару; контроль якості друкарських
форм. Друкарські форми на фотополімериційноздатних пластинах
можуть використовуватись, як для відтворення штрихового, так і
расторового зображення, накладами від декількох сотень до декількох десятків тисяч. Фотополімерні друкарські форми — це форми у
яких друкувальні елементи сформовані з фотомолімерів, отриманих
в результаті полімеризації під дією УФ-випромінення. Виготовлення
друкованих форм на спеціальних фотополімерних пластинах — процес простіший. Така пластина для тамподруку складається з світлочутливого високогладкого і стійкого до стирання фотополімерного
шару завтовшки близько 0,2 мм і алюміневої або сталевої підкладки
товщиною 0,3 мм. Технологічна схема виготовлення друкарських
форм з фотополімеризаційноздатних пластин включає: експонування через діапозитив; проявлення пластини з метою видалення
незаекспонованого полімерного шару; сушіння з метою видалення
проявника; додаткове експонування з метою збільшення тиражестійкості друкарських форм; контроль якості друкарських форм.
Таким чином, вибір друкарських форм залежить від необхідностх
точності відтворення дрібних деталей рисунку, тиражестійкості та її
вартості. Важливим елементом процесу отримання відбитків є тампон — пружноеластичним ланка, яка передає зображення з друкарської форми на задруковуючу поверхню. Можливості процесу та
якісні параметри відбитка в значній мірі залежать від властивостей
тампона — його твердості і еластичності, здатності сприймати і віддавати фарбу, стійкості до стирання, до дії компонентів друкарської
фарби та розчинників.
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СХОДОЗНАВСТВО:
ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО

ОБРАЗ ЛИСИЦІ У КИТАЙСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ
Балашова К. І.
ІV курс, група CЗ-41, спеціальність «Китайська мова»,
Інститут філології та масових комунікацій, ksenka_1996@ukr. net
Науковий керівник: Гобачова Ю. П., ст. викладач

Дослідницька робота присвячена вивченню образу Лисаперевертня в середьовічній класичній літературі Китаю XVII–XVIII
століття. Метою дослідження є характеристика й аналіз образу
Лисиці-перевертня в класичній літературі Китаю, його висвітлення
в контексті міфології та давньої літератури.
Один з ключових образів китайських казок і народних переказів — лисиця-перевертень, або по-китайськи «хулі цзин» (狐狸精
/húli jīng). У китайській міфології лисиця завжди змальовується як
розумна, хитра і спритна істота.
Протягом століть китайські селяни боялися нежданих зустрічей
з лисицями. Люди вірили, що побачити лисицю — до біди: хвороби, посухи або пожеж. Китайські селяни сторонилися навіть тих
місць, де мешкали руді шахрайки: ярів і пусток. Але більше всього
китайці боялися, що лисиця, прийнявши людську подобу, може проникнути в будинок.
Підступна спокусниця
Хитра лисиця — що ж в цьому нового чи цікавого, скажете ви?
Європейський епос описує їх саме так. Але є одна принципова відмінність. Китайський образ лисиці вкрай таємничий. Він безпосередньо пов’язаний з любовними чарами і мистецтвом спокушання.
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Найчастіше лисиця-перевертень «хулі цзин» постає в образі привабливої молодої дівчини. Вона дуже легко спокушає чоловіків, зводить їх з розуму, тим самим ставлячи їх на шлях нещасть.
«У віці 50 років лисиця може обернутися жінкою. У віці ста років
лисиця може обернутися прекрасною дівчиною або чаклункою; вона
знає про все, що відбувається на відстані тисяч кілометрів; може
зачаровувать людей, уводячи їх в оману і зводячи з розуму», — так
описував магічні властивості лисиці-перевертня знаменитий китайський вчений і письменник Го Пу (276–324).
Роман на одну ніч
Отже, лисиця обертається красивою, але демонічною жінкою,
чия головна мета — привести звабленого нею чоловіка до повного
саморуйнування і краху. У китайській класичній літературі образ
«хулі цзин» став синонімічним образу небезпечної вільної жінки.
Хулі цзин слідує своїм шляхом, вона вільна від стереотипів і не
підпадає під чоловічу волю. Чимало казок, у яких фігурує лисицяперевертень, побудовані на історії роману на одну ніч: підступна хулі
цзин спокушає молодого, недосвідченого студента, проводить із ним
пристрасну ніч, а на ранок зникає.
Лисиця-перевертень є втіленням жіночого, так як має абсолютну жіночою енергією «інь». Романи на одну ніч потрібні їй якраз для
того, щоб украсти у чоловіка основу основ, його чоловічу енергію
«янь», тим самим відновивши рівновагу.
На ранок після ночі, проведеної з хулі цзин, чоловік, як правило,
відчуває себе розбитим. Сили залишають його, а найчастіше він
позбавляється і розуму.
Про лисиць і бісів
Багато китайських історій про лисиць-перевертнів дійшли до нас
із сивої давнини, завдяки відомому китайському новелісту по імені
Пу Сунлін. Він народився в провінції Шаньдун в 1640 році. Це був
високоосвічений і у вищій мірі талановитий чоловік, який любив
викладати і писати оповідання. Ще він любив пити вино і слухати
розповіді довколишніх, які він неодмінно записував. Таким чином
він зібрав безліч історій і народних переказів, які пізніше склали
основу його знаменитої книги.
Йдеться про працю «Ляочжай чжі-і» («Повісті про дивному
з кабінету Ляо»). До неї увійшло понад 400 фантастичних новел про
духів і інших містичних істот. Лисиці-перевертні, демони, чарівники — ось лише деякі з мотивів книги «Ляочжай чжі-і». Неспроста
робоча назва цієї праці було «Гуй-ху чжуань», тобто «Історії про
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лисиць і бісів». Усі тексти пройшли чималий шлях, перш ніж були
опубліковані в 1740 році, уже після смерті їх автора Пу Сунліна.
Незважаючи на те, що лисиці-перевертні — істоти міфічні
і вигадані, в Китаї вірять, що іноді вони можуть зв’язати себе досить
земними шлюбними узами і жити щасливим сімейним життям.
У багатьох китайських сім’ях вірять у те, що у них в роду були бабусі і прабабусі з лисячого роду хулі цзин.

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСЕМ
У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ
Бельська А.
ІV курс, група СЗ-41, спеціальність «Турецька мова»,
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Величко М. П., канд. філол. н., доцент

Із прийняттям огузо-сельджуцькими племенами (тобто предками сучасних турків) ісламу в 9-10 століттях і аж до 1928 року для
запису турецької мови використовувався арабський алфавіт (т. зв.
османське письмо, осм.  ابفلاelifbâ).
Ці передумови сприяли численним лексичним і граматичним
запозиченнями з арабської. Після захоплення сельджуками Персії
офіційною і літературною мовою деякий час прийнято було вважати
перську, яка в свою чергу також поповнювалася арабізмами. Після
виникнення Османської імперії офіційною стала Османська мова.
За даними деяких дослідників (напр. GL Lewis, Turkish Grammar)
лексично османська мова була другою у світі після сучасної англійської за обсягом словникового фонду.
Протягом усього цього часу (з 10 по 20 століття) розмовною
мовою простого народу залишалася більш однорідна у своїй тюркської основі мова — «народна» турецька (тур. kaba Türkçe).
Після утворення Турецької республіки в 1923 році були зроблені серйозні спроби реформації мови, разом з переходом на
латинську графіку багато арабських і перські запозичення були
вилучені з обігу на користь їхніх тюркських за походженням відповідників, що збереглися в народній мові (kaba Türkçe). Для деяких понять були створені неологізми з старотюркськими основами.
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Попри це, сучасна турецька мова зберегла значну кількість запозичень як з арабської та перської, так і з інших, як правило, європейських мов (в основному у французькій вимові). Арабо-перські
запозичення в сучасній мові часто виконують роль стилістичних дублетів щоденних тюркських слів.
Наприклад, тюркське слово göz (око), арабське ayn і перське зeşm
(око), тюркське ak (білий; також чистий) і арабське beyaz (білий).
Тенденція до запозичення лексики з західноєвропейских, зокрема англійської мови, значно посилилась із розвитком та поширенням в Туреччині радіо, кіно, телебачення, підвищенням кількості
економічних та політичних контактів з Європою.

ІДІОМИ У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ (成语 — CHÉNGYǓ)
Ольховик Л.
ІV курс, група CЗ-41, спеціальність «Китайська мова»,
Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Гобачова Ю. П., ст. викладач

«Стійкі вирази», або 成语 [chéngyǔ], — це стійке фразеологічне
словосполучення (найчастіше чотирьохслівне), побудоване за нормами стародавньої китайської мови, семантично-монолітне, з узагальнено-переносним значенням, яке має експресивний характер,
функціонально є членом речення.
Відповідно до класифікації виражальних можливостей фразеологізмів, вони можуть бути представлені ідіомами паралельної або
непаралельної конструкції.
Стилістична лексикологія китайської мови — це вчення про
словниковий склад та фразеологічний фонд із погляду стилістичних
властивостей, що притаманні лексиці та фразеології мови.
Стилістична лексикологія покликана дати опис експресивно-емоційно-оцінних властивостей, особливостей лексики та фразеології
китайської мови.
Родовід
(ченюй) криється в глибині століть. Джерелами більшості з них є класична китайська література: філософські трактати,
історичні хроніки, філософські притчі, легенди й міфи. Фразеологізми китайської мови мають яскраво виражену національну самобутність. В їхню основу покладено факти, явища, події, пов’язані
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з побутом, традиціями, звичаями китайців. Фразеологізми китайської мови — це відображення національної культури, скарбниця
таємниць, історії імператорських династій і великих битв, народна
мудрість і гумор витончених мистецтвознавців.
Для окремих типів фразеологізмів можна виділити специфічні
семантичні характеристики: для 成语 [chéngyǔ] поряд із структурною оформленістю, семантичною злитістю, функціональною цілісністю, належністю до певного першоджерела характерні двоморфемна та чотириморфемна семантичні структури взаємозв’язків
значень серед морфем, наявність поверхневого, етимологічного та
дійсного значень.
Фразеологія є тією частиною лексики будь-якої мови, де найбільше виявляються особливості культури та побуту того народу, що
розмовляє цією мовою. У фразеологізмах китайської мови сконцентрований накопичений за кілька тисяч років досвід цього народу, тут відображені реалії китайської культури.

ІЄРАРХІЯ ТУРЕЦЬКОМОВНИХ МУСУЛЬМАНСЬКИХ
САКРАЛЬНИХ ТЕКСІВ
Підвойний В. М.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Актуальність дослідження сакральнихтекстів, релевантних для
історично і територіально визначених культурно-естетичних локусів (зокрема тюрксько-мусульманський мовно-культурний ареал),
детермінується необхідністю наукового розв’язання проблем кроскультурних координат морально-духовних екзистенційнихкатегорій
людства, окресленням перспектив уникнення міжкультурних девіацій на рівні полідискурсного простору реалізації вітальної енергії
етносів.
До національного (турецькомовного) «сакрального текстового
корпусу» відносимо весь масив текстових презентацій, які екстраполюються у межах релігійного дискурсу, мають реалізацію у комунікативних ситуаціях і культурно-когнітивних сценаріях ібадетної
(тур. ibаdet «поклоніння, вірування») практики на теренах сучасної
Туреччини. Визначальним елементом релігійної культури певного
етносу є ієрархія текстів, що мають різний рівень сакральної детер414
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мінації, директив щодо їх використання, алгоритмів культури цитування та адаптаційно-перекладних перспектив.
Релігійні тексти, що реалізують свій сакральний інтенційний
потенціал у межах турецькомовного конфесійного дискурсу необхідно аналізувати у межах парадигми прецедентних маркерів національної культурної традиції.
Мусульманська свідомість визначає мегатекстом сакрального
простору головну культову книгу — Коран, який у традиційний
ісламській екзегетиці розуміється як Вічне, ніким не створене Слово
Аллаха, «довічна конституція Ісламу», як текстіз особливим статусом, що відображає канони, пов’язані з традиціями релігійної
писемності, духовної культури народу, є сегментом «закритої системи» без перспектив подальших змін і смислових трансформацій.
У дослідженні структури і семантики сакральних текстівзначну
роль відіграє експлікація типового (повчального, дидактичного) змісту, що відповідає певному метарівню (аксіологічній орієнтації),
адже системна організація тексту передбачає найефективніший спосіб передачі змісту тексту (сугестивний потенціал) і відображає специфіку спілкування у межах певних дискурсних формацій.
Системність релігійних текстів пронизує всю текстову тканину,
а стилістично значеннєвим виявляються всі комунікативні та мовні
засоби (інтонація, тембр голосу, просторові обмеження, візуальні та
одоративні рецептори). Важлива роль приділяється також способу
формально-мовного вираження змістових одиниць (ezankültürü,
Cumanamazı, salât, yağmurduası).
Текст Корану визначає наступний щабель конфесійних текстів —
хадиси (тур. hadisler – перекази про життя і висловлювання
Мухаммада), що окреслюють морально-етичний континуум сунни
(з ар. sünnet «звичай, приклад»), обумовлюють аксіологічні параметри соціалізації особистості, є «маркером істинності» і регулятором життєвих ситуацій конкретної людини і суспільства
в цілому.
Форматно-жанрова ієрархія (sure, ayet) релігійного текстового
корпусу стимулює функціональну диференціацію сакральної мови
(для турецької лінгвоспільноти — арабська), формує у свідомості
носія відповідного конфесійного знання уміння чітко моделювати
власну позицію до себе і релігійного континууму (концепти ALLAH,
MELEK, HAC, NAMAZ тощо), тому конфесійно-мотивовані текстові презентації є фактором, який організовує не тільки книжнописемну субстанцію, а культурний простір етносу загалом.
415

Секція 8

Сходознавство: традиції та новаторство

Алгоритмічне використання текстових одиниць сакрального
дискурсу (dua, hutbe, vaaz), профілювання текстових сегментів у
комунікативній діяльності релігійної особистості (iftar, Cumanamaz ,
hac) обумовлюється властивими для них формальними потенціямивідображення і закріплення директивних правил сприйняття тесту,
моделюваннясистеми цінностей (ay p, ihram), критеріїв і оцінки
реальної (cennem) та трансцендентної (cehennem) дійсності.
Корпус турецькомовнихпрецедентних текстів сакрального змісту формує чітко детерміновану систему «зразкових» маркерів духовної культури, фундаментвизначення напрямків і рис національного культурного простору.
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ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ
СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

НАРОДНЕ СВЯТО В СТРУКТУРІ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Білоус Я. Б.
ІVкурс, група ТУ-41, спеціальність «Туризм»
Інституту філології і масових комунікацій,
Науковий керівник: Романенко Т. В., к. і. н.

Народне свято є важливим елементом комунікації. Інформативність і емоційна насиченість народного свята знайомить з елементами традиційної культури, створює атмосферу і дає можливість як
носіям етнічної культури так і туристам зануритись в традиційну
культуру і зрозуміти менталітет етносу.
Народнимсвятамприсвячено немало науковихпраць, середякихможнавиокремитиетнографічнірозвідки М. Сумцова,О. Воропая,
В. Скуратівського, В. Борисенко, Г. Лозкота ін. Еволюцію, історичнутрансформацію свят вивчали Л. Малоока, О. Лиманська таін.
У культурфілософськомуаспектінародні свята досліджували С. Безклубенко, М. Закович та ін. Досліджує роль і значення народних
святкувань для туристичного бізнесу України Медвідь Л. Праці
Бабкина А. присвячені спеціальному туризму, а Зима А. досліджує
подієвий туризм.
Кожен етнос має особливу традиційну культуру, яка часто сьогодні поєднує давні (найчастіше язичницькі) та релігійні традиції.
Народне свято дає можливість познайомитись з національними
особливостями регіону чи країни, опинитися в атмосфері етнічної
культури. Воно виконує культуротворчу функцію, яка пов’язана зі
417

Секція 9

Туризм як багатогранне

становленням національного менталітету й укорінена в національних традиціях. На її основі формуються національний світогляд,
ідеологія [3, с. 244].
Сьогодні і український ринок туристичних послуг пропонує безліч народних святкувань та стилізованих фестивалів. Першість тримає західний регіон, не лише завдяки яскравому етнографічному
матеріалу, а і комерціалізації таких святкувань [1, с. 87–88].
Столицею фестивалів можемо назвати Львів. Так, наприклад,
у місті проводяться такі народні святкування: Різдво та Різдвяний
ярмарок, Фестиваль писанок, Міжнародний фестиваль українського танцю і культури тощо. Різноманітні фестивалі відбуваються на
Закарпатті: Фестиваль різдвяних вертепів, Фестиваль різників
(с. Греча), Масляна, «Гуцульська Ріпа» на Рахівщині тощо. Також
і інші регіони представляють яскраві народні гуляння, наприклад
Сорочинський Ярмарок на Полтавщині. Ці події приваблюють
туристів не лише нашої країни [2, с. 240–241].
Народне свято транслює в часі специфічну «мову» жестів, рухів,
звуків, дій (загалом це становить обряд або ритуал), у якій відбито
соціальний досвід. Отже, народні свята є необхідною складовою
туристичних маршрутів і послуг. Вони можуть бути безпосередньою
ціллю подорожей, або одним із першочергових місць відвідування
(найчастіше карнавали, фестивалі), а можуть бути доповненням до
відпочинку і екскурсійних маршрутів (народні гуляння та свята, стилізовані вечори). Але і в першому і другому випадках є важливим
елементом туристичної мандрівки. Яскраві етнічні традиції є важливим фактором туристичної привабливості країни чи регіону.
Використана література
1. Медвідь Л. Фестивальний туризм Закарпаття: сучасний стан та
перспективирозвитку / Л. Медвідь // Науковий вісник Чернівецького
університету. Вип. 614–615. Географія. — 2011. — С. 86–89.
2. Романенко Т. В. Народне свято як складова анімаційних заходів та
туристичних послуг/ Т. В. Романенко // Туризм і гостинність: вчора,
сьогодні, завтра: матеріали ІІІ Міжнар. Наук.-практ. конф
(12–13 жовтня 2016 р., м. Черкаси). — Черкаси: Видавець О. М.
Третяков, 2016. — 2016. — С. 238–241.
3. Чуйко В. О. Народне свято як засіб етнокультурної ідентифікації та
національного єднання/ В. О. Чуйко // Культура України. Вип. 48. —
2015. — С. 238–247.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ
ПОДОРОЖЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ-ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ
Бугровська Ю. В.
ІІІ курс, група Т-31-14, напрям підготовки «Туризм»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ
«Університет «Україна»»
Науковий керівник: к. е. н., доцент Крамаренко І. С.

Аналізуючи перспективи розвитку туризму для осіб з обмеженими можливостями в Україні, вважаємо необхідними такі заходи
з підвищення доступності інфраструктури для таких туристів:
1. Ввести відповідні зміни в Закони України «Про реабілітацію
інвалідів України», «Про соціальні послуги» та «Про туризм, шляхом затвердження проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких Законів України щодо інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму». Прийняття проекту створює правові підстави для
запровадження нового виду реабілітації для людини з обмеженими
можливостями здоров’я. Що, у свою чергу, допоможе такої категорії
громадян побороти негативні наслідки свого становища та відчути
повне активності і емоцій життя. Також, прийняття законопроекту
буде свідчити про високу соціальну спрямованість держави, про її піклування і турботу про громадян з обмеженими можливостями здоров’я.
Вивчення умов вільного доступу до об’єктів туристичної інфраструктури та туристичних атракцій для людей з особливими потребами.
2. Облаштування туристичних об’єктів пандусами, кнопками
виклику та спеціальними маркувальними знаками[1].
3. Інформаційне забезпечення проектів громадських організацій
і поширення інформації про можливості безбар’єрного відпочинку
на території України.
На місцевому рівні пропонуємо такі практичні заходи:
- видання та поширення методичних рекомендацій щодо облаштування об’єктів туристичної інфраструктури з дотриманням вимог
і врахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями і до персоналу туристичних закладів, гідів та супроводжуючих осіб;
– оцінка відповідності туристично привабливих об’єктів
Миколаївщини потребам осіб з обмеженими можливостями;
– добір туристичних об’єктів та атракцій області, найбільш цікавих і придатних для туризму, відпочинку і рекреації людей з обмеженими можливостями.
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Обґрунтовано, що вирішити ряд склавшихся проблем можливо
за рахунок внесення відповідних змін в Закони України «Про реабілітацію інвалідів України», «Про соціальні послуги» та «Про
туризм, шляхом затвердження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму». Прийняття проекту створює правові
підстави для запровадження нового виду реабілітації для людини з
обмеженими можливостями здоров’я. На місцевому рівні провести
тренінг-вебінар «Впровадження інклюзивного туризму в Миколаївській області», залучивши фахівців в цій сфері. Реалізація запропонованих заходів дасть можливість туристичним фірмам використовувати та надавати послуги інклюзивного туризму.
Використана література
1. Інноваційні підходи вдосконалення освітньо-реабілітаційного
процесу навчальних закладів в умовах соціалізації економіки регіону/
Крамаренко І. С., Бугровська Ю. В., Повх О. М. // Збірник наукових
праць «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами». — 2014. — №12 (14). — С. 207–219.

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ
Василишин Євгенія
V курс, група ТУ-51, спеціальність «Туризм»,
Інституту філології і масових комунікацій,
Науковий керівник: доц. Бєлоусова Н. В.

Туристична індустрія є цілісним міжгалузевим комплексом, який
відіграє все більш помітну роль у соціально-економічній системі
світу і України зокрема.
Важливим фактором розвитку туристичної галузі України є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал. За офіційними даними на державному обліку в Україні знаходиться понад
140 тис. нерухомих пам’яток історії та культури, серед них: пам’яток
археології — 57 206; пам’яток історії–51 364; пам’яток монументального мистецтва — 5 926; пам’яток архітектури та містобудування — 16 800.
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Зупинимось на Центральній частині України. У суто географічному розумінні до Центральної України належать такі області:
Вінницька, Дніпровська, Кіровоградська, Полтавська та Черкаська
області.
Центральна Україна багата на природні ресурси, значний історико-культурний потенціал, багатство архітектурних та археологічних пам’яток, які надають можливості для всебічного задоволення
пізнавальних і рекреаційних потреб не лише вітчизняних, а й іноземних туристів.
У Вінницькій області зосереджені усі види та категорії пам’яток,
які є об’єктами національної та регіональної політики. На початок
2012 року на державному обліку перебувало 4307 пам’яток: 1739 —
археології, 1893 — історії, 526 — містобудування та архітектури, 47
садово-паркового та ландшафтного мистецтва, 101 — монументального мистецтва. За цими показниками Вінниччина займає одне із
провідних місць в державі.
Дніпровська область має достатньо великий туристично-рекреаційний потенціал, крім того існують передумови для його розвитку: природні особливості регіону, який знаходиться на кордоні
змішаних лісів та степової зони, унікальні водні ресурси; культурно-історична спадщина; етнографічно-культурний потенціал (народні промисли та ремесла).
Кіровоградська область володіє значним туристично-рекреаційним потенціалом: помірно-теплий клімат, наявність родовищ мінеральних і радонових вод, неповторних природних і рукотворних
пам’яток створюють сприятливі умови відпочинку та лікування.
Візитні картки області — залишки земляних валів фортеці святої
Єлизавети, пам’ятника містобудування XIX—ХХ століть в обласному центрі, заповідники «Хутір Надія» і «Карпенків край», дендропарки «Веселі Боковеньки» і Онуфріївський Чорний ліс, дохристиянське капище Монастирище, козацький хрест у Петрівському
районі та багато інших пам’яток, більшість із яких включено до
екскурсійних маршрутів.
На Полтавщині було збудовано багато визначних споруд, в архітектурі яких відобразилися стильові течії та архітектурні напрямки,
характерні для вітчизняного зодчества, — романтизм, еклектика,
наслідування історичних стилів, модерн тощо. Серед них особливу
групу становлять будови початку XX ст., до яких належить мурована
Покровська церква в селі Плішивець Гадяцького району (1906 р.),
що повторює, в певній мірі, об’ємно-просторову структуру та вираз
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знаменитого запорізького дерев’яного дев’ятибанного Троїцького
собору в м. Новомосковську Дніпропетровської області.
Черкаський край нараховує 7 державних історико-культурних
заповідників, 1. 609 пам’ятників історії та 340 пам’ятників мистецтва.
Тематична спрямованість пам’яток, які відносяться до ХVІІ — початку ХХ століття, визначається, насамперед, історичними постатями
видатних уродженців нашого краю — Богдана Хмельницького
і Тараса Шевченка, подіями історії краю.
Актуалізація і використання національної культурної спадщини
зумовлюють необхідність застосування досвіду підтримки культурного туризму в європейських країнах, розвитку міжнародного співробітництва в пам’яткоохоронній справі.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНОЇ
РОБОТИ
Веклич О. О.
ІІ курс, група 21-ФР, напрям підготовки «Здоров’я людини»
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (099)-9493184
Науковий керівник: Гета А. В., к. фіз. вих., доцент

Туризм в уявленні більшості людей пов’язаний із відпочинком,
новими враженнями, задоволенням. Він міцно увійшов у життя
людини з її природним прагненням відкрити і пізнати незвідані краї,
пам’ятники природи, історії та культури, звичаї та традиції різних
народів.
Менш відомо, що туризм є однією з найбільших високоприбуткових і найбільш динамічних галузей економіки. У сфері туризму
зайнято понад 250 млн. чоловік, тобто кожен десятий працівник у
світі. На його частку припадає 7% загального обсягу інвестицій, 11%
світових споживчих витрат, 5% всіх податкових надходжень і третину світової торгівлі послугами. Туризм має великий вплив на такі
ключові сектори господарства, як транспорт і зв’язок, торгівля,
будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання і багато інших, виступаючи каталізатором соціально-економічного розвитку.
За прогнозами фахівців XXI століття стане століттям туризму.
Аналіз сучасного стану ринку туристських товарів і послуг, перспек422
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тив його розвитку і внеску туризму у світову і національну економіку надзвичайно важливий. Однак, перш ніж занурюватися в поточні проблеми туристського бізнесу, доцільно розкрити зміст поняття
«туризм».
Маючи тривалу історію, туризм досі не отримав однозначного
визначення і по-різному трактується не тільки окремими фахівцями,
а й туристськими організаціями. Як, складне соціально-економічне явище він недостатньо вивчений і важко піддається кількісній
оцінці.
Існуючі дефініції туризму можуть бути об’єднані в дві групи. Одні
з них, робочі, носять вузькоспеціалізований характер, стосуються
окремих економічних, соціальних, правових та інших аспектів туризму або його видових особливостей і виступають в якості інструменту для вирішення конкретних завдань (наприклад, визначення
туризму в цілях статистики). Інші, концептуальні, або сутнісні, дефініції охоплюють предмет у цілому, розкривають внутрішній зміст
туризму, що виражається в єдності всього різноманіття властивостей
і відносин, і дозволяють відрізнити його від подібних, часто взаємопов’язаних, але сторонніх явищ.
У статистиці під туризмом розуміють одну з форм міграції населення, не пов’язану зі зміною місця проживання або роботи.
Необхідність його дефініції виникла в першій половині XX ст. і була
обумовлена повсюдним збільшенням туристичних потоків, зростаючим економічним значенням туризму і, як наслідок, спробами
статистичного обліку подорожуючих осіб.
Правильно підготовлена туристська подорож благотворно впливає на здоров’я — розвиває фізично, зміцнює організм. Разом із тим
це збагачує людину знаннями, виробляє дисциплінованість, організованість, розвиває волю, ініціативу, прагнення долати труднощі.
Таким чином, в даний час в нашій країні зростає добробут людей,
а разом з ним і їх потреби. Все більше відпочиваючих прагнуть відкрити для себе світ, побувати в різних країнах, отримати нові враження.
Використана література
1. Ердавлетов С. Р. Основы географии туризма / С. Р. Ердавлетов. —
А-А., Каз ГУ, 2011. — 82 с.
2. Скалій О. В. Основи туризму: Навч. посібник / О. В. Скалій. —
Тернопіль: ТДПУ, 2003. — 102 с.
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НАЦІОНАЛЬНІ ТА ДЕРЖАВНІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ
ЗАПОВІДНИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вовняк Наталія
V курс, група ТУ-51, спеціальність «Туризм»,
Інституту філології і масових комунікацій,
Науковий керіник: проф. Доценко А. І.

Сучасне — завжди на дорозі з минулого в майбутнє», — говорив
один із найвидатніших кінорежисерів України і світу О. Довженко. На
просвітницько-науковому рівні мовою експонатів та пам’яток історико-культурні заповідники розповідають про історію минулого та сучасні досягнення. Завдяки діяльності працівників заповідників ніколи не
переривається зв’язок поколінь, наше відчуття причетності до історії.
Заповідники національного значення в Україні — об’єкти
культурної спадщини, внесені до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України. Нині на Черкащині нараховується 8 державних
історико-культурних заповідників, 1. 609 пам’ятників історії та
340 пам’ятників мистецтва. Тематична спрямованість пам’яток, які
відносяться до ХVІІ — початку ХХ століття, визначається, насамперед, історичними постатями видатних уродженців нашого краю —
Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка, подіями історії краю.
Шевченківський національний заповідник у м. Каневі. Тарасова гора
біля Канева відома сьогодні в багатьох куточках земної кулі. На цій горі,
яка колись називалася Чернечою, 22 травня 1861 року поховано великого
сина українського народу, полум’яного поета, художника і мислителя
Тараса Григоровича Шевченка. Заповідник включає музей Т. Шевченка,
могилу поета, відновлену хату І. Ядловського, Успенський собор у Каневі,
садиби М. Максимовича й В. Науменка на Михайловій горі у с. Прохорівка
та низку пам’яток археології. У фондах — 17 тисяч одиниць зберігання.
Національний заповідник «Чигирин» був створений на базі комплексу пам’яток історії, культури і природи Чигирина, Суботова,
Стецівки та Холодного Яру. Статус національного надано 1995 року.
Включає 13 окремих територій площею 1161 га, 34 нерухомі пам’ятки, музей Богдана Хмельницького та краєзнавчому музеї у Чигирині,
Медведівці та Суботові.
Державний історико-культурний музей-заповідник «Батьківщина
Т. Шевченка» у Звенигородському районі — духовний центр Черкащини, де поєднані села Моринці, Шевченкове, Будище, Вільшану
у Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка».
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Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник — науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для збереження та використання пам’яток історії та культури,
що знаходяться на території міста Корсунь-Шевченківський, селища міського типу Стеблів, сіл Квітки та Виграїв. У музейних експозиціях представлено близько 7 тис. експонатів.
Державний історико-культурний заповідник «Кам’янка» створений на базі Кам`янського літературно-меморіального музею О. С. Пушкіна і П. І. Чайковського, з метою збереження комплексу пам`яток
історії культури та природи м. Кам`янки.
Державний історико-культурний заповідник «Трахтемирів» —
(регіональний ландшафтний парк «Трахтемирів») — перший (і поки
що єдиний) недержавний заповідник, територія якого розташовані, в
основному, в межах Черкаської області. У парку було виявлено 39 видів
рідкісних тварин. З них 25 видів занесено до Червоної книги України;
4 види належать до Європейського Червоного списку тварин і рослин.
Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура» — поселення-гігант, на базі якого в 2003 р. створений
Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура», знаходиться між селами Легедзіно і Тальнянка. Йде створення
скансена (музею просто неба).
Тож, закінчуючи розмову про історико-культурні заповідники,
слід підкреслити, що, попри усі проблеми в Україні саме заповідники, як культурно-освітні і науково-дослідні заклади і далі робитимуть вагомий внесок в реалізацію культурної політики держави.

ТУРИЗМ ЯК СИСТЕМА
Горошко В. О.
ІІ курс, група 21-ФР,
напрям підготовки «Здоров’я людини»
Полтавський інститут економіки і права,
к. тел. (066)-8771395
Науковий керівник: Гета А. В.,к. фіз. вих.,доцент

Глобалізація, соціально-економічна і політична інтеграція,
інформаційна революція, яка охопила майже всі країни, змінюють
туристичне обличчя світу. Глобальний туристський світ стає все
більш цілісним і єдиним, а країни, що його складають — все більш
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взаємопов’язаними і взаємозалежними. Зрозуміти й оцінити
туристське життя тієї чиіншої країни сьогодні можна тільки беручи
до уваги стан туризму в інших країнах та в світі в цілому.
Для отримання цілісної картини такого складного і різноманітного явища, як туризм, необхідно визначити базові характеристики
туристського станусвіту. На наш погляд, основною базовою характеристикою світового туристського стану є туристська система.
З плином часу змінювались напрями й обсяги основних туристських мотивів і потреб, які спонукаютьлюдей до подорожей.
Значні масштаби й інтенсивність туризму відносяться,безсумнівно, до числа характерних явищ сучасності. У найзагальнішому
виді туризм являє собою просторове переміщеннянаселення з рекреаційними цілями. Таке тлумачення туризму характеризуєйого як
процес, явище, що знаходиться в динаміці. Так, визначення туризмуяк системи,повиннеґрунтуватися на принципі розрізнення.
Інакше кажучи, слід розрізняти поняття «туризм»як система і поняття «туризм» як процес.
Системав загальноприйнятому тлумаченні — це впорядкована
множина елементів, що утворюють цілісну єдність на основі виконання загальної функції, покликану для функціональної взаємодії[1]. Становлення ж системи відбувається впроцесі розвитку, тобто
туризм як процес у своєму розвитку перетворюєтьсяв цілісну систему. Це говорить про те,що туризм як система знаходиться впостійній
зміні, але при цьому туристська система залишається ідентичною
самійсобі. Пояснюється це тим, що крім мінливого, в системі має
місце постійна, стабільна структура системи [1].
Туризм включає три основних елементи як системи — суб’єкт,
об’єкт і безпосередньо процес туризму [1]. Характер туризму як
системи визначається, з одногобоку, середовищем, в якій вона знаходиться, а з іншого — особливостями структурнихзв’язків між елементами системи [1]. Системоутворюючимсуб’єктом туризму як
системи є людина (турист)з усіма його індивідуальними потребами і
громадськими характеристиками,які і визначають рівень його
туристської рухливості. Причому, необхідно відмітити, що людина,
будучи самостійною цілісною системою, яка розвивається за своїми внутрішніми, власними законами та яка знаходиться під впливом зовнішніх сил, одночасно є частиною єдиної системи [1].
Людина в своїй основі завжди мобільна. Її мобільність, здатність
до подорожей виникає і змінюється під впливом розвитку суспільства і в силу динаміки її внутрішніх протирічь. Їх вирішення ство426
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рює новий імпульс до руху, що породжує новий рівень інтересів,
прагнення до задоволення потреб, і, в кінцевому рахунку, формує
туристську поведінку.
Структура туризму як системи (дії),представляє елементарну
схему цієї системи. Тому одним із структурних елементів системи,на
нашу думку, є процес туризму або «туризм як такий». Процес туризму відображаєвиконання відповідної функції–формування туристської поведінки і накопичення туристського досвіду [1].
Таким чином, туризм в рамках туристської системи — це просторова дія, здійснювана під впливом «пускових механізмів»(мотивів і потреб), в результаті якого здійснюється накопичення «персоніфікованого»туристського досвіду, що призведе до підвищення
ефективності туристської діяльності.
Використана література
1. Мажар Л. Ю. Туризм в пространстве и времени/ Л. Ю. Мажар //
Современныепроблемысервиса и туризма. –2014. –№1. — С. 18.

ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Деребчинська А. В.
ІV курс, група Т-41, спеціальність «Туризм»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
ВНЗ «Університет «Україна»
Науковий керівник: Стиценко О. В., асистент кафедри туризму
та готельно-ресторанної справи

Сучасний розвиток глобальної економіки та загальносвітова тенденція розвитку сфери послуг характеризуються переходом більшості національних економічних систем до значного зростанням
невиробничого сектору. Саме тому, сектор туризму, стає важливою
сферою світової економіки, однак на фоні конкуренції споживчих
уподобань виникає все більше необхідності в урізноманітненні видів
туризму.
Одним з перспективних напрямків розвитку ринку туристичних
послуг є гастрономічний туризм — спеціалізований вид туризму,
пов’язаний з ознайомленням і дегустацією національних кулінарних
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традицій країн світу, що є синтезом екології, культури і виробництва.
З точки зору організаторів туризму, гастрономічний тур передбачає
ознайомлення з оригінальними технологіями виготовлення місцевих харчових продуктів, традиціями їх споживання, опанування
навичок кулінарного мистецтва, участь у фестивалях та тематичних
культурно-масових заходах [1].
Гастрономічний туризм не можна віднести до масового, оскільки
цей вид туризму відносно молодий і нерозвинений, тому більша частина поїздок представлена у форматі саме індивідуальних турів, що
впливає на їх ціноутворення.
До специфічних рис гастрономічного туризму відноситься:
– умови для розвитку гастрономічного туризму мають всі країни
світу, що є унікальною відмінною рисою даного виду туризму;
– даний вид туризму не є сезонним, а отже у будь-яку пору року
можна підібрати відповідний тур;
– гастрономічний туризм є складовим елементом усіх видів турів,
але на відміну від інших видів туризму ознайомлення з етнічною кухнею стає головним мотивом та елементом подорожі;
– просування місцевих господарств і виробників продовольчих
товарів є невід’ємною складовою будь-якого гастрономічного туру;
– надає можливість ознайомитися не тільки із кулінарними традиціями певної країни, а також з елементами її фольклору, традиційними способами виробництва продуктів харчування та історичним минулим.
Сьогодні гастрономічний туризм добре організований у Чехії,
Угорщині, Шотландії, Франції, Італії, Іспанії, де існує розвинена
мережа турів національних ресторацій. Найпопулярніші гастрономічні тури у французьких Шампань, Бордо, Прованс.
Сьогодні в Україні спостерігається стрімкий розвиток гастрономічного туризму. Підтвердження тому є велика різноманітність кулінарних фестивалів з приготуванням та дегустація страв різних народів світу: «Фестиваль полуниці на Харківщині»; «Львів на тарілці»,
«Фестиваль тушкованого півня на Закарпатті», «Фестиваль голубців
на Закарпатті», «Золотий гуляш», «КоропФест» на Тернопільщині,
«Сливовий фестиваль на Закарпатті» тощо [2].
Отже, гастрономічний туризм набуває особливої актуальності,
адже цей вид туризму має значні перспективи розвитку, а організація
гастрономічних турів сприяє відродженню національних кулінарних традицій. Саме тому, гастрономічний туризм, має всі можливості стати сучасним трендом українського сфери гостинності.
428
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Використана література
1. Басюк Д. І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні
/ Д. І. Басюк // Наук. пр. НУХТ. — 2012. — № 45. — С. 128–132.
2. Топ-7 літніх гастрономічних фестивалів в Україні [Електроний
ресурс]. — Режим доступу: http://kava.lviv.ua/ua/article/5210/~top-7litnikh-hastronomichnykh-festyvaliv-v-ukraini

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ТУРИЗМІ
Джемесюк Карина
V курс, група ТУ-51, спеціальність «Туризм»,
Інституту філології і масових комунікацій,
Науковий керіник: доц. Бєлоусова Н. В.

Створення нових інформаційних технологій має велике значення для розвитку суспільства. Для успішної діяльності туристичної
фірми необхідно використовувати постійний потік правдивої, цікавої і своєчасної інформації для прийняття важливих управлінських
рішень, з метою досягнення очікуваного кінцевого результату —
отримання прибутку.
В Україні інформаційні системи, у тому числі, у формі електронних комунікацій, є новим засобом організації туристичної сфери.
Особливо актуальним це є для операторів, що працюють у сфері в’їзного туризму, а отже, мають справу з туристичними агенціями країн,
в яких поширення інформаційних технологій має тривалу історію і
наданий момент розвивається більш значними темпами.
Індустрія туризму ідеально пристосована для впровадження
сучасних ІТ, тому, за останні десятиліття зазнала значного впливу
науково-технічного прогресу. Система ІТ у туризмі охоплює інформаційні системи менеджменту, глобальні системи бронювання,
мультимедіа, інтегровані комунікаційні мережі. Інформаційні портали надають широкий спектр інформації про туристичні фірми,
агентства, можливість вибору та замовлення туру, створюють належні умови для того, щоб ознайомитися з новинами туризму, описом
курортів, країн, отримати значний обсяг корисної інформації про
особливості подорожі та інше.
Ще однією інтерактивною формою туристичної індустрії є спеціалізовані web-сторінки. Вони містять інформацію про туристичні
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послуги, оформлення й відправлення замовлень, оформлення документів у режимі он-лайн для розрахунків традиційним шляхом
з використанням стандартних засобів.
Одним з останніх досягнень у запровадженні інформаційних технологій в сферу туризму стало намагання створити в мережі Інтернет
єдиний інформаційний простір, доступний як туристичним підприємствам, так і іншим організаціям, що беруть участь у забезпеченні
туристичного процесу, а також і самим туристам. Програмне забезпечення таких систем дозволяє туроператорам розміщувати свої пропозиції в єдиному інформаційному полі туристичної системи та оперативно управляти ними.
Електронна пошта (англ. email, e-mail, від англ. Electronic mail) —
технологія і надані нею послуги з пересилки і отримання електронних повідомлень (званих «листи» або «електронні листи») по розподіленій (у тому чіслі глобальній) комп’ютерній мережі.
Skype — безкоштовне пропрієтарне програмне забезпечення
з закритим кодом, що забезпечує текстовий, голосовий зв’язок
і відеозв’язок через Інтернет між комп’ютерами (IP-телефонія),
опційно використовуючи технології білінгових мереж, а також платні послуги для дзвінків на мобільні та стаціонарні телефони.
ICQ (англ. IseekYou — «я шукаю тебе») — централізована служба
миттєвого обміну повідомленнями мережі Інтернет, в даний час
належить інвестиційному фонду Mail. ruGroup. ICQ є централізованою службою миттєвого обміну повідомленнями, що використовує
протокол OSCAR.
Аудіогід — фонограма, використовувана для самостійного знайомства з 130 експозицією музею, виставки, місцевістю, а також пристрій для її відтворення. Якщо аудіогід передбачає зв’язний і закінчений розповідь з фрагментів, то його також називають
аудіоекскурсія.
Таким чином, можна стверджувати, що інновації у сфері туризму
спрямовані на створення нового або на заміну існуючого продукту,
на вдосконалювання транспортних, готельних й інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних і телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності.
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЗАПОВІДНИКИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дранов І. Ю.
Vкурс, група ТУ-51, спеціальність «Туризм»,
Інституту філології і масових комунікацій
Науковий керівник: Романенко Т. В., к. іст. н.

За кількістю та щільністю історико-культурних пам’яток Черкаська
область займає середні позиції серед регіонів України. Значна кількість на території області і пам’яток історії та культури національного
значення, частка яких від загальної кількості пам’яток у регіоні складає
1,6%. Всі ці рекреаційні об’єкти активно можуть використовуватися
в екскурсійній діяльності, духовно-інтелектуальній щоденній та
щотижневій рекреації місцевого населення,бути елементами атрактивності (привабливості) при здійсненні культурно- пізнавального та
ділового туризму українськими та іноземними туристами.
В Україні 61 заповідник, де під охороною держави знаходяться
визначні історико-культурні пам’ятки. Три регіони (АР Крим, Львівська область, Київська область разом із Києвом) мають по 8 таких
заповідників, один (Черкаська область) — 6, один (Чернігівська
область) — 4, всі інші — 3 і менше. Шість областей (Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Луганська, Одеська, Херсонська)
не мають жодного такого заповідника[1, 162].
12 заповідників з історико-культурною спадщиною мають статус національних. 3 із них розташовані в Київському регіоні (разом із
Києвом), по 2 — у Черкаській (Шевченківський Національний заповідник, Національний заповідник «Чигирин») та Чернігівській областях, по 1 — в п’яти регіонах (АР Крим разом із Севастополем, Запорізька, Івано-Франківська, Полтавська, Хмельницька області) [2].
Інші п’ять заповідників Черкаської області (Державний історико-культурний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка», Корсунь-Шевченківський Державний історико-культурний заповідник,
Кам’янський Державний історико-культурний заповідник,
Державний історико-культурний заповідник «Трахтемирів»,
Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура») та історико-культурний центр у м. Умань, пов’язаний із хасидизмом на місці поховання Рабина Нахмана, представляють широкий тематичний та часовий простір і розташовані досить рівномірно
на території регіону [1, 163].
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Наведені дані свідчать про значний історико-культурний
потенціалЧеркаської області щодо розвитку культурно-пізнавального туризму та духовно-інтелектуальної рекреації. Тим більше в
межах регіону розроблена і діє регіонально обмежена державна програма туристського спрямування «Золота підкова Черкащини», що
підтверджує визнання на загальнодержавному рівні історико-культурної значимості області та зацікавленість владних структур у повнішому використанні цього потенціалу та розвитку туризму.
Використана література
1. Новикова В. І. Ресурсно-рекреаційний потенціал Черкаської області:
суспільно-географічна оцінка для рекреаційної діяльності / Наукові
записки. Серія: Географія. — 2007. — Вип. 13. С. — С. 162–170.
2. Поливач К. А. Історико-культурна спадщина як фактор розвитку
регіонів та населених місць України // Укр. географ. журн. — 2005. —
№ 1 (49). — С. 55–62.

ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ
В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
Дьяченко А. А.
4 курс, група 4Т, спеціальність «Туризм»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (066) 9202032
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент

Туризм як об’єкт управління має декілька особливостей,які багато в чому зумовлені специфікою галузі. Головним завданням менеджменту в туризмі є виявлення особливостей і в подальшому врахування їх при управлінні підприємствами й організаціями.
Особливі вимоги до менеджменту у туризмі висуває і специфіка
туристичного попиту, який має неоднорідний характер і вирізняється серед інших причин невідчутністю і незбереженістю тур продукту, різноманітністю споживчих уподобань, високою значимістю суспільних факторів.
На управлінні туристичною сферою позначається й така її особливість, як отримання послуги в комплексі під час перебування
туриста на відпочинку. Саме цей комплекс становить основу туристичного попиту. Залежно від клієнтів на передній план можуть вихо432
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дити та чи інша послуга. Турпродукт створюється зусиллями багатьох організацій, залежних одна від одної. В результаті цього зростає
значення кооперації як по горизонталі, так і по вертикалі, що полегшує падання послуг в комплексі.
Під впливом низки об’єктивних зовнішніх факторів формується
сезонність туристичного попиту й пропозиції. Такі фактори, особливо природно-кліматичні умови, визначають сезонну нерівномірність попиту на туристичне обслуговування. Їх урахування необхідно менеджеру турфірми для розробки пропозиції і прийняття заходів
для зниження нерівномірності попиту на туристичні послуги.
Іще одна особливість туризму полягає у тому, що на його розвиток впливає значно більша кількість зацікавлених сторін, ніж у будьякому іншому виді діяльності людини. Туристичні організації не
можуть очікувати від учасників ринку, що всі вони будуть поводитися однаково.
Зовнішні ефекти туристичного продукту також можна представити як специфіку туристичної індустрії. Туризм має значний вплив
на такі сфери, як економіка, екологія, політика, соціальне життя,
які відповідно теж впливають на туризм. Прибуток від туризму бере
участь у місцевому економічному кругообігу і створює додатковий
(мультиплікаційний) ефект. У зв’язку з цим необхідно планувати
і формувати інфраструктуру туризму за участі всіх зацікавлених сторін, організацій тощо.
Крім того, є певна специфіка спілкування туриста з оточуючими.
Повсякденне життя туриста відображає особливості житла, роботи,
вільного часу тощо. Відпустка, проведена у подорожі, — це зустрічі
з іншими подорожуючими і місцевими мешканцями. Ставлення
мандрівника до них і його мотиви визначаються тим, як людина
звикла жити, працювати, які вона має можливості щодо організації
вільного часу. Як правило, чим більше у повсякденному житті людина відчуває обмеженість природних ресурсів, чим більше вона
зобов’язана виконувати певні норми поведінки, тим більше у неї
бажання обрати для відпочинку невідому країну. Результати досліджень свідчать, що поведінка туриста впливає на ставлення до нього
місцевих мешканців та інших мандрівників. Так, якщо туристи
влаштовують галасливі вечірки, займаються видами відпочинку, які
негативно впливають на природу, то це викликає негативне ставлення до них місцевих мешканців і може зіпсувати відпочинок.
Діяльність з управління туризмом специфічна і суттєво відрізняється від діяльності працівників інших галузей, хоча на перший
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погляд може здатися, що менеджмент туристичного регіону і турфірми ґрунтується на тій самій базі, що й менеджмент будь-якого
підприємства системи «людина — людина».
Таким чином, менеджмент в туристичній галузі має специфічні
галузеві особливості, що впливають на процес управління в даній
сфері економічних відносин.

ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ БАВАРІЇ
Карнаушенко А.
IV курс, група ТУ-41,
спеціальність «Туризм»,
Інституту філології і масових комунікацій,
Науковий керівник: Бєлоусова Н. В., к. г. н., доцент

Баварія (нім. Freistaat Bayern) — є найбільшою землею
Федеративної Республіки Німеччина (S=70600 км2) і займає друге
місце за чисельністю населення (12,48 млн.) після Північного РейнуВестфалії. Столицею землі є місто Мюнхен, інші великі міста —
Нюрнберг, Аугсбург, Вюрцбург, Регенсбург. На півночі земля межує
з землями Гессен, Тюрингія та Саксонія, на заході з БаденВюртембергом, на сході з Чеською республікою, на сході та півдні
з Австрією, а також через Боденське озеро із Швейцарією.
Територіально Баварію традиційно розділяють на три частини: Франконія (сьогодні — округи Верхня, Середня та Нижня
Франконія), Швабія та Стара Баварія (адміністративні округи
Верхній Пфальц, Верхня і Нижня Баварія).
Мюнхен — столиця Баварії, третє за величиною місто Німеччини. Воно розташоване поблизу Альпійських гір на берегах річки
Ізар. Понад 750 років Мюнхен розвивався як королівська резиденція. Це сприяло розвитку культури, облаштуванню міста, залученню сюди відомих вчених, художників та скульпторів. На емблемі
цього міста зображена фігурка ченця, і це не випадково. Столиця
землі Баварія, Мюнхен, веде свою історію від невеликого монастиря, побудованого монахами-бенедиктинцями на березі
річки Ізар в VIII столітті. Власне, назва міста в перекладі з німецької означає «ченці». Лише через чотири століття Мюнхен отримав
статус міста.
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За минулі століття Мюнхен обріс пам’ятками архітектури, подарував світу Ріхарда Штрауса і Ліона Фейтвангера, і, звичайно ж, відоме баварське пиво. Є в Мюнхені місце, яке обожнюють жителі
міста — це луг Терези. В 1810 році, на цій площі відбулося весілля
Людвіга I і Терези Саксен-Хильдбургхаузської. Саме тут, на лузі,
щорічно проходить Октоберфест — свято пива, збирає натовпи
любителів бурштинового напою з усього світу.
Місто, засноване ченцями, не можна уявити без церков і соборів.
Символом міста по праву вважається Собор Пресвятої Діви Марії,
в який у 1436 році династія Віттельсбахів заклали камінь майбутнього родинного склепу. Однак, на місці майбутньої усипальниці виріс
дивовижний собор Фрауенкірхе або Собор Пресвятої Діви Марії.
Він розташований зовсім поряд з головною площею Мюнхена —
Марієн плац. Висота собору 99 метрів. На підлозі собору сам сатана,
згідно з легендою, залишив відбиток правої ноги.
Петерськірхе («Старий Петро») — найстаріша парафіяльна
церква Мюнхена з дивовижною долею. Кілька разів будівля церкви
перебудовувалась, приймаючи то романський стиль, то, згодом,
готичний. Після останньої пожежі Петерськірхе придбала риси
«барокко».
Музеї Мюнхена. Столиця Баварії, з її багатовіковою історією,
має багато музеїв. Архітектурний Баварський національний музей
Єгипетського мистецтва, музей порцеляни, збори монет, Стара
пінакотека, Нова пінакотека, — ось неповний список музеїв
Мюнхена.
Німецький музей техніки і науки — один з найбільших, якщо не
найбільший музей в Німеччині. В експозиції представлені досягнення країни у всіх областях промисловості: корисні копалини
і металургія, морська тематика і космос, хімія та фізика.
В південному крилі знаменитого замку Німфенбург розмістився Музей порцеляни. Перший завод з виробництва порцеляну
був побудований на баварській землі, в місті Нойдеке. Поступово
світ визнав високу якість баварського порцеляну, який цінується й
досі.
Безумовно це неповний список історико-культурної спадщини
Баварії. Хочеться вірити в те, що маленький екскурс по цікавим містам Німеччини був для читача цікавим і пізнавальним.
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ОБ’ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
У БОТАНІЧНОМУ ЗАКАЗНИКУ «ВОРОТНІВ»
Колацька А.
ІV курс, група Тр-41, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини,
Науковий керівник: Терлецький В. К., к. б. н., доцент

Воротнівський ботанічний заказник (600 га) знаходиться
в Луцькому районі Волинської області за 17 км від Луцька. Він був
створений у 1978 р. За своєрідний горбистий рельєф його часто називають Волинською Швейцарією. На території заказника зберігають
унікальні дубово-грабові ліси з домішками сосни, берези, осики та
вільхи. Близько половини насаджень мають вік понад 110 років,
а окремі — більше 170 років. Трапляються й рідкісні дубово-ясеневі
ліси, в трав’яному покриві яких зростає понад 900 видів вищих рослин, зокрема й рідкісні: любка зеленоколірна, коручки широколиста
і темно-пурпурова, астранція велика. А при в`їзді до заказника височіє 240-річний дуб, що має 10 метрів в обхваті.
Ми розробили 3 маршрути екологічного туризму на території
заказника. Перший маршрут починається від названого вище старезного дуба, тобто від самого входу, а тоді вже знайомить з колекціями музею та іншими рекреаційними об’єктами заказника. Нами
зібрані місцеві легенди про походження цього дуба, а також про
події, які відбувалися поруч з ним. Туристи можуть також познайомитися з місцевими водоймами (ставами), які надзвичайно мальовничо вписуються в місцеві лісові ландшафти. Від музею стежка екскурсії простягається до колекцій місцевого дендропарку, серед яких
можна побачити дерева і кущі, вирощені із саджанців, отриманих
десятки років тому з Київського дендропарку, Закарпаття, Австрії,
Польщі, Німеччини і навіть Північної Америки. Ця екскурсія може
мати пізнавальне, краєзнавче або навчальне спрямування.
Другий варіант екотуристичного маршруту ми пропонуємо спрямувати до дубово-ясеневих насаджень, які особливо привабливі з
період з травня по вересень. Цей маршрут розрахований на ознайомлення з особливостями росту та розвитку лісових порід, які формують
деревний намет. Близько десятка видів на нарахували в цих насадженнях. А ще до 12 видів можна зустріти у чагарниковому ярусі: ліщина, свид, крушина, різноманітні верби, терен тощо. Цікаві знахідки
можна визначити й у наземному трав’яному покриві. Тут справжня
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поліська енциклопедія для природолюба-початківця: ожини із смачними ягодами, цибуля ведмежа, вороняче око, різні види папоротей.
У залежності від контингенту туристів, про стягнення такого пізнавального маршруту може коливатися від 1 до 12 км.
Третій екотуристичний маршрут ми пропонуємо спрямувати на
ознайомлення з корисними та небезпечними видами рослин у місцевих лісах. Скажімо, яглиця звичайна або калина. Вони ж не лише
корисні для харчування, а й цінні своїми лікарськими властивостями.
Інша річ, вороняче око та вовчі ягоди (ними можна отруїтися).
Багатьох туристів дивує папороть орляк. Адже її листя та кореневища
дуже отруйні. А от молоді проростки листків (вайї) — цінний харчовий продукт, національна страва в Японії. А що вже казати про гриби,
яких у Воротнівському заказнику завжди багато. Подібні пізнавальні екскурсії ми відносимо до категорії краєзнавчих, які не лише знайомлять молодь з природою рідного краю, а й дають необхідні знання про корисні властивості та ризики, які існують у волинських лісах.
Якщо такі екскурсії проводити з дітьми, то це не лише сприятиме
їхньому екологічному розвитку та закріпленню необхідних в житті знань
і навичок, а пізнанню ними основ виживання, орієнтування на місцевості, ознайомлення з отруйними рослинами і небезпечними тваринами.
Таким чином, на території заказника можна проводити різні екологічні тури: пізнавальні, рекреаційні, наукові, пригодницькі і краєзнавчі.
Для цього можна використати не лише пішохідні варіанти екскурсій,
а й велосипедні або кінні види туризму, що частково практикується на
території заказника. У багатьох місцях, найбільше біля ставів, є облаштовані місця для відпочинку: лавочки, столики, альтанки.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кравець В. О.
4 курс, група 4Т, спеціальність «Туризм»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (063) 6311038
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент

Туризм завжди декларувався державною як пріоритетний напрямок розвитку національної економіки. Така постановка питання
впливає і на розвиток окремих регіонів, в том числі і Херсонської
області, яка завдяки своєму географічному положенню та природно437
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ресурсному потенціалу характеризується потужним потенціалом для
розвитку туризму та рекреації.
В Херсонській області важливою умовою перспективного розвитку туристично-рекреаційної діяльності є раціональне використання рекреаційних ресурсів, ефективне використання та оновлення
наявної матеріально-технічної бази, розширення ринку рекреаційних послуг з метою найповнішого задоволення потреб населення
у відпочинку та оздоровленні.
Завдяки своєму географічному положенню та природно-ресурсному потенціалу Херсонська область виділяється значним рівнем
розвитком туризму та рекреації. Область знаходиться в межах
Причорноморської низовини, на всій її території переважають степові ландшафти, помірно-континентальний посушливий клімат.
Південні райони Херсонської області омивають води Чорного та
Азовського морів, берегова лінія розчленована, а тому тут є значна
кількість заток і кіс-островів. На території області багато річок,
у тому числі протікає р. Дніпро (плавнева зона якого з великими
просторами болотистих островів, рясно порізаних складною мережею рукавів, проток, єриків і озер) та р. Інгулець (найзвивистіша
річка рівнинній частині Європи). У межах області розташована значна кількість озер різного походження, серед яких є солоні і грязьові;
також є джерела мінеральних і геотермальних вод. Природно-антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області представлені об’єктами загальнодержавного значення (2 біосферних
заповідника, 1 національний природний парк, 1 дендрологічний
парк та 7 різноманітних заказників) та місцевого значення. Стосовно
суспільно-географічних туристсько-рекреаційних ресурсів, варто
відзначити, що історико-культурні туристсько-рекреаційні ресурси
Херсонщини багаті та унікальні. Це підтверджує, по-перше, їх приналежність до різних історичних епох — від знахідок найдавніших
стоянок до свідчень про культуру кіммерійців, скіфів, сарматів, греків; древніх слов’ян; запорізьких козаків, татар, турків, росіян.
Тож, система інфраструктурних туристсько-рекреаційних ресурсів сформувалась багато десятиліть тому, але вона продовжує трансформуватися і сьогодні.
Однак, на даному етапі розвитку туристичної галузі в області
процеси підтримки, постійного відтворення та повноцінного використання її ресурсного потенціалу є недостатніми та недосконалими.
Більш ефективному функціонуванню галузі в області заважає комплекс проблем, зокрема:
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– недосконалість системи державного управління туризмом і
діяльністю курортів;
– невідповідність об’єктів туристичної інфраструктури та туристичних послуг сучасним вимогам щодо технічної та функціональної
якості;
– низька економічна, соціальна та екологічна ефективність функціонування сфери туризму і діяльності курортів, зокрема через
нерозвинений менеджмент туристичних підприємств;
– недосконалість та низька ефективність маркетингової політики в області.
Розробка стратегічного плану розвитку туристсько-рекреаційної
діяльності в регіоні із зазначенням тактичних цілей та конкретних
завдань на основі результатів проведеного суспільно-географічного
дослідження дасть змогу визначити найбільш перспективні напрямки розвитку, обґрунтувати сильні та слабкі сторони, вагомі чинники
та важелі оптимізації. Залишаючись важливою галуззю економіки
регіону, туристсько-рекреаційне господарство є перспективним
напрямком розвитку Херсонської області.

ПОНЯТТЯ «ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ» І ЙОГО МІСЦЕ
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
Малюга О. В.,
Vкурс, група ТУ-51, спеціальність «Туризм»,
Інституту філології і масових комунікацій, тел. 098 888 12 08
Науковий керівник: Романенко Т. В., к. іст. н.

Туристичні ресурси є основою для формування відповідного
туристичного продукту та його просування на ринку рекреаційних/туристичних послуг. Розглядаючи туризм в якості сегменту рекреаційної діяльності, туристичні ресурси також можливо оцінювати,
ототожнюючи поняття «рекреаційний ресурс» із категорією «туристичний ресурс» [3].
Головним результатом поєднання усіх складових цих ресурсів має
бути задоволення рекреаційних потреб споживача (рекреанта/туриста). З юридичної точки зору для формалізованого обліку туристичних ресурсів має бути застосована відповідна методика, що грунтуватиметься на чітко визначеному якісному тлумаченні та кількісному
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показнику. Так, наприклад, в Законі України «Про внесення змін до
Закону України «Про туризм» (далі — Закон) [1] туристичні ресурси
України визначено, як «пропоновані або такі, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об’єктів
державної, комунальної чи приватної власності».
Як зазначається в законодавстві України, «напрями освоєння
і розвитку туристичних ресурсів України визначаються органами
державної влади, органами місцевого самоврядування відповідно до
програм розвитку туризму» [1, 2]. В переліку основних цілей державного регулювання, зокрема, має місце й вимога «збереження
цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахування державних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій» [2].
В Україні законодавчо визначені відповідні повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо
затвердження державних цільових, регіональних та інших програм
розвитку туризму з метою забезпечення охорони туристичних ресурсів України, їх збереження та відновлення, раціонального використання, забезпечення безпеки туризму, конституційних прав громадян
на відпочинок та інших прав громадян, а також патріотичного виховання органами, тощо.
В Україні на рівні законодавчих документів зазначена й важливість та необхідність здійснення наукових досліджень щодо розвитку туризму, зокрема, й з метою запровадження методик класифікації
та оцінки туристичних ресурсів, режиму їх охорони, збереження та
відновлення, порядку використання.
Зважаючи на те, що в сучасних умовах життя у багатьох країнах
світу все більше значення приділяється діяльності та впливу так званого «третього сектору» на розвиток суспільства, зокрема й в сегменті спрямування діяльності неприбуткових організацій в галузі
туризму на формування та поширення інформації про туристичні
ресурси. З цією метою властивого значення є враховування їх потенціалу у таких аспектах діяльності, як підготовка пропозицій щодо
розвитку туризму, курортно-рекреаційної сфери, охорони туристичних ресурсів України, їх збереження та відновлення, порядок
використання.
Отже, законодавством України визначені основні напрями
поводження з її туристичними ресурсами, але політична, економічна, екологічна, соціальна кризи, військова агресія в Україні накла440
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дають свій негативний відбиток і на сучасний стан із людськими,
природними ресурсами, інфраструктурою певних населених пунктів,
соціально-економічною складовою тощо.
Використана література
1. Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та
об’єктівприродно заповідного фонду України / Наказ МінприродиУкраїнивід 22.06.2009 N330. Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 22 липня2009 р. за № 679/16695 / Офіційний вісник України
від 07. 08. 2009 — 2009 р., № 57, стор. 107, стаття 1997 [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: zakon.rada.gov. ua/laws/show/z0679-09.
2. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про туризм»:
Закон України від 18.11.03 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua.
3. Словник рекреаційних термінів / укладач С. С. Бєляєва. — К.: ВЦ
«Академія», 2011. — 184 с. (Серія «Nota bene»).

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ
У СКЛАДІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
Мар’юсік І. І.
І курс, група Тр(с)з–1.1, спеціальність «Туризмознавство»
Науковий керівник: Сушик О. Г., канд. пед. наук, доцент

Державна підтримка туризму в Україні не передбачає цільових
бюджетних вкладень в його розвиток. Більш поширеною формою
інвестицій є підтримка туристичної сфери на місцевому або регіональному рівнях за рахунок місцевих бюджетів. Але внаслідок дефіциту останніх у більшості регіонів кошти на фінансування об’єктів
туристичного напрямку виділяються дуже обмежені і не в змозі задовольнити інвестиційні потреби туристичної інфраструктури. Потенційним джерелом фінансування туристичних комплексів та в їх складі підприємств харчування є вітчизняні та іноземні інвестори. Через
недостатній обсяг внутрішніх інвестицій держава зацікавлена в притоці прямих іноземних інвестицій, але на сьогодні Україна є інвестиційно непривабливою. Для вирішення проблеми фінансування
соціальної сфери туризму пропонується створення спеціальних
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цільових та благодійних фондів з розвитку соціального туризму та
подальше формування сприятливого інвестиційного клімату. Але
цей захід без вирішення ряду комплексних програм буде мало ефективним.
З огляду на те, що Україна знаходиться на перехресті транспортних коридорів, що поєднують країни Східної та Західної Європи,
подальший розвиток сервісної туристичної інфраструктури має відбуватися у сукупності з розвитком мережі підприємств харчування.
Які у туризмі розглядаються не тільки у зонах відпочинку туристів,
але й на шляху їх пересування до місця призначення — на транспортних засобах (літаку, поїзді, теплоході, автомобільному транспорті) та у місцях дислокації транспорту (залізничному вокзалі, аеропорту, морському порту, автовокзалі, на трасі). Також особливе
значення має національна спрямованість підприємств харчування,
тому що виникає необхідність задоволення потреб у харчуванні
людей з різних країн світу. Особливо це стосується комплексів харчування в курортно-рекреаційній сфері діяльності.
Забезпечити ефективне функціонування підприємств туристичної сфери неможливо без належного реформування структури управління туристичною галуззю на всіх її рівнях. Враховуючи низку
спільних важливих проблем розвитку санаторно-оздоровчих закладів та готельно-ресторанного господарства, а також беручи до уваги
світовий досвід щодо управління індустрією туризму, доцільно
покласти функції, пов’язані з координацією діяльності зазначених
підприємств (незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості) на центральний орган виконавчої влади з питань туризму
України. Централізація управління туристичними закладами розміщення дозволить не тільки координувати їх діяльність, але й надасть
можливість враховувати туристські потоки, що розміщуються у засобах неготельного типу. Створення інформаційно-рекламного регіонального центру сприятиме розвитку туризму і дасть можливість
розробити інформаційно-рекламну продукціюта пропагувати туристичні об’єкти регіону.
Отже, харчування у функціональній схемі ринку туристичних
послуг є основним елементом формування туристичного продукту
і вдосконалення діяльності підприємств харчування можливе за
рахунок: підвищення якості продукції та встановлення контролю
якості продукції; розширення асортименту страв та послуг, що можливо за рахунок виробництва нових страв з нової сировини, організації дієтичного харчування; при розробці заходів по удосконаленню
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діяльності підприємств необхідно приділити значну увагу кадровій
політиці; застосування реклами.
Використана література
1. Абрамова Т. В. XXI століття стане століттям туризму. / Т. В. Абрамова,
Ю. А. БарзикінВ. Н. Шарафутдінов//ЕКО — 2005. — № 9. — С. 46–58.
2. Туватов В. Є. Особливості організації та функціонування служби
маркетингу на підприємствах готельної індустрії. /В. Є. Туватов //
Маркетинг у Росії і за кордоном. — 2006. — № 1. — С. 89–97.
3. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. / Л. П. Дядечко — К.:
Центр учбової літератури, 2007. — 224 с.

ОСОБЛИВОСТІ ВИСТАВКОВОГО МАРКЕТИНГУ
В ТУРИЗМІ
Мевх А. С.
4 курс, група 4Т, спеціальність «Туризм»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (095) 1629937
Науковий керівник: Корякіна А. С., ст. викладач

У маркетинговій діяльності туристичного підприємства особливе значення має популяризація галузі (зокрема її представників, продукції, послуг) через виставково-ярмаркові заходи. На сьогоднішній день виставки — один з ефективних способів просування
продукції та послуг турфірм на туристичному ринку.
Виставковий маркетинг у туризмі — новий, але надзвичайно
ефективний напрямок маркетингової діяльності в туристичній галузі України, яка нині динамічно розвивається. Туристичні виставки,
ярмарки, салони, біржі — один з найефективніших способів просування продукції та послуг турфірм на туристичному ринку. Ефект
виставкової діяльності в туризмі посилюється за рахунок її масового
характеру та значної кількості контактів. Вищевказане зумовлює
більшу ефективність виставкової діяльності, як інструменту збуту
туристичної продукції, порівняно з іншими.
Виставкові заходи займають особливе і важливе місце серед інструментів сучасного туристичного маркетингу. Вони надають туристичному підприємству великі можливості одночасного розповсюдження і отримання широкого спектру економічної, організаційної,
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технічної, комерційної інформації за відносно низьких витрат.
Виставкові заходи в туризмі є ніби дзеркалом розвитку галузі, біржею інформації, показником цін, а також засобом прогнозування
кон’юнктурних змін.
Серед найбільш поширених заходів виставкової діяльності варто
відмітити виставки, ярмарки, демонстрація туристичних продуктів
(салон), комерційне виставкове представлення та продаж туристичної
продукції (біржа), турмагазин (турмаркет, телемаркет), конференції.
Участь в роботі виставок та ярмарок — активний та потужний
засіб формування маркетингових комунікацій туристичних підприємств. Одночасно це складний комплекс прийомів та засобів, що
відображають основні елементи маркетингового комплексу — рекламу (друковану, стендову тощо), пропаганду, особистий продаж
(праця стендистів), стимулювання збуту, розподіл сувенірів, надавання знижок тощо. Зрозуміло, що за допомогою виставкових заходів неможливо вирішити всі маркетингові проблеми фірми, але ці
заходи є незамінним засобом маркетингової комунікації, яким турпідприємство не повинно нехтувати.
Виставкова діяльність дозволяє використовувати всі можливі способи для захоплення ринку і досягнення оптимального результату
діяльності фірми. Виставкова діяльність — це, з одного боку, величезна, яскрава, ефектна вистава, і важка, копітка, щоденна праця — з
іншого. Ця робота включає збір аналітичної та статистичної інформації, підготовку необхідного обладнання і т. д. У туристичній галузі виставки виступають одним із засобів маркетингових комунікацій. Серед
багатьох видів такого просування(реклама, формування громадської
думки, персональні продажі) виставки визнані одним з найефективніших інструментів маркетингу, оскільки в них одночасно беруть
участь і фахівці, і виробники, і споживачі. Це дає можливість учасникам паралельно вирішувати проблеми збуту, визначати коло покупців
і партнерів. Виставки здатні надати істотну допомогу і у формуванні
політики ціноутворення, і в аналізі продукту конкурента, і в розробці
стратегії розповсюдження продукції, і в удосконаленні самого туристичного продукту. І хоча участь у туристичних виставках вимагає високого рівня витрат — оренда, оформлення стенду; реклама до виставки;
оплата персоналу, що задіяна у заходах, роботу з пресою, проте дані
витрати можуть забезпечити високу ефективність даних заходів.
Виставкова діяльність як один із заходів маркетингової роботи є ефективним інструментом туризму, що допомагає у просуванні послуг туристичних компаній серед величезного числа потенційних споживачів.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Мовчан І. С.
IІ курс, група ГРС-21, спеціальність «Готельно-ресторанна справа»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
ВНЗ «Університет «Україна»
Науковий керівник: Стиценко О. В., асистент кафедри туризму
та готельно-ресторанної справи

Сучасні заклади ресторанного господарства, на сьогоднішній
день, відрізняють високою актуальністю серед споживачів, так як
в бурхливому ритмі життя люди готові витрачати більше коштів на
їжу, ніж на її приготування. Цей факт свідчить про те, що власники
закладів звертають досить велику увагу на якість обслуговування та
сервіс, доволі суворіше ставляться до відбору персоналу, а також
застосовують новітні технології та інновації, щоб мати високий
рівень конкурентоспроможності.
В умовах конкуренції підприємства ресторанного бізнесу вимагають сучасних методів управління, які базуються, в першу чергу, на
впровадженні та використанні автоматизованих систем управління.
Впровадження сучасних автоматизованих систем управління в
ресторанному бізнесу дозволяє: покращити якість обслуговування
споживачів; контролювати діяльність підприємства та персоналу;
щоденно аналізувати фінансові результати, обробляти значні обсяги
зовнішньої та внутрішньої інформації для прийняття ефективних
управлінських рішень.
Сучасний ринок інформаційних ресурсів пропонує здійснювати
автоматизацію діяльності підприємств ресторанного господарства із
застосуванням численних програмних продуктів, які відрізняються
як рівнем автоматизації, так і вартістю впровадження. Особливою
ознакою закладів ресторанного господарства є гармонійне поєднання виробничої (виготовлення страв власного виробництва) та торгівельної (продаж купованих товарів і продукції) діяльності, а також
надання супутніх послуг з обслуговування відвідувачів [2].
Сучасний ринок інформаційних ресурсів пропонує здійснювати автоматизацію діяльності підприємств ресторанного господарства із застосуванням численних програмних продуктів, які відрізняються як рівнем автоматизації, так і вартістю впровадження.
Зручність автоматизації та інформатизації процесів на підприємстві ресторанного господарства очевидно не тільки з точки зору
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«ведення справ», а й з позицій споживачів, оскільки інформаційні
системи дозволяють більш оперативно працювати з розрахунками
споживачів, черговістю обслуговування, забезпеченістю пропонованого меню усіма необхідними інгредієнтами тощо [1].
До основних програм автоматизації у ресторанному господарстві відносяться: «1С-Рарус: Общепит», «Парус-Ресторан», «TillyPad
XL», «Система R-keeper», «Система Капітал 2008: Ресторан»,
«Система «Маркет+4. х», «Система «ISOFT-РЕСТОРАН».
Отже, на сьогоднішній день системи автоматизації роботи підприємств ресторанного бізнесу займають досить вагому частку його
діяльності, а також роблять процес обслуговування більш швидким
та якісним. Впровадження новітніх інформаційних технологій ефективного функціонування, що сприяє забезпеченню управління
виробничо-торгівельною діяльністю та основними бізнес-процесами підприємств ресторанного господарства.
Використана література
1. Давидова О. Ю., Полстяна Н. В. Інформаційно-комп’ютерні інновації в
ресторанному бізнесі / О. Ю. Давидова, Н. В. Полстяна // Науково-технічний збірник Харківської національної академії міського господарства.
Серія «Економічні науки». — Харків, 2012, — № 106. — С. 403–408.
2. Цюцяк А. Л. Організація обліково-аналітичного процесу підприємств
ресторанного господарства в умовах автоматизованої обробки
інформації / А. Л. Цюцяк // Вісник Хмельницького національного
університету. Серія «Економічні науки». — Хмельницький, 2012, —
№ 1. — С. 60–64.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
Пшонік В. В.
IV курс, група Тр–4.1, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к. тел (063)-9927649
Науковий керівник: Гаврилюк Н. В., старший викладач

В умовах постійного змінення потреб споживача, технологій та
конкурентного середовища існування підприємства залежить від
того, наскільки успішно воно розроблює і виводить на ринок нову
продукцію. Але і після того, як новий товар з’явиться на ринку, він
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не може бути покинутий напризволяще. Необхід но вміти застосовувати до нього відповідні маркетингові стратегії в залежності від
того, яку стадію свого життєвого циклу проходить товар.
Найвідоміша маркетингова концепція — це «концепція життєвого циклу продукту», яка полягає у тому, що будь-яка політика стосовно товару (послуги) на ринку може бути модифікована під впливом існуючих ринкових умов, і виробник — не пасивний спостерігач
цього процесу, а має можливість сам керувати ним [3, с. 225].
Концепція життєвого циклу турпродукту відіграє важливу роль
у стратегічному плануванні, і кожна стадія життєвого циклу має
певні завдання для маркетингу.
Життєвий цикл товару, як правило, включає декілька етапів (стадій): дослідження і розробку товару, впровадження; ріст об’єму продажу; зрілість; спад [1, с. 74–75].
Динаміка збуду, представлена на рисунку, пояснюється, з одного
боку, поведінкою продавців і є результатом маркетингової діяльності підприємства, а з іншої — поведінкою покупців.

Життєвий цикл продукту має 5 стадій.
1. Етапу появи турпродукту на ринку відповідає етап його розробки. На цій фазі туристське підприємство зазнає збитків, які надалі повинні бути компенсовані за рахунок прибутків від його реалізації, або в разі невдачі повністю відшкодовані за рахунок випуску
іншого турпродукту. [3. ст. 258]
2. Етап впровадження турпродукту на ринок. Період повільного
зростання продажів, коли продукт вводять на ринок. Через великі
витрати на впровадження продукту на ринок прибутку на цій стадії
немає.
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3. Зростання — це період швидкого прийняття продукту ринком
і зростаючого прибутку.
4. Зрілість –період спаду зростання продажів, оскільки на цей
час продукт прийняла більша частина покупців. Прибуток вирівнюється або зменшується через підвищення маркетингових витрат для
захисту продукту від конкурентів.
5. Спад — період, коли і продажі, і прибутки різко падають [2. ст. 226].
Отже, концепція життєвого циклу товару допомагає інтерпретувати динаміку товару на ринку. Слід зазначити, що облік життєвого
циклу товару дозволяє оцінювати його конкурентноспроможність в
динаміці, що особливо важливо при розробці товарів-аналогів та
принципово нових товарів.
Використана література
1. Авраменко Ю. П. Маркетингова діяльність в залежності від циклу
товару / Ю. П. Авраменко. // Вісник НТУ «ХПІ». — 2012. — №9. —
С. 73-80.
2. Афонченкова Т. М. Менеджмент та маркетинг туризму: [навчальний
посібник] / Т. М. Афонченкова, О. В. Булюк, Б. М. Масенко; за ред.
Лугініна О. Є. — К.: Видавництво «Ліра», 2012. — 364 с.
3. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика / М. П. Мальська, В. В. Худо: Підручник. — 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр
учбової літератури, 2012. — 368 с.
4. Павленко А. Ф. Маркетинг: [підр.]/ А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова,
А. В. Вовчак. — К.: КНЕУ, 2009. –600с.
5. Правик Ю. М. Маркетинг туризму: підручник / Ю. М. Правик. — К.:
Знання, 2008. — 303 с.

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ — ПРІОРИТЕТ
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА
Пшонік В. В.
ІV курс, група Тр–4.1, напрям підготовки «Туризм»
Науковий керівник: Сушик О. Г., к. пед. н., доцент

У світі сільський зелений туризм розглядається як альтернатива
сільському господарству за розмірами отриманих прибутків. До того
ж, розвиток інфраструктури сільського туризму не вимагає таких
значних капіталовкладень, як інші види туризму і може здійснюва448
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тися за рахунок коштів самих селян без додаткових інвестицій.
Скорочення міграції з сіл до міст надасть змогу заощадити значні
фінансові й матеріальні ресурси, адже, за підрахунками експертів
Європейського банку реконструкції та розвитку, облаштування в місті
вихідця з сільської місцевості в 20 разів дорожче, ніж створення умов
для його життя і роботи в селі. Сьогодні господарі понад 600 садиб із
18 областей України запрошують на відпочинок до своїх осель.
Основні центри сільського зеленого туризму в Україні тяжіють
до рекреаційних центрів — чистих річок, лісових масивів, морського узбережжя, озер та водоймищ, а також до архітектурних комплексів міст та сіл. Сільський зелений туризм — це специфічна
форма відпочинку в приватних господарствах сільської місцевості з
використанням майна та трудових ресурсів особистого селянського, підсобного або фермерського господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону. Він виступає одним із засобів
диверсифікації джерел прибутків сільського населення, важливим
компонентом комплексного розвитку сільських територій та сільської інфраструктури, а також як один з факторів подолання бідності в сільській місцевості.
Інша позитивна сторона розвитку сільського зеленого туризму
полягає в отриманні додаткових перспектив для пропаганди української культури, поширенню знань та інформації про історичні,
природні, етнографічні атрибути України, що сприяє визнанню сільського туризму суспільно цінною та корисною сферою відносин,
а також заслуговує на ґрунтовну підтримку з боку держави. Наша
країна має багато різноманітних пам’ятків природи, історії і культури, національними традиціями, можливостями отримання екологічно чистих продуктів, відпочинку в умовах красивої природи. На
прибутковість і перспективність розвитку сільського зеленого туризму впливають наступні чинники: у родині (професійна кваліфікація
та вміння зацікавити; співпраця цілої родини; добрі стосунки з сусідами; особисті якості членів родини); у господарстві (локалізація;
відповідні будинки та інвентар; тип сільськогосподарської продукції;
здорова їжа; безпека; місця рекреації; можливість цікавих розваг);
у регіоні (туристична атрактивність; інфраструктура; послуги; форми
проведення вільного часу).
Сільський туризм можна розглядати як додатковий вид підприємницької діяльності, який дає селянам певні додаткові доходи, а
також як основним видом отримання прибутку. Власник сільської
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садиби може отримувати реальні доходи у сфері сільського туризму
від наступних видів діяльності: транспортне обслуговування туристів, екскурсії, організація полювання та рибальства, підготовка та
проведення культурно-розважальних програм, прийом туристів та
їх відпочинок, організацію послуг харчування, прокат туристичного
спорядження.
Розвиток туризму в сільській місцевості — це розвиток туристської індустрії даної території як складного комплексу міжгалузевих
взаємовідносин. Необхідно відмітити, що на шляху розвитку цього
виду підприємницької діяльності є багато проблем, зокрема, недосконалість нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей вид
діяльності, погано розвинута інфраструктура сільських місцевостей,
транспортна віддаленість осередків відпочинку та їх рекреаційна
необлаштованість (невідповідність запитам сучасного туриста).
Вирішення цих проблеми можливо шляхом об’єднання зусиль регіональних й місцевих органів влади які повинні залучити науковців та
розробити стратегічні плани розвитку сільських територій із врахуванням пропозицій місцевого населення. На державному рівні здійснювати стимулювання розвитку рекреаційних форм малого підприємництва в сільській місцевості, що дасть можливість покращити
існуючу інфраструктуру й підвищити стандарти сільської гостинності до загальноприйнятих європейських норм.
Сільський туризм сприятиме позитивній динаміці економічного
розвитку депресивних сільських територій, збереженню селянства
як носія української ідентичності, культури і духовності, це додаткові можливості для популяризації української культури, поширення знань та інформації про історичні, природні, етнографічні особливості України, що заслуговує на всіляку підтримку з боку держави.
Використана література
1. Лесів М. Сільська оселя може сприяти фінансовому достатку / М. Лесів // Агросвіт України. Журнал. — 2010. — № 3. — С. 32–33.
2. Дворська Л. Особливості маркетингу сільського зеленого туризму в
Україні. / Л. Дворська // Рекреаційна географія і туризм Наукові
записки. — 2010. — № 2. — С. 64.
3. Лизогуб В. А. Можливості впливу сільського зеленого туризму на функціонування соціальної інфраструктури агропромислового комплексу.
/ В. А. Лизогуб, О. В. Перов // Вісник Національної юридичної
академії України імені Ярослава Мудрого. — 2010. — №3. — C. 64–71.
4. Рутинський М. Й. Зелений туризм. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. —
К.: Знання, 2008. — 271с.
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АУТСОРСИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД
ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ржепушевська Т. В.
ІIІ курс, група ГРС-31,
спеціальність «Готельно-ресторанна справа»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
ВНЗ «Університет «Україна»
Науковий керівник: Стиценко О. В., асистент кафедри туризму
та готельно-ресторанної справи

Пріоритети інноваційного розвитку економіки України є одним
з основних завдань вдосконалення механізмів взаємодії учасників
інноваційного процесу. Зміна системи фінансування державою інноваційної діяльності підприємств індустрії гостинності вимагає одночасної зміни системи управління цією діяльністю з метою збільшення віддачі від усіх видів інновацій.
На сучасному етапі у практиці управління готельними підприємствами знаходить все більш широке застосування аутсорсинг. Ця
тенденція відповідає закономірностям постіндустріальної економіки: подальшому поглибленню спеціалізації, випереджаючому розвитку сфери послуг.
У сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації господарської діяльності, туристичні та готельно-ресторанні підприємства
функціонують в жорстких умовах конкурентного середовища.
Стрімкий розвиток нових технологій, зростаюча диверсифікація бізнесу, ускладнення бізнес-проектів та інші фактори спонукають підприємства розробляти нові стратегії, і шукати більш ефективні
рішення для підвищення своєї конкурентоспроможності [1].
Термін «аутсорсинг» («outsourcing») походить від англійського
«outside resource using» — використання зовнішніх ресурсів.
Введення цього терміна в теорію науковці пов’язують із використанням ресурсів зовнішніх організацій або провайдерів (від англ. to
provide — «надавати послуги») [2].
В умовах жорсткої конкуренції на ринку готельних послуг
України все частіше підприємства стикаються з проблемою вибору
стратегічного підходу в області управління, що має сприяти підвищенню якості готельних послуг і конкурентоспроможності готельних підприємств. Серед різноманіття можливих моделей управління,
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що обумовлене регіональними особливостями умов функціонування
підприємств, набуло поширення застосування аутсорсингу в господарській діяльності підприємств, сутність якого полягає у передаванні частини функцій відповідно до принципу «залишаю собі лише
те, що можу робити найкраще, передаю зовнішньому виконавцеві
те, що він робить найліпше».
Підприємства індустрії гостинності використовують аутсорсинг
з метою досягнення найліпших організаційно-управлінських, технологічних і вартісних цілей з найменшим ризиком для самого підприємства. Перспективи застосування аутсорсингу в готельному
підприємстві дозволяють створення алгоритму вибору партнерів
при плануванні розвитку подальшої його діяльності, що дасть змогу
перейти до сумісної взаємодії засобів розміщення на суміжних ринках, поділяючи загальні інвестиційні витрати, поліпшуючи якість
обслуговування та якість послуг, знижуючи строки окупності
й ризики.
Підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств
за рахунок впровадження аутсорсингу є виправданим, проте керівництву готельного господарства, перед передачею функцій на аутсорсинг необхідно здійснити: оцінку інноваційно-інфраструктурного та майнового стану підприємства; оцінити стан фінансової
стабільності підприємства; оцінку платоспроможності підприємства
і ліквідність майна.
Сьогодні послуги готельного бізнесу вкрай затребувані та вимагають поліпшення якості обслуговування на високому рівні і різноманітності, з метою залучення більшої кількості клієнтів.
Використана література
1. Лисюк Т. В., Терещук О. С. Аутсорсинг як чинник підвищення
інноваційної діяльності у сфері туризму та готельно-ресторанного
господарства / Т. В. Лисюк, О. С. Терещук // Міжнародний науковий
журнал «Науковий огляд». –2016, — № 6 (27). — С. 1–11.
2. Микало О. І. Аналіз та класифікація форм аутсорсингу / О. І. Микало
// Економічний простір. — 2010. — №37. — С. 216–222.
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Рязанова І. К.
ІІ курс, група 21-ФР, напрям підготовки «Здоров’я людини»
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (095)-7624592
Науковий керівник: Гета А. В., к. фіз. вих., доцент

Дедалі більше країн інвестують в розвиток туризму, перетворюючи сучасний туризм в основну рушійну силу соціально-економічного прогресу через створення робочих місць і підприємств, розвиток інфраструктури і доходи від експорту послуг. Як джерело
міжнародної торгівлі послугами туризм став однією з найбільших
в світі торговельних категорій. Загальний еквівалент експорту,
породженого в’їзним туризмом, в тому числі пасажирські перевезення, перевищив $ 1 трлн. в 2016 р. або близько $ 3 млрд. в день[1].
Туризм і супутні йому послуги на експорт складають близько 30%
від світового експорту комерційних послуг та 6% від загального обсягу експорту товарів і послуг. Туризм як експортна категорія займає
четверте місце в світі після експорту палива, хімікатів і автомобільної
продукції. Для багатьох країн, що розвиваються він є одним з основних джерел іноземної валюти і займає перше місце серед експортних доходів, що створює численні робочі місця і можливості для
подальшого розвитку[1, 2].
Внесок туризму у світовій ВВП оцінюється приблизно в 5%.
Внесок туризму у вирішення проблеми зайнятості трохи вище —
близько 6–7% від загальної кількості робочих місць по всьому
світу (прямих і непрямих). Частка туризму у ВВП становить близько 2% для країн, де туризм є порівняно невеликим сектором, до
більш ніж 10% для країн, де туризм є важливим елементом економіки [1, 2].
До складу ЮНВТО входять 154 країни, 7 територій і близько
400 асоційованих членів (філій). У реальному вираженні сума доходів від міжнародного туризму з урахуванням коливань курсу валют та
інфляції зросла на 5%, а обсяг прибутків — майже на 7%, що свідчить
про тісний взаємозв’язок між обома показниками і підтверджує, що
в період відновлення прибуття мають тенденцію відновлюватися
швидше, ніж надходження. Як відображення економічних умов відновлення було особливо сильним в країнах з економікою, що розвивається, де прибуття росли швидше (+8%), ніж в розвинених країнах
(+5%). Зростання було особливо помітне в регіонах з економікою,
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що розвивається, де частка міжнародних туристських прибутків
неухильно зросла з 31% в 1990 р. до 47% в 2016 р. [2].
Отже, туризм проявив себе як сектор, що володіє високою опірністю, і з метою посилення інтеграції та співпраці між усіма учасниками туристичного ланцюга для підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі необхідно більш ефективно реагувати на
виклики, подібні до того, що виникають внаслідок природних катаклізмів або політичної нестабільності в світі. Керівництву туристичної
галузі України постійно потрібно проводити попереджувальні і рекламні акції, щоб привабити туристів для відпочинку і оздоровлення
в нашу країну.
Використана література
1. Александрова А. Ю. Новейшее представление о сфере туризма как
системе / А. Ю. Александрова // Современные проблемы сервиса и
туризма. –2014. — № 1. –С. 24.
2. Зима А. Г. Итоги турсезонаи прогнозы туристического рынка-2016 /
А. Г. Зима // Бізнес Інформ. — 2016. — №1 (393). — С. 53–54.

МУЗЕЙ «КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ» — УНІКАЛЬНА
ІСТОРИКО-ВІЙСЬКОВА ПАМ`ЯТКА УКРАЇНИ
Савченко Ірина
V курс, група ТУ-51, спеціальність «Туризм»,
Інституту філології і масових комунікацій,
Науковий керіник: доц. Бєлоусова Н. В.

Довідавшись нещодавно, що Київська фортеця — це чи не найбільша у світі земляна фортеця, котра не має собі рівних у Європі,
я була вражена тим, що про це не знає більшість киян, а тим більше — гостей нашого міста. Тим часом, феноменальна споруда знаходиться у самісінькому центрі столиці, в одному з найпрестижніших її районів — Печерському, і займає площу близько 20-и га.
Шкода, що численні туристи й паломники, які прагнуть обов’язково побачити Києво-Печерську лавру, оминають своєю увагою цей
унікальний фортифікаційний комплекс.
«Недолік» Київської фортеці, можливо, в тому, що вона розкидана Печерським пагорбом, а це величезний район столиці. Крім
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того, окремі укріплення знаходяться також і за межами Печерська.
Більшість з них перебуває у, м’яко кажучи, не дуже пристойному
вигляді, багато земляних валів старої фортеці занедбані так, що люди
вважають їх природними схилами й пагорбами. Дирекція стадіону
НСК «Олімпійський» стверджувала, ніби штучні укріплення — то
природні пагорби, але доведено, що то справжні фортифікаційні
укріплення, що за ними вже починалася еспланада — так зване незабудоване місце між фортецею та містом. Як доказ тому — тамтешня
вулиця Еспланадна, що якраз і проходить під тими валами. Є й інші
вулиці на Печерську, які підказують, де шукати фортечні споруди:
Бастіонна, Цитадельна, Арсенальна, колишня Московська, що вела
до Московських воріт...
Загальна довжина усіх валів основної території фортеці — близько 10 км. Загалом же, Київська фортеця складалася з чотирьох
частин. Власне, основна територія Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» — це майже увесь Печерський
пагорб, на якому були зведені два комплекси укріплень: Васильківське і Госпітальне (на території останнього зараз знаходяться адміністрація музею та його експозиція). Плюс територія Звіренецького
укріплення — це район сучасного Національного ботанічного саду
ім. Гришка; Лиса гора, де колись існував Лисогірський форт. Тепер
ця велика земельна ділянка площею 120 га має статус «Природний
парк» і належить музею «Київська фортеця». Ще були бастіони на
Подолі та передмостове укріплення на лівому березі для прикриття
єдиного, із середини ХІХ ст., Ланцюгового мосту через Дніпро.
Власне, історія фортифікаційних укріплень на території Києва
веде свій відлік від часів Трипільської культури (V–III тис. до н. е.),
про що також можна дізнатися в нашому музеї. А за часів Київської
Русі місто мало уже три фортеці: Старокиївську, Подільську та
Києво-Печерську. Остання й стала єдиною фортецею Києва, але
лише з ХІХ ст., хоча її будівництво почалося ще в ХІ ст. зі зведення
дерев’яного частоколу та облаштування валів довкола КиєвоПечерського монастиря. Згодом кияни замінили його на потужну
кам’яницю, яку зруйнували у 1240 році орди хана Батия. Але її головна брама стоїть і досі — це головний вхід до Києво-Печерської лаври,
над яким споруджена Троїцька надбрамна.
На сьогодні, музей — один з найбільш відвідуваних у Києві:
щороку тут буває близько 100 тисяч гостей, серед яких чимало й іноземців. До речі, за кордоном про Київську фортецю добре знають і
просто у захваті від неї. Там скрізь пишуть: це унікальна спадщина
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всієї Європи і всього світу. Часто запрошують на різні події. Одна
з найбільших бід: влада дозволяє будівництво елітних хмарочосів
прямо на території фортеці…
Знаєте, дехто дорікає: нащо, мовляв, так перейматися через якусь
там фортецю, збудовану за наказом російського царя? А мені байдуже, хто її побудував і за чиїм наказом. Важливе інше: якщо нам,
українцям, випало щастя мати таку історичну військову пам’ятку, то
варто цим пишатися, адже такої немає ніде більш в світі!

РОЛЬ ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
ТА МОЛОДІ В ТУРИЗМІ
Сатенко М. О.
IV курс, група ТУ-41, «Туристичне обслуговування»,
Університет «Україна»,
к. тел. (068)3531398
Науковий керівник: професор Доценко А. І.

Формування справжніх естетико-духовних цінностей студентської молоді неможливе без глибокого усвідомлення ними національних основ культури, зокрема народної пісні, творчості українських композиторів-класиків. Надзвичайно важливим є цілісний
підхід до засвоєння ними національної культури: вивчення історії, оволодіння естетичним багатством мови, увага до краси рідного краю. Одним з найсильніших факторів стихійного естетичного впливу в системі естетичного виховання є природа. Цей
вплив посилюється за умови, що він організований і керований
педагогом.
Естетичне виховання студентів здійснюється і шляхом міжособистісного впливу між студентами, студентами і викладачами
у навчальному процесі і в позанавчальний час. Естетичне спілкування, яке включає елементарні естетичні навички поведінки, естетику взаємовідносин людей у праці, побуті, відпочинку, за умілої
організації має потужну виховну силу. Формування естетичних відносин у навчальному закладі відбувається за участі викладачів
і кураторів.
Мета екологічно-патріотичного виховання — формування відповідального і дбайливого ставлення до природи, що базується на
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екологічній та національній свідомості. Це передбачає дотримання
моральних і правових принципів природокористування й пропаганду ідей щодо його оптимізації, активну діяльність із вивчення й
охорони природи своєї місцевості.
Екологічна освіта нині розвивається на принципах єдності, історичного взаємозв’язку природи й суспільства, соціальної зумовленості відносин людини й природи, гармонізації цих відносин. Чільне
місце в системі екологічної освіти й виховання належить проблемі
змісту діяльності учнів, що вбирає в себе чотири аспекти взаємодії
суспільства та природи:
– усвідомлення мети й способів раціонального використання
природи людиною;
– розуміння не лише практичної, а й пізнавальної, естетичної,
– морально-етичної, гуманістичної, економічної, національнопатріотичної й гігієнічної цінності навколишнього природного середовища;
– усвідомлення негативних наслідків використання природних
систем (виснаження природних ресурсів, забруднення природного
середовища, зникнення еталонів та пам’яток природи тощо);
– оволодіння школярами теорією та практикою побудови власних стосунків у системі «людина — природа».
Формування екологічної культури можливе за умови, що до змісту освіти входитимуть такі головні елементи: система знань про
взаємодію природи й суспільства; ціннісні екологічні орієнтації;
система норм і правил ставлення до природи; вміння та навички з її
вивчення та охорони, повне розуміння цінності свого краю. З психологічної точки зору глибинна екологія — це шлях формування
психоемоційного погляду на себе крізь призму системи, частиною
якої людина уявляє себе.
Отже, для високої ефективності естетичного та екологічно-патріотичного виховання студентів необхідно створити у вищому
навчальному закладі естетично привабливу обстановку, використовувати у виховній роботі зі студентами потенційні можливості народних традицій та обрядів, забезпечувати високу естетичну культуру
викладачів і студентів, а також виховних заходів, залучаючи до їх підготовки і проведення якомога більше студентів і відомих людей зі
сфери культури.
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РОЗВИТОК СФЕРИ ТУРИЗМУ:
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Сиротинський А. В.
І курс, група Трз–1.1,
спеціальність «Туризмознавство (за видами)»
Миколаївського міжрегіонального інституту
Науковий керівник: Сушик О. Г., канд. пед. наук, доцент

Аналізуючи роль держави в організації й розвитку туристичної
діяльності регіонів у різних кранах світу, виділено три типи моделей
державної участі в регулюванні цієї важливої складової національної
економіки.
Перша модель передбачає відсутність центральної державної
туристичної адміністрації, всі питання вирішуються на місцях на
засадах та принципах ринкової «самоорганізації».
Друга модель передбачає наявність сильного й авторитетного
центрального органу — міністерства, що контролює діяльність усіх
підприємств туристичної галузі в країні.
Третя модель переважає в розвинених європейських державах.
У країнах, де використовується така модель, питання розвитку туристичної діяльності вирішуються на рівні багатогалузевого міністерства відповідного галузевого підрозділу. Підрозділ даного міністерства здійснює свою діяльність у двох напрямах: вирішує або
регламентує загальні питання державного регулювання та спрямовує
й координує маркетингову діяльність.
За масштабами розвитку туризму та формою організації туристичної галузі для України найбільш прийнятою є саме третя модель
управління. Однак для ефективного функціонування цієї моделі
доцільно отримати необхідне державне фінансування (щонайменше, часткове) для участі країни у формуванні й просуванні національного турпродукту, здійснення маркетингових досліджень, рекламно-інформаційної діяльності, організації та проведення
міжнародних туристичних виставок, конференцій, семінарів, формування базового пакета інвестиційних проектів у галузі розвитку
туристичної інфраструктури тощо.
Є необхідним і доцільним розширення та укрупнення бази створення регіонального фонду підтримки муніципальних утворень за
рахунок залучення до його формування всіх регіональних податків
і доходів, що залишаються в регіональному бюджеті при збереженні
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за регіональними трансфертами ролі основного джерела поповнення фонду. Фінансовий фонд в регіоні для підтримки і розвитку підприємств сфери туризму може формуватись за рахунок субвенцій
і дотацій з регіонального бюджету й акумуляції надходжень від
податків і доходів суб’єктів господарювання регіону.
Важливим засобом економічного стимулювання господарської
діяльності залишається податкова політика, реалізація якої визначається податковим механізмом як сукупністю організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням. Виконання такої
її ролі стосовно сфери туризму сприяє подальшому удосконаленню
на основі таких положень: застосування прогресивного оподаткування, суть якого полягає в застосуванні більш високих ставок оподаткування до певної частини доходів; часті зміни ставок оподаткування залежно від економічної кон’юктури в регіоні і сфері туризму;
наявність різноманітних податкових пільг на послуги туризму;
визначення початкових сум, що не оподатковуються податками.
Слід відзначити, для того, щоб положення економічної теорії не
залишалися простою декларацією, необхідні засоби втілення їх на
практиці. Такими засобами державного регулювання розвитку сфери
туризму варто вважати розробку прогнозів, цільових комплексних
програм та індикативне планування. Їх реалізація потребує вирішення ряду проблем як методологічного, так і організаційного
порядку. У цілому вони пов’язані з необхідністю виконання принципів і вимог законів ринку, особливостями прояву характерних властивостей послуг, організаційно-економічними труднощами забезпечення населення всіма видами послуг туризму і т. ін.
У цьому аспекті державного регулювання сфери туризму необхідні наявність науково обґрунтовані методичні положення розробки
й реалізації цільових комплексних програм. Зокрема, для посилення
їх впливу на розвиток сфери туризму виділити блоки у складі цільових комплексних програм: аналітичний, цільовий, ресурсний, блок
інформаційного забезпечення, вільний блок, організаційний блок.
Таке методичне рішення сприятиме зміцненню практичних
позицій використання індикативного планування, в межах якого
фактично реалізуються державні й регіональні програми розвитку
сфери туризму. Індикативне планування дає змогу залучати самостійних суб’єктів ринку на паритетних началах спільно з державою
до розробки і реалізації програм розвитку. Індикативні плани спираються на пріоритети, зумовлені державною політикою, що визначаються у процесі планування.
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ЛИЖНОГО ТУРИЗМУ: СУЧАСНИЙ СТАН
ЗАКОНОДАВЧОЇ ПІДТРИМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Слободян І. Ю.
Ст. викладач кафедри «Правознавство»
ІФФ ВНЗ ВМУРОЛ «Україна»
к. тел. (095)-8861388

У сучасних умовах розвитку України в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів і методів виробництва. Об’єктом дослідження є лижний туризм в Івано-Франківській області, а предметом
дослідження — процеси становлення та розвитку лижного туризму
в Івано-Франківській області. Гіпотеза дослідження ґрунтується на
припущенні, що розробка і впровадження механізмів регулювання
лижного туризму сприятиме раціональному та ефективному вирішенню проблем, пов’язаних із розвитком туризму.
Серед перспективних напрямів розвитку туризму в Україні
у ХХІ ст., вважаємо, має стати розробка нових, цільових маршрутів
для вітчизняних та зарубіжних туристів із урахуванням топографічних карт областей [1]. Розвиток зимових видів відпочинку загалом сприяє розвитку сільського туризму в області, а також створенню додаткових послуг для відпочиваючих, зокрема: пунктів
прокату гірськолижного та туристичного спорядження, пунктів
харчування, організації дозвілля та активного відпочинку для
туристів. Серед центрів, що активно розвиваються на території
області, комплекс «Буковель», який став «перлиною» відомою
далеко за межами України. Найвища точка курорту 1372 м., площа
450 га. Це єдиний в Україні приклад розбудови курорту за темпами
розвитку при поєднанні новітніх технологій проектування та будівництва.
Проблеми розвитку туризму вже декілька десятиліть перебувають у центрі уваги науковців. Найбільший інтерес у цьому
зв’язку становлять праці Л. Агафонової, В. Азара, В. Безносюка,
М. Біржакова, М. Волошина, І. Зоріна, В. Аналіз наукових джерел із
проблематики державного управління окремими сферами суспільного життя в Україні, державного регулювання економіко-господарської діяльності, зокрема й галузі туризму, свідчить, що українським вченим тут належить вагомий теоретичний доробок. Цим
питанням присвячені наукові праці Ю. Алєксєєвої, B. Бакуменка,
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В. Друк, В. Бодрова, В. Вакуленка, І. Валентюк, Л. Давиденко,.
Аналізуючи розвиток лижного туризму на Прикарпатті, робимо
висновок, лише окремі фірми з тенденцією до стабільного розвитку спроможні розробляти цікаві пропозиції та вкладати інвестиції в
нові туристичні маршрути. З огляду на ці обставини, на думку вітчизняного науковця О. Колотухова, необхідно звернути серйозну
увагу на лижний район — Українських Карпат. В останньому
радянському «Переліку класифікаційних туристських спортивних
маршрутів на 1989–1992 роки» приведені лише два маршрути ІІ та
ІІІ категорії складності по Карпатах». Однак вже в «Переліку класифікаційних туристських маршрутів України» з’явився як експериментальний маршрут ІV категорії складності. Тому необхідно змінити відношення до Українських Карпат. Перспективними
районами для таких маршрутів, окрім вищезазначених, є Гринява,
Марамароський масив, Полонинський хребет (Боржава, Красна,
Руна) [2].
Підсумовуючи вищевикладене розуміємо, що для розвитку лижного туризму необхідно створити широко розгалужену мережу
туристичних клубів. Оскільки саме рекреаційні та географічні аспекти несуть в симбіозі з державною програмою розвитку даної галузі —
загальне економічне зростання для регіону, та збільшує можливості
для маштабного інвестування.
Висновки. Лижний туризм в Україні у кризовому стані.
Використана література
1. Шикеринець В. В. Деякі аспекти розвитку етнотуризму в Україні (на
місцевому рівні) / В. В. Шикеринець // Розвиток етнотуризму:
проблеми та перспективи [Текст]: зб. матер. Всеукр. наук. -практ.
конф. молодих вчених (2-3 березня 2011 р., м. Львів) / Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України; Львівський інститут
економіки і туризму. — Львів: ЛІЕТ, 2001. — C. 23.
2. Про концептуальні засади розвитку видів спортивного туризму в
Україні [Електронний ресурс]: Постанова Федерації спортивного
туризму України №9 Режим доступу: http://www.oocities.org/elbrus1.
geo/kofst/fed/Zasady.htm.
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ
ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
Терентьєв В. І.
4 курс, група 4Т, спеціальність «Туризм»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
тел. (095) 0927970
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент

У світі надзвичайно високими темпами розвивається туризм,
який посів нині провідні позиції у світовій системі господарства.
На нього припадає близько10% виробленого валового продукту та
майже30% світової торгівлі послугами. Однією з основних причин
стрімкого розвитку цієї сфери людської діяльності є орієнтація
економіки значної частини країн світу на індустрію туризму, що
пояснюється його важливою роллю в економічному зростанні держав. Україна поступово входить до висококонкурентного глобального середовища. Прискорити і полегшити цей процес може
адекватний розвиток туризму, темпи зростання якого в Україні
недостатні.
Ситуація, що склалася в туристичній сфері, вимагає активного пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації
виробництва туристичного продукту із забезпеченням необхідної
його якості. Великого значення набуває використання інструментів маркетингу туристичних послуг як різновиду маркетингу
послуг.
Маркетинг туристичних послуг можна визначити як комплекс
заходів, пов’язаних із визначенням і розроблення туристичного продукту, а також його просуванням відповідно до психологічних та
соціальних факторів, які необхідно враховувати для задоволення
потреб індивідуумів і груп людей у відпочинку, розвагах за допомогою надання їм житла, транспортних засобів, харчування, організації дозвілля тощо. Маркетинг у галузі туризму є системою вивчення
туристичного ринку, всебічного впливу на покупця, його запити з
метою надання максимальної якості туристичному продукту і одержання прибутку туристичною фірмою.
Комплекс маркетингу (або «маркетинг-мікс») розробляється як
комплекс необхідних заходів по реалізації обраної стратегії підприємства по відношенню свого асортиментного переліку товарів
(послуг) і передбачає поєднання відповідних структурних елемен462
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тів. Відповідно до теорії «4р» концепція маркетінг-міксу визначається набором основних маркетингових інструментів, що включаються в програму маркетингу: товарна політика (product), збутова
політика (place), цінова політика (price), комунікаційна політика або
політика просування (promotion).
Оскільки туристичні послуги мають специфічні ознаки, які істотно відрізняють їх від інших послуг, це, відповідно, обумовлює специфіку маркетингу в сфері туризму. Фахівці вже досить давно пропонують враховувати особливості кожної галузі як виробничої, так і
невиробничої сфери при розробці комплексу маркетингу підприємства.
Так, в комплексі маркетингу підприємств туристичного бізнесу
доцільно врахувати додатково такі складові: programming — програмування; packing — комплектування; partnership — партнерство.
Програмування — це різновидність проектної діяльності щодо створення турпродукта, яка здійснюється в декілька етапів, починаючи
від розробки загальної концепції турів і закінчується поєднанням»
послуг і товарів у єдину оболонку — «тур». Комплектування —
заключний розділ проектування, в процесі якого комплексний
характер турпродукту за рахунок співвідношення всіх необхідних
його елементів, здатних задовольнити рекреаційні, пізнавальні,
оздоровчі та інші потреби мандрівника. Партнерство — результат
роботи по розробці турпродукту є продуктом зусиль підприємств,
кожне з яких має свої принципи роботи, специфічні потреби та різні
комерційні цілі.
Не претендуючи на встановлення повного комплексу системи
маркетинг-мікс, варто підсумувати, що поліпшення управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу повинні враховувати крім класичних чотирьох елемнітів забезпечення успішної
маркетингової програми, ще додаткові, які відображають специфіку
роботи з тур продуктом.
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ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
ДОБИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
Ткаченко Дар`я
V курс, група ТУ-51, спеціальність «Туризм»,
Інституту філології і масових комунікацій,
Науковий керіник: проф. Доценко А. І.

Доленосним етапом української історії стала національновизвольна війна українського народу проти польських поневолювачів під керівництвом Богдана Хмельницького. Так, десятки документів стосуються першої знаменитої перемоги Богдана
Хмельницького на Жовтих Водах, події завершального етапу якої
історики пов’язують із теренами Олександрійського району. «Про
те, що діється в Україні», розповідається, зокрема, у польсько-мовному листі невідомого від 9 травня 1648 року, написаному в таборі
над Тясмином. Поразку поляків він пояснює тим, що Річ Посполита
має «панів гетьманів двоє, а війська мало». «Нашим дуже шкодив
пил, — йдеться в іншому документі, — бо один другого не бачив…
біля Княжих Байраків всю свою лють орда й козаки виявили. Тепер
влітку при Дніпрі козак як качка на воді». Про події «між Бугом і
Дніпром» (до речі, надзвичайно вживане словосполучення періоду
Хмельниччини!) у червні 1648 року йдеться в листі молдавського
дипломата Юрія Кутнарського та багатьох інших документах подальших років визвольної війни українського народу, пов’язаних з іменами Івана Богуна, Данила Нечая та інших сподвижників славного
гетьмана. А про перехід Бугу «якимось Кривоносом», який «всю
Україну підняв», і як «брацлавський воєвода наполегливо працює
над тим, щоб Хмельницького привести до миру», а «татар до Синіх
Вод відправити», — мовиться в листуванні невідомих шляхтичів.
Пересування татар «за Синю Воду під Торговицю» фіксує й інший
тогочасний документ. Ще раз про Торговицю (Новоархангельський
район) згадується в листі М. Собеського до матері: «…Хмельницький
став на Торговиці». І підпис: «У Вінниці, у день Божого Тіла (30. V).
Слухняний син і покірний слуга…». Чорний ліс згадується в конфесаті Івана Мацкевича за червень 1649 року. З цього протоколу допиту полоненого українського повстанця випливає, що тоді на території сучасної Знам’янщини або Олександрівщини зосереджувалося
чимало козацьких союзників — татар. «Татарин і козак разом ходять
аж страх», — казали недруги. Власне, документи зі схожим змістом,
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характерні для періоду чи не всієї війни. А ось про Бірки, які нині
розташовані на околиці Олександрівки, дізнаємося з відписки
путивльського воєводи Федора Хілкова від 13 червня 1652 року.
Йдеться про те, що Богдан Хмельницький 12 травня виїхав з Чигирина «зі своїм полком до урочища Борки». А вже наступного — «вниз
рікою Тясмин». По дорозі заїжджав «до татар» («Приятелю мій
добрий, запорізький гетьмане! …давайте відсіч неприятелеві і прошу,
щоб ви не бавилися пияцтвом…» — з листа кримського хана до
Хмельницького) і повернувся до свого обозу під Тарасівкою з вісьмома мурзами. Туди ж прибули полковники корсунський, канівський, черкаський. У листі «невідомого до невідомого» за 1649 рік, де
йдеться про пересування татарських загонів Молдовою й Україною,
згадується й село Гайворон. Втім, офіційною датою заснування теперішнього райцентру вважається ХVІІІ століття. Тож ішлося, очевидно, про інший населений пункт. Ми маємо усвідомити, що визвольна війна українського народу середини XVII ст. включала не лише
перемоги, але й поразки козацького війська. Трагічним прикладом
останнього була Берестецька битва у липні 1651 р., коли через чвари
і розбрат козацької старшини, зраду татар українське військо зазнало поразки, загинуло понад 30 тис. козаків. Т. Шевченко та Ліна
Костенко у поемах описали героїчну боротьбу та загибель 300 запорізьких козаків на острові Журавлиха. У 2001 р., відзначаючи 450річчя Берестецької битви, українська влада спорудила на острові
пам’ятник козакам.

ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ КИЇВЩИНИ
Тромса Д. Г.
студентка групи ТУ-41
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Спеціальність: Туристичне обслуговування
Науковий керівник: Проф. Доценко А. І.

Київщина — край, багатий на культурну спадщину успадковану
від попередніх поколінь. Адже тут, у самому серці України, з давніхдавен селилися люди, вирувало життя, відбувалися важливі історичні події.
Історія України дуже трагічна і водночас героїчна. Вона увічнена
у багатьох пам’ятках, які є об’єктами туристичних подорожей.
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Пам’ятки історії у Київській області, хронологічно ми поділили
на 6 груп, за якими подаємо наступну характеристику їх:
1. Прадавня історія України відображається у археологічних
музеях Вишгорода та Переяслава-Хмельницького, а також у музеях
Трипільської культури у селі Трипілля.
2. Доба Київської русі увічнена пам’ятнику князю Ярославу
Мудрому в Білій Церкві — засновнику городища-фортеці Юр’їв
попередника міста Білої Церкви був відкритий до 950 річчя Білої
Церкви і встановлений на Замковій горі в 1983.
3. Доба українськиї козаччини увічнена у таких пам’ятках:
3.1. Пам’ятник Петру Могилі — пам’ятник політичному і церковному діячеві XVII ст.
3.2. Пам’ятник Марусі Богуславці — героїні українського фольклору, встановлений у 1981 р. на скелястому березі р. Рось в центральній частині Богуслава.
Козацьким гетьманам:
Пам’ятник Криштофа Косинського (пам’ятна стела) — стела
присвячена подіям, які відбулись у Білій Церкві і стали
початком повстання під проводом Криштофа Косинського.
На стелі вигравійовано: «В 1591 р. в м. Біла Церква під керівництвом
Криштофа Косинського розпочалось перше на Правобережній Україні
антифеодальне селянсько-козацьке повстання. »
Пам’ятник Богдану Хмельницькому (1983) — Гетьман Богдан
Хмельницький постав у металі не тільки як полководець, а як державний
діяч в задумі про долю України. В руках у державця — символи влади.
На постамені нанесена інформація: У визвольній війні
1648–1654 рр. під керівництвом Богдана Хмельницького Біла Церква
була опорним пунктом боротьби українського народу проти польськошляхетського поневолення.
Пам’ятник Івану Виговському у селі Германівка, Обухівського
району, де 1659 року відбулася «козацька чорна рада».
Пам’ятник Івану Мазепі в Мазепинцях — на п’єдесталі пам’ятника викарбувані роки правління гетьмана (1687–1709) та рядки з
однієї із дум Івана Мазепи: «А за віру хоч умріте і вольностей бороніте». Навколо пам’ятника влаштований невеликий ялиновий парк.
4. Монумент на честь воз’єднання
Пам’ятний знак на честь 300-річчя воз’єднання України з
Росією, монумент 8 жовтня 1961 на площі Богдана Хмельницького
Монумент на честь 300-річчя воз’єднання України з Росією
(внаслідок Переяславської Ради) був встановлений у 1961 році.
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5. Період національно визвольних змагань Незалежної України
увічнена у двох пам’ятниках у Фастові «Вагон музей», в якому у січні
1919 року був підписаний акт про об’єднання Української народної
республіки і Західно-української народної республіки.
Пам’ятник Січовим Стрільцям Федіру Чернику і Миколі
Загаєвичу, які віддали своє життя заради волі українського народу
під Мотовилівкою, що сталася 18 листопада 1918 року.
6. Історія ІІ світової війни на території Київщини увічнена
в таких пам’ятках: село Нові Петрівці «Визволенні Києва» — на
території Лютізького плацдарму, на околиці села Нові Петрівці
Вишгородського району Київської області звідки — 3 листопада
1943р. війська I-го Українського фронту розвернули Київську стратегічну наступальну операцію і 6 листопада 1943 року звільнили столицю України, знаходиться Державний музей-заповідник «Битва за
Київ у 1943 році».

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Хмелик О. А.
ІIІ курс, група ГРС-21, спеціальність «Готельно-ресторанна справа»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
ВНЗ «Університет «Україна»
Науковий керівник: Стиценко О. В., асистент кафедри туризму
та готельно-ресторанної справи

Сучасне ресторанне господарство є прибутковим сектором економіки країни. Трансформації, які відбулися у світовій економіці
протягом останніх десятиріч, спричинили істотні зміни в ресторанному господарстві. У сучасних умовах ресторанний бізнес є прибутковим видом економічної діяльності, якому притаманні високі рівні
ліквідності капіталу та конкурентності. Тому для зміцнення своїх
конкурентних позицій на ринку та рівня прибутковості ресторани
повинні впроваджувати інновації. Однак інновації є джерелом розвитку лише при умови активного і ефективного використання, а
також створення сприятливого середовища для її впровадження.
Саме тому, особливого значення набуває стратегічне управління інноваційним розвитком підприємств, яке орієнтує виробничу
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діяльність на запити споживачів, дозволяє більш гнучко реагувати
і здійснювати своєчасні зміни, добитися конкурентних переваг
в довгостроковій перспективі.
Стратегію інноваційного розвитку підприємств ресторанного
господарства можна визначити як сукупність дій і методів ведення
інноваційної діяльності, що забезпечує конкурентні переваги за
рахунок розробки і впровадження інновацій.
Інноваційна стратегія — це один із засобів досягнення цілей
організації, який відрізняється від інших засобів своєю новизною,
передусім для даної організації, для галузі ринку, споживачів, країни
в цілому [2].
На сьогоднішній день таке нововведення як заклади з кухнями
різних національностей та цікавий інтер’єр є не досить актуальним.
Тому рестораторам потрібно розробляти та впроваджувати в реалізацію різні інноваційні методи і технології, які б покращували якість
страв, сервіс обслуговування, процеси ресторанної системи та бренду в цілому.
Інноваційні стратегії ресторанного господарства повинні поєднувати в собі: нові стратегії зростання ресторанів шляхом об’єднання з іншими компаніями або при розвитку нових форм франчайзингу; надання нових страв в ресторанах та обслуговування клієнтів
по-новому виходячи за рамки традиційної ресторанної системи;
організації харчування не тільки в приміщеннях ресторану, а й по за
його межами; залучення інноваційного обладнання, здатного замінити людську працю; впровадження нових способів залучення клієнтів в ресторан та утримання клієнтів [1].
Для впровадження інноваційної стратегії у ресторанне господарство в Україні необхідно підготувати базу з наступних складових:
фінансові ресурси (готовність ресторану до інноваційних змін залежить від наявності достатніх фінансових ресурсів); людські та інформаційні ресурси (неординарні і креативні рішення керівництва); розвинену систему ресторану (готовності всіх процесів ресторанної
системи прийняти і обробити інноваційні рішення).
Таким чином, у сучасних умовах інноваційні стратегії є невід’ємною складовою розвитку ресторанного господарства в Україні, орієнтованого на успіх. Інноваційні стратегії надають підприємствам
ресторанного господарства багато переваг, у тому числі фактори зовнішнього та внутрішнього впливу, ресурсні перспективи, а також
унікальні можливості здійснення діяльності за рахунок творчого підходу до створення нововведень.
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Використана література
1. Інновація стратегії і ресторану [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://lifeandbrand.com/innovatsiya-strategii-restorana. html
2. Рогоза М. Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі
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ТУРИЗМ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ПРОЦЕСУ НАЦІОТВОРЕННЯ
Шаровара Є. Л.
IV курс, Факультет Гуманітарних Наук, спеціальність «Історія»,
Національний Університет «Києво-Могилянська Академія»,
к. тел. (068)-1740285
Науковий керівник: Гордієнко Л. В., старший викладач кафедри
фізичного виховання НаУКМА, заслужений тренер України
з легкої атлетики

Західна соціогуманітарна думка ХХ століття виробила чимало
визначень, концептів та пояснень того чим є нація, національна
ідентичність, а також їхній зв’язок із націоналізмом, як політичною
ідеологією. На сьогодні всі ці теорії можна умовно поділити на дві
«школи» — примордіальну та модерністську. Примордіалістські теорії (від англ. primordial — споконвічний ) спираються на уявлення
про те що нація, власне, є сучасною (звичайно, у широкому розумінні «сучасний» себто в епоху національних держав з кінця XVIII і
донині) формою існування етносу/народу. Британський дослідник
Ентоні Сміт визначає народ/націю як таку спільноту, яка поділяє
спільні міфи про предків, має спільну історію та культуру, що
пов’язані з певною територією, а також відчувають почуття спільної
солідарності [1]. Модерністські теорії ж визначають нації, як модерні феномени, що виникли лишень у XIX — XX століттях, разом з розвитком капіталізму, індустріалізацією та глобалізацією. Бенедикт
Андерсон в «Уявлених спільнотах» стверджує, що нація існує лише і
завдяки людській уяві, її здатності усвідомити себе як частину спільноти за тими чи іншими ознаками (зазвичай походженням, історією,
культурою або мовою) [2]. Основними характеристиками такої нації
є її територіальна обмеженість, тобто це ті реальні та уявні кордони
до яких простягається спільнота, а також її суверенність, себто,
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уявлення про те що нація має існувати окремо від інших. Теорія
Ериха Гобсбавма, на відміну від Андерсенової, яка розглядає націю
як горизонтальне/неієрархічне утворення, визначає націю, як продукт «винаходу традицій» — тотального процесу індоктринації уніфікованих національних міфів, символів, мови та історії у масову
свідомість, задля створення спільноти [3]. На думку українського
історика Георгія Касьянова: «Очевидно, відмінності й розбіжності
між модерністами і примордіалістами мають, передусім, термінологічний характер, методологічні розходження між ними відіграють другорядну роль. Примордіалістські версії віддають перевагу антропологічним, біологічним, культурним, мовним аспектам етногенези, яка є
передумовою націогенези. Модерністи зосереджуються здебільшого на
ідеологічних, політичних, економічних, соціальних і культурних аспектах націогенези» [4].
Туризм — передовсім просторовий феномен, а туристичні образи передають та оперують ідеями про місця, саме ці ідеї допомагають
творенню просторових ідентичностей, наприклад, як вже було
висвітлено вище, національної. Національна історія, чи культурна
спадщина є значним елементом у побудові національної ідентичності. Отже, туризм (передовсім внутрішній) є частиною та практикою
проекту уявлення національної спільноти. Туризм продукує символи та наративи, які є підмурком до «уявлення спільноти» [5].
Туристичні образи дають змогу відчувати та співпереживати почуття
єдності та солідарності, членам нації, навіть не знаючи одне одного.
Це можуть бути ілюстрації в підручниках з історїі чи географії,
малюнки визначних туристичних/культурних об’єктів на банкнотах
чи монетах, краєвиди природних пам’яток у путівниках та картах,
туристичні або офіційні мапи тощо. В США, наприклад, на думку
деяких дослідників [6], саме образи туристичних об’єктів (такі як
Великий Каньйон, Ніаґарські водоспади, гора Рашмор), стали такими об’єднавчими маркерами для етнічно розмаїтої країни.
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ЛОГІСТИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
Шимко А. Д.
4 курс, група 4Т, спеціальність «Туризм»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (099) 7279819
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.

В умовах жорсткої конкуренції на вітчизняному ринку з боку вітчизняних та закордонних виробників все більшої актуальності набуває потреба у пошуку та застосуванні нових засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Але на превеликий жаль
керівництво не завжди може належним чином організувати заходи
щодо підвищення конкурентоспроможності свого підприємства.
Саме тому вітчизняним підприємствам необхідно впроваджувати до
власної системи управління логістику, оскільки це дає змогу задовольнити потреби ринку з мінімальними загальними витратами.
Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності припускає, що наслідки прийнятих рішень у цій області мають піддаватися
їх впливу на витрати і доходи.
Логістика є прикладом системного підходу до розв’язання проблем, які мають місце на підприємстві. Це є комплекс дій, що поєднує всі сфери підприємництва для доставки товарів таким чином,
щоб задовольнити потреби споживача і досягти кінцевої мети підприємства.
Логістика туризму — новітній науково-практичний напрямок,
який досліджує логістичні особливості туристичної галузі, зокрема
прикладає логістичні засади до її геопросторової організації та управління. Застосування логістичних засад в діяльності туристичних підприємств дозволяє значно підвищити прибутковість туристичного
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бізнесу за рахунок скорочення витрат та підвищення рівня логістичної координації всіх операцій з обслуговування туристів.
Комплекс складових туристичної послуги охоплює засоби розміщення та харчування туристів, їх транспортування та програмноекскурсійне забезпечення, інформаційне та фінансове обслуговування тощо. У функціональному аспекті як окрема туристична
послуга, так і її компонентні складові обов’язково передбачають
логістичні функції постачання, виробництва та збуту.
Роль логістики як фактора підвищення конкурентоспроможності
підприємства заключається у наступному: зменшення витрат на
обслуговування споживачів; зменшення витрат на транспортування; реагування на потреби виробництва; зменшення витрат на
обслуговування; підвищення якості обслуговування; надання додаткових послуг споживачам.
Успішне функціонування туристичного підприємства у сучасному конкурентному середовищі забезпечується використанням таких
важливих інструментів як удосконалення систем управління діяльністю організації в цілому, реорганізація виробничого процесу, застосування нових ефективних методів менеджменту, що могли б забезпечити оптимізацію засобів досягнення поставлених цілей.
Важливим є також постійний моніторинг змін у функціональному
середовищі підприємства на макро- і мікрорівнях, для визначення
напрямку зосередження існуючих ресурсів та потенціалу організації, розвитку її ділової активності.
Логістику турфірми розглядають як один із засобів ефективного
менеджменту в туризмі. Турфірма визначає логістику як ефективний підхід до управління туристичними, матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в туристичному комплексі
з метою зменшення витрат на виробництво і реалізацію туристичного продукту. Результатом логістизації туристичної діяльності
є необхідний обсяг турпакетів, що пропонують на конкурентному
ринку, де їх реалізовують у певний час із відповідним узгодженням
замовлень і транспорту.
Система управління логістикою забезпечує ефективну координацію потоків у структурах будь-якого інституціального рівня, сприяє комплексному вирішенню економічних проблем, дає можливість
вчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища в умовах глобалізації, що є запорукою успішного функціонування підприємств
сфери туризму.
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ОСВІТНЯ КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА
«INTEL® «НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО»
Бурло А. О.
І курс, група КЛ-6, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,
коледж «Освіта» при Відкритому міжнародному університеті
розвитку людини «Україна», (097)-6418698.
Науковий керівник: Батрак Г. І., доцент, заступник директора
Інституту комп’ютерних технологій ВМУРОЛ «Україна»

Немає, напевне, жодної галузі людської діяльності, де комп’ютерна техніка не знайшла б застосування. Педагогіка не залишилася
осторонь від загального процесу комп’ютеризації. Тому використання інформаційних технологій у навчальному процесі вузу є актуальною проблемою сучасної освіти.
Нині підготовка педагогічних кадрів у коледжах і вузах України
здійснюється з використанням комп’ютерної програми «Intel®
«Навчання для майбутнього». Зазначена програма — це сучасна
система підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів за новітніми інтерактивними, визнаними у 39 країнах світу методиками.
Програма має міжнародний сертифікат та відповідає міжнародним стандартам. Програма ефективно впроваджується у Німеччині, Австрії, Японії, Кореї, Австралії, Італії, Ізраїлі, Аргентині,
США та ін. У світі за 8 років підготовлено понад 6,0 млн. вчителів;
планується, що за наступні 5 років їх кількість зросте до 10 млн.
Зміст програми адаптовано до Державних стандартів освіти
України.
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Програма «Intel® «Навчання для майбутнього»» неодноразово
отримувала срібні медалі на виставці «Сучасна освіті в Україні»,
а також відзначалася дипломами та грамотами Міністерства освіти
і науки України.
У рамках програми проводяться 64-годинні інтерактивні інтенсивні тренінги для вчителів, майстер-класи для тренерів, конкурси
на краще впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ), координаційні наради, конференції, щорічний форум «Нові
горизонти ІКТ в освіті», виставки, круглі столи, здійснюється
постійний науково-методичний супровід, веб-підтримка, експертиза та моніторинг якості впровадження програми.
Структура програми. Програма складається з 12 модулів.
Модуль 1: Метод проектів. Портфоліо навчального проекту.
Модуль 2: План навчального проекту.
Модуль 3: Пошук ресурсів для Портфоліо проекту.
Модуль 4: Створення мультимедійних презентацій.
Модуль 5: Створення публікації.
Модуль 6: Створення прикладу веб-сайту
Модуль 7: Створення дидактичних матеріалів для учнів/MS
Word.
Модуль 8: Створення дидактичних матеріалів для учнів/Excel.
Модуль 9: Створення методичних матеріалів для вчителя.
Модуль 10: Плануємо як організувати роботу над проектом.
Модуль 11: Компонування Портфоліо навчального проекту.
Модуль 12: Демонстрація Портфоліо проекту.
Курси та тренінги в межах реалізації програми:
1) Очний курс.
2)Дистанційний курс.
3) Міні тренінги.
4) Майстер-класи для тренерів.
5) Intel® «Шлях до успіху».
6) Курс Intel® «Метод проектів».
7) ІКТ: стратегія розвитку освітнього закладу.
Онлайн ресурси програми:
1) Розробка ефективних проектів.
2) Оцінка проектів.
3) Електронний довідник.
4) Методичні рекомендації для тренерів-методистів.
5) Приклади проектів за предметами.
6) Шаблони документів.
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7)Атестація тренерів.
8) Вебінари.
Програма виступає каталізатором реформування освітнього простору України, оновлення змісту й методів ІКТ освіти, впровадження інтерактивних форм підготовки та перепідготовки педагогічних
кадрів. Навчаючись за даною програмою, майбутні педагоги не лише
оволодівають деякими знаннями і вміннями в галузі комп’ютерної
техніки. Вони навчаються, як оптимально застосовувати комп’ютерні технології в роботі.

ВЕБ-ЗАСТОСУНОК НА ОСНОВІ HTML5-ЕЛЕМЕНТА
CANVAS ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОГО РЕДАГУВАННЯ
ГРАФІВ
Біленко П. О.,
студент, IV курс, спеціальність «Програмна інженерія»,
Івано-Франківська філія ВМУРоЛ «Україна»
Копей В. Б.,
к. т. н., доцент, e-mail: vkopey@gmail. com

Графом називають упорядковану пару (V, E), де V — множина
об’єктів (вершин), а E — множина пар об’єктів (ребер). Графи широко використовуються для представлення структур різноманітних
систем. Існує чимало програм для редагування графів, але зазвичай
їх важко адаптувати для використання у веб-застосунках — клієнтсерверних програмах, у яких клієнтом є браузер, а сервером — вебсервер. Метою цієї роботи є розробляння веб-застосунку для інтерактивного редагування графів з можливістю його простої
модифікації для конкретного завдання. Опишемо принципи його
роботи. Сценарій мовою JavaScript рисує граф за допомогою
HTML5-елемента canvas, який призначений для створення растрового двовимірного зображення за допомогою сценаріїв:
<canvas id=»canvas» width=»200» height=»200» ></canvas>
Наступний код JavaScript отримує доступ до об’єктів canvas і context, додає обробку подій миші для можливості вибору і переміщення вершин, рисує вершину графа KB[i] та ребро графа між вершинами KB[i] і KB[k]:
var canvas = document. getElementById(«canvas»);
var context = canvas. getContext(«2d»);
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canvas.
addEventListener(‘mousemove’,
f1);
canvas.
addEventListener(‘click’, f2);
context. strokeRect(KB[i]. x, KB[i]. y, 10, 10);
context. moveTo(KB[i]. x+5, KB[i]. y+5); context. lineTo(KB[k].
x+5, KB[k]. y+5);
context. stroke();
Тут граф описується за допомогою асоціативного масиву KB.
Наприклад наступний об’єкт описує граф, показаний на рис. 1.
В ньому ключі «1», «2», «3», «4» означають назви вершин, а ключі
«x», «y», «s», «n» — координати, стан вибору і список сусідніx вершин ребер відповідно.
KB = {
«1»: {«x»:10, «y»:10, «s»:0, «n»:[«2»]},
«2»: {«x»:10, «y»:60, «s»:0, «n»:[«3»]},
«3»: {«x»:60, «y»:30, «s»:0, «n»:[]},
«4»: {«x»:80, «y»:80, «s»:0, «n»:[]}

Рис. 1. Візуалізація графа KB в браузері

Програма-сервер мовою Python зберігає модифікований граф у
постійній пам’яті сервера та виконує додаткові алгоритми для обробки
графа, які важко реалізувати на стороні клієнта. Наприклад може бути
використана Python-бібліотека NetworkX для реалізації різних алгоритмів на графах. Взаємодія клієнта і сервера організована за допомогою інтерфейсу XMLHttpRequest. XMLHttpRequest — це клас
JavaScript, який дозволяє виконувати HTTP запити до сервера без перевантаження сторінки в браузері. Наприклад відправити дані про модифікацію графа серверу може наступний сценарій мовою JavaScript:
var xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp. open(‘POST’, ‘/’,
false);
var s=JSON. stringify(KB); xmlhttp. send(«KB=»+s+»;c=»+c);
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Після обробки даних сервер надсилає клієнту дані, які можна
отримати з властивості xmlhttp. responseText.
Наступний код показує як можна просто створити веб-сервер
мовою Python. Тут функція application отримує запити клієнтів,
обробляє їх та повертає відповідь сервера. Дані між клієнтом і сервером передаються у текстовому форматі JSON.
from wsgiref. simple_server import make_server
make_server(‘localhost’, 80, application). serve_forever()
Програму можна завантажити з каталогу пакетів Python
https://pypi.python.org/pypi/CanvasGraph. Вона може бути використана на локальному комп’ютері або адаптована для використання у веб.
Автори планують використовувати програму для побудови схем моделей динамічних систем та баз знань на основі семантичних мереж.

ТЕОРІЯ АДАПТИВНОГО ЗМЕНШЕННЯ
НАДЛИШКОВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ
В КОДОВИХ СИСТЕМАХ ГАЛУА
Вольман О. В.,
студент, IV курс, спеціальність «Програмна інженерія»,
Івано-Франківська філія ВМУРоЛ «Україна»
Іляш Ю. Ю.,
к. т. н., e-mail: yurchukil@gmail. com

Важливим етапом в процесі зменшення надлишковості інформації є спосіб прив’язки відліків до моменту їх появи. У зв’язку з цим
перспективним є використання рекурентних послідовностей в яких
кожен наступний елемент певним чином залежить від попередніх.
Такі послідовності легко отримати за допомогою рекурентних функцій. Крім того такі послідовності володіють корисними властивостями, зокрема, простотою генерації та завадозахищеністю.
Практичний інтерес викликають послідовності, які утворюються
від деякої фіксованої кількості початкових елементів. До класу таких
послідовностей відносяться рекурентні послідовності Галуа утворені над полем GF(2r), елементи якого і утворюють рекурентні кодові
послідовності.
Математичний апарат генерування кодових рекурентних
послідовностей Галуа базується на векторному перемножені двох
поліномів, коефіцієнти яких належать полю GF(2r). Дана операція
477

Секція 15

Інформатика

реалізується за допомогою регістра зсуву із зворотнім зв’язком, або
за допомогою схеми ковзаючого перемноження .
Символи кодової послідовності Галуа отримуються циклічним
зсувом на один біт, а щойно отримане значення поміщається в самий
молодший розряд, що звільнився. Значення, що знаходилося в самому старшому розряді до зсуву, додається в послідовність, що кодує,
стаючи черговим її бітом і в звільнену позицію записується елемент
який задовольняє рекурентному відношенню .
Відповідно потрібно визначити нуль-прив’язку поля GF(2r)
(тобто перші r символів), яка може визначатись довільним чином
і зумовлюється в основному специфікою схемотехнічних рішень.
Для максимального використання обчислювальних апаратних
ресурсів необхідно, щоб кодова послідовність мала максимально
можливий період N. Найбільш можливе значення N для основи
базису 2 та порядку r становить N = 2r-1 при рекурентному базисному упорядкуванні.
Необхідно щоб поле було повним невиродженим, для цього із
таблиць породжених поліномів над полем GF(pn) вибирають неприводимі примітивні поліноми векторів зворотніх зв’язків. В роботах
наводяться породжуючі поліноми для отримання рекурентних послідовностей Галуа максимальної довжини.
Службова інформація, яка вноситься в стиснутий потік даних,
дозволяє однозначно ідентифікувати істотний відлік, згідно якого
відбуватиметься відновлення інфопотоку.
Одним з способів формування службової інформації це
запам’ятовування номера істотного відліку .
Використання рекурентних кодових послідовностей дозволить
кожен елемнет представити одним бітом інформації, а ідентифікацію
істотного відліку здійснювати шляхом інфертації даного біту.
В цьому випадку об’єм службової інформації, яка припадає на
один відлік рівна одному біту, а загальний об’єм інформації рівний
кількості відліків. А загальний об’єм ущільнених даних визначатиметься за формулою
Для збереження позитивного ефекту ущільнення необхідно,
щзоб виконувались наступні нерівності:
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Таким чином використання рекурентних властивостей кодових
послідовностей Галуа, дозволить скоротити об’єми службової інформації, а в загальному випадку підвищити ефективність методів зменшення надлишковості інформаційних потоків.

АНАЛІЗ ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ
В СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Головко Р. А.,
студент, IІ курс, спеціальність «Програмна інженерія»,
Івано-Франківська філія ВМУРоЛ «Україна»
Саган Н. З.,
ст. викл., e-mail: nadjusha_03@mail. ru

Сьогодні в області захисту інформації встановилися єдині підходи до забезпечення інформаційної безпеки і визначені основні
етапи розробки і життєвого циклу засобів захисту інформації.
Основними з них є:
1) визначення цілей і аналіз інформаційної технології;
2) виявлення потенційних загроз безпеки і розробка моделі загроз;
3) розробка політики безпеки;
4) визначення типових задач захисту;
5) розробка профіля і проекту захисту;
6) реалізація засобів захисту інформації відповідно до розробленого проекту.
При формуванні політики інформаційної безпеки звичайно
визначають перелік об’єктів і суб’єктів інформаційної безпеки, тому
введемо поняття об’єкту і суб’єкта інформаційних відносин в цілому
і захисту зокрема. Під першим розумітимемо будь-яку інформацію,
що представляє прямий або непрямий інтерес для потенційних зловмисників, не залежно від форми її виявлення, створену, передавану,
оброблювану або збережену в інформаційній системі, а також використовувані для цього ресурси (як апаратні, так і програмні). Під
суб’єктами розумітимемо санкціонованих користувачів і обслуговуючий персонал системи, а також зовнішніх осіб, прав санкціонованого доступу, які не мають до системи, але виконуючих взаємодію з нею не штатними засобами, а всіма породжуваними обома
категоріями процесами, направленими на отримання доступу до
інформації циркулюючої в системі.
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Аналіз потенційних загроз показує, що основними групами
задач, які повинна вирішувати система захисту інформації, з метою
протидії цим загрозам і мінімізації втрат є наступні:
– забезпечення конфіденційності інформації;
– забезпечення цілісності інформації;
– забезпечення доступності до інформації і ресурсів;
– забезпечення наглядності і керованості системи;
– гарантія якості рішення задач 1-4.
Таким чином, основною задачею інформаційної безпеки є запобігання і виявлення спроб порушення політики безпеки із сторони
як зовнішніх, так і внутрішніх зловмисників. Як зловмисників слід
розглядати будь-яких потенційних порушників.
Їх можна розділити на наступні категорії:
• обслуговуючий персонал;
• зареєстровані користувачі системи;
• особи, що мають фізичний доступ до терміналів системи, але
не зареєстровані як її користувачі;
• особи, що не мають фізичного доступу до терміналів і апаратури системи.
Таким чином було досліджено основні етапи захисту інформації
в комп’ютерних системах, виділено основні завдання для мінімізації
впливу загроз на інформаційну систему, проаналізовано основні
джерела загроз. Проведений аналіз дозволить виокремити напрямки
роботи спеціалістів для підняття рівня захисту інформації.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Долинка Б. Р.,
студент, IV курс, спеціальність «Програмна інженерія»,
Івано-Франківська філія ВМУРоЛ «Україна»
Гринчишин Т. М.,
к. т. н., доцент, e-mail: gtarasm@rambler. ru

Для передачі в канал зв’язку повідомлення перетворюються на
сигнали. Символи, за допомогою яких створюються повідомлення,
утворюють первинний алфавіт, при цьому кожен символ характеризується ймовірністю його появи в повідомленні. Кожному повідомленням однозначно відповідає сигнал, який представляє певну
послідовність елементарних дискретних символів, званих кодови480
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ми комбінаціями. Кодування — це перетворення повідомлень в сигнал, тобто перетворення повідомлень в кодові комбінації. Код —
система відповідності між елементами повідомлень і кодовими комбінаціями. Кодер — пристрій, що здійснює кодування. Декодер —
пристрій, що здійснює зворотну операцію, тобто перетворення кодової комбінації в повідомлення. Алфавіт — безліч можливих елементів коду, тобто елементарних символів (кодових символів) X = {xi},
де i = 1, 2,. . ., m. Кількість елементів коду — m називається його основою. Для двійкового коду xi = {0, 1} і m = 2. Кінцева послідовність
символів даного алфавіту називається кодовою комбінацією (кодовим словом). Число елементів в кодової комбінації — n називається
значности (довжиною комбінації). Число різних кодових комбінацій (N = mn) називається об’ємом або потужністю коду. Якщо N0 —
число повідомлень джерела, то N і N0. Безліч станів коду повинна
покривати безліч станів об’єкта. Повний рівномірний n — значний
код з основою m містить N = mn кодових комбінацій. Такий код називається примітивним.
Коди можна класифікувати за різними ознаками:
1. По кількості символів в алфавіті:
бінарні (виконавчі m = 2) і не бінарні (m № 2).
2. По довжині кодових комбінацій (слів):
рівномірні — якщо всі кодові комбінації мають однакову довжину;нерівномірні — якщо довжина кодової комбінації не постійна.
3. За способом передачі:
послідовні і паралельні; блокові — дані спочатку вкладаються
у буфер, а потім передаються в канал і бінарні безперервні.
4. За завадостійкості:
прості (примітивні, повні) — для передачі інформації використовують всі можливі кодові комбінації (без надмірності); коригувальні (перешкодозахисних) — для передачі повідомлень використовують не всі, а тільки частина (дозволених) кодових комбінацій.
5. В залежності від призначення і застосування умовно можна
виділити наступні типи кодів:
Внутрішні коди — це коди, що використовуються усередині пристроїв. Це машинні коди, а також коди, що базуються на використанні позиційних систем числення (двійковий, десятковий, двійково-десятковий, вісімковій, шістнадцятковий та ін. )
Основною метою кодування є:
1) Підвищення ефективності передачі даних, за рахунок досягнення максимальної швидкості передачі даних.
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2) Підвищення завадостійкості при передачі даних.
У відповідності з цими цілями теорія кодування розвивається у
двох основних напрямках:
1. Теорія економічного (ефективного, оптимального) кодування займається пошуком кодів, що дозволяють в каналах без перешкод підвищити ефективність передачі інформації за рахунок усунення надмірності джерела/
2. Теорія завадостійкого кодування займається пошуком кодів, що
підвищують вірогідність передачі інформації в каналах з перешкодами.
Залежно від застосовуваних методів кодування, використовують
різні математичні моделі кодів, при цьому найбільш часто застосовується подання кодів у вигляді: кодових матриць; кодових дерев;
многочленів; геометричних фігур і т. д.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
БАЗ ДАННИХ В АРХІТЕКТУРІ «КЛІЄНТ-СЕРВЕР»
Ісаєв С. С.
студент групи КС-51/15М
спеціальності «Комп’ютерна інженерія»
e-mail: isaev1994@gmail. com
Науковий керівник: к. т. н. Тимошенко А. Г.

У дипломному проекті розглянуті загальні підходи до реалізації
розподілених систем обробки даних на базі технології «клієнт-сервер», а також завдання створення діючої інформаційної системи на
прикладі туристичної системи «SpyGlass» — інформаційна платформа ТОВ «Мережа магазинів горящих путівок». Актуальність
побудови цієї системи обумовлена різким ростом кількості надаваних послуг на українському ринку комерційних концепцій
(в подальшому — франчайзинг).
Франчайзинг — це найбільш прогресивна форма введення бізнесу, отримавши широке застосування в зарубіжній практиці. На
Україні франчайзинг розвивається доволі інтенсивно, і вже понад
100 франчайзингових мереж успішно працюють та розвиваються за
рахунок законодавчих відношень.
У процесі написання дипломної роботи автором велася розробка архітектури інформаційної системи, механізму реплікації даних,
засобів вилученого доступу й вилученого адміністрування системи,
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структури БД, а також деяких компонентів клієнтської частини системи (довідкової служби й картотеки абонентів).
Ефективність такої інформаційної системи прямо залежить від
інтенсивності трафіку: чим він нижче, тим швидше окупаються засоби,
вкладені в її побудову. Ключем до успішної реалізації цих систем є правильна організація розподілу й зберігання інформації. Ідеальним способом зниження трафіка в каналах зв’язку є використання технології
«клієнт-сервер», що одержав в останні роки широке поширення.
Використана література
1. Биллиг В. А., Мусикаев И. Х. «Visual C++ 4. Книга для програмістів». —
М.: Видавничий відділ «Російська редакція» ТОО «Channel Trading
Ltd. », 2006. — 352 с. іл.
2. Грабер Мартін. «Введення в SQL». Пер. с англ. — М.: Видавництво
«ЛОРІ», 2006. — 375 с., іл.
3. Ларін Л. С., Челдаева Л. А., Гуськова Н. Д. «Техніко-економічне
обґрунтування дипломних проектів», Саранськ, 2005, 100 с.
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АНАЛІЗ HOUDINI ВІД SIDE FX ЯК ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗДАТНОГО ПРОЦЕДУРНОГО
ДИЗАЙНУ
Котенко А. С.
6 курс, група ДЗ-61, спеціальність «Графічний дизайн»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
к. тел.: 0635604205
Науковий керівник: Гук Л. Й., доцент

Програмне забезпечення є одним з факторів, що впливає на
дизайн-методологію. Окрім того, програмне забезпечення є лімітером можливостей виконання, що в кінцевому результаті формує
мислення дизайнера в контексті поля можливостей. Таким чином,
аналіз програмного забезпечення є інструментом розвитку для
дизайнера.
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Даний аналіз буде розглядати професійний програмний пакет для
виконання VFX та інших задач в 3Д середовищі Houdini від Side FX.
Принциповою відмінністю даного пакету програмного забезпечення є його середовище візуального програмування. Тобто це
дозволяє на методологічному рівні застосовувати підходи виконання задач з програмування та чистого графічного, моделювати на
рівні математичному та концептуальному.
На практичному, такий рівносторонній підхід у моделюванні
задачі дозволяє значно розширити погляд на задачу.
Нодова система візуалізації взаємодій та взаємозв’язків між
об’єктами сцени подібна до моделювання семантичної, асоціативної
карти проекту на рівні концептуального формування. Це дозволяє
з великим рівнем зручності інтерполювати візуальні означники окремих символів в єдину закінчену концептуальну візуальну форму, як
наслідок взаємодій ряду окремих означників.
Також принциповою ідеєю середовища є робота з даними, а не із
стилізованою формою даних.
Всі ці можливості дозволяють набагато точніше та ефективніше
виконувати задачі, оскільки сьогоднішній проект являє собою симбіоз знань та вмінь з різних сфер моделювання.
Системи динамічних об’єктів та партікли дозволяють генерувати
взаємодію елементів сцени, базуючись на задаваних параметрах,
емулюючи реальну фізичну взаємодію. Це дозволє зосередити увагу
на пропрацюванні концептуальних виразників, а патернові елементи сцени будуватимуться автоматично.
Також Houdini — це програмне забезпечення з відкритим кодом,
як сказав Крістофер Хеберт «no black boxes», якщо транслювати цю
думку на практику, Houdini — це середовище, котре дозволяє себе
модифікувати і кастомізувати під користувача. Тобто на методологічному рівні дизайнер може створити свій унікальний інструмент
для специфічних, часто повторюваних задач.
Випливаючим інструментом з вище вказаної можливості є створення digital assets. Це дозволяє створювати структурно однакові
об’єкти, але концептуально різні, в дуже короткі терміни, по-суті,
digital asset — це авторський інструмент з рядом змінних. Таким
чином дизайнер працює спершу на концептуальному рівні об’єктів,
елементів, а потім на інтегральному концептуальному рівні.
Методологічно це дозволяє чітко прослідковувати головну думку,
домінуючу композиційну категорію і розділяє її від детального заповнення.
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На відміну від інших анімаційних продуктів, де враховується
лише кісткова система, Houdini має і мускульну систему керування
об’єктом.
Також Houdini має інструмент, що дозволяє працювати в контексті L-sys, розробленої Арістидом Лінденмаєром. L-sys — це формальна мова, що дозволяє моделювати поведінку клітин рослин.
Отже, якщо говорити про Houdini вцілому, це надзвичайно
потужній інструмент, що сильно розширює можливості сучасного
дизайнера, дозволяє виконувати як унікально глибоко концептуальні речі, так і регулярні складні паттерни. Тим неменше, реалізація
можливостей Houdini потребує сильних змін ходу мислення та принципів методології.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ
DE0-NANO (SOC) ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ
СИСТЕМ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ
Кратко І. М.,
студент-магістр КІ 51/16м,
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»,
е-mail: kensai@ukr. net

Науково-технічна революція початку ХХІ сторіччя спричинила в
усьому світі глибокі системні перетворення. Передусім завдяки
поєднанню досягнень у сфері новітніх інформаційно-комунікаційних технологій із надбаннями, що постали на базі стрімкого розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем, сформувалися принципово нові глобальні субстанції — інформаційне суспільство,
а також інформаційний та кібернетичний простори, які мають нині
практично необмежений потенціал і відіграють провідну роль в економічному та соціальному розвитку кожної країни світу.
Протягом останніх років Україна, як і більшість інших країн
світу, робить впевнені кроки в напрямку розбудови інформаційного
суспільства, але потребує впровадження ефективних систем захисту
електронної інформації. Захист електронної інформації здійснюється шляхом впровадження апаратно-програмного комплексу,
який можливо створити на платформі DE0-NANO (SOC).
Зараз на ринку присутнє досить багато різноманітних мінікомп’ютерів. Найпоширеніші з них це Raspberry Pi, Orange Pi,
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Odroid. І є дуже популярна платформа Arduino. Але іноді трапляється, так що не вистачає цих поширених платформ.
Один із варіантів вирішення проблеми може бути DevKit DE0Nano-Soc. Дане рішення побудовано на базі чіпа Altera Cyclone V
SE, а саме 5CSEMA4U23C6N. Який в свою чергу є комбінацією апаратного ядра ARM Cortex A9 в даному випадку двоядерним, і FPGA
Cyclone V. Навіщо потрібен цей тандем? А потрібен він досить часто:
FPGA добре підходить для швидкої обробки сигналів, звичайні IO
піни спокійно можуть працювати на сотнях мегагерц, а в моделях
з апаратними трансиверами і до шести гігагерц.
А також для паралельної, конвеєрної обробки сигналів, що надходять. Однак описувати все на мовах зразок Verilog або VHDL
досить складно, повільно і незручно. Тому досить часто була практика ставити в дизайн на FPGA реалізацію процесора: спеціалізованих NIOS II для Altera, MicroBlaze для Xilinx, варіанти AVR ядер
написаних ентузіастами тощо.
З плюсів такого рішення це простота, додав в дизайн процесор,
периферію і пиши собі програму на C / C ++ для них, до мінусів
можна віднести те, що вони по-перше займають ресурси FPGA
(логічні осередки, блоки пам’яті, PLL), по-друге досить повільні. Ну
і по-третє незважаючи на різноманітну периферію, вона зазвичай
досить проста, тобто підтримки DMA для UART в базовому наборі
ви навряд чи знайдете, можна звичайно написати своє, але це довго
і досить складно. Короткий опис плати DE0-Nano-SoC:
Основний чіп: Altera Cyclone V SE 5CSEMA4U23C6N
Частина апаратного ядра (HPS):
1GB DDR3 SDRAM (32-bit data bus)
1 Gigabit Ethernet
Accelerometer (I2C interface + interrupt)
аналого-цифровий перетворювач 8-ми канальний.
Плата досить потужна, має гнучку конфігурацію, може бути
використана в домашніх розробках, якщо потрібна висока швидкість або нестандартні інтерфейси, які можна реалізувати на FPGA
стороні. Відмінно підійде для підвищення професійних навичок як
в розробці для FPGA, так і в програмуванні ARM.
Використана література
1. Режим доступу: https://geektimes. ru/post/277442/ — назва з екрану.
2. Режим доступу: http://we. easyelectronics. ru/plis/de0-nano-pervyevpechatleniya. html — назва з екрану.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ
МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
Кульбаченко І. А.,
Студент групи КС-51/11М, cпеціальність «Комп’ютерні системи»
Науковий керівник: Тимошенко А. Г.
Bu7yckhik@gmail. com

1G — Аналоговий мобільний зв’язок. До них відносяться стандарти з аналоговим передаванням голосу. Передавання даних не
передбачено. Дані мережі ще використовуються в деяких країнах.
2G — Цифровий мобільний зв’язок. Мережі, в яких голос передається вже в цифровому вигляді. Також, з’являється можливість
передавати цифрові дані.
3G — Широкосмуговий цифровий мобільний зв’язок, комутований багатоцільовими комп’ютерними мережами, в тому числі
Інтернет. Назва говорить сама за себе. Призначення — передавання цифрових даних з більшою швидкістю.
4G — Четверте покоління мобільного радіозв’язку наступник
стандартів, які належать до 3G та 2G, або як його називають у світі
LTE. Він є перспективною технологією зв’язку, яка володіє дуже
високою швидкістю передачі даних. 4G повністю засноване на протоколах пакетної передачі даних і володіє технологією передачі голосу по IP, що забезпечує передачу голосових сигналів за допомогою
інтернету.
Метою даної роботи є захист інформації в системах мобільного
зв’язку. У роботі розв’язано чотири основні задачі:
1) Ознайомлення з системами мобільного зв’язку першого покоління.
2) Ознайомлення з системами мобільного зв’язку другого покоління.
3) Ознайомлення з системами мобільного зв’язку третього покоління.
4) Ознайомлення з системами мобільного зв’язку четвертого
покоління.
5) Практична реалізація блочного шифру Kasumi.
В практичній частині буде створено програму на основі блочного шифру Kasumi, який використовується в мережах мобільного
звязку 3GPP.
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МІКРОКОНТРОЛЕРИ ARDUINO
Лєпатьєв А. О., Данилов О. О,
студенти КІ–31,
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»,
е-mail: antonlepatiev @gmail. com

Мікроконтролер — це спеціалізована мікропроцесорна система,
що включає в себе мікропроцесор, блоки пам’яті для збереження
коду програм і даних, порти вводу-виводу і блоки зі спеціальними
функціями. Використовується для керування електронними пристроями. По суті, це — однокристальний комп’ютер, здатний виконувати прості завдання. Використання однієї мікросхеми значно
знижує розміри, енергоспоживання і вартість пристроїв, побудованих на базі мікроконтролерів. Мікроконтролери можна зустріти
в багатьох сучасних приладах, таких як телефони, пральні машини,
вони відповідають за роботу двигунів і систем гальмування сучасних автомобілів, з їх допомогою створюються системи контролю
і системи збору інформації. Більшість процесорів, що випускаються
у світі — мікроконтролери. Arduino — апаратна платформа для розробки пристроїв, з платою введення / виводу і простим середовищем розробки на Processing / Wiring. Базується на МК Atmel AVR
(ATmega), більшість плат програмуються через USB. Плати Arduino
дозволяють своїми руками створювати різні пристрої. Більшість пристроїв можна зібрати навіть не вдаючись до допомоги паяльника.
Свою популярність Arduino придбала завдяки простоті і доброзичливості. Навіть людина яка не має досвіду в програмуванні та схемотехніки може освоїти основи роботи з Arduino за пару годин.
Програми для Arduino пишуться на звичайному C++, доповненим
простими і зрозумілими функціями для керування введенням / виводом на контактах. Якщо ви вже знаєте C++ — Arduino стане дверима в новий світ, де програми не обмежені рамками комп’ютера, а
взаємодіють з навколишнім світом і впливають на нього. Для зручності роботи з Arduino існує безкоштовне, офіційне середовище програмування «Arduino IDE», що працює під Windows, Mac OS і Linux.
За допомогою неї завантаження нової програми в Arduino стає справою одного кліка, тільки лише підключіть плату до комп’ютера через
USB. Хоча для більш допитливих можлива робота і через Visual
Studio, Eclipse, інші IDE або командний рядок. Повноцінні пристрої
можна збирати, використовуючи спеціальну макетну дошку, пере488
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мички і дроти. Приклади найпростіших проектів на Arduino: мигаючий світлодіод, підключення кнопки, підключення потенціометра,
управління сервоприводом, триколірний світлодіод, п’єзоелемент
на Arduino, фоторезистор на Arduino, датчик руху на Arduino.

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НА БАЗІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Мороко В. О.,
ПА-61/15м
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
тел. 0633440347
Науковий керівник: проф. Забара С. С.

В наданих тезах представлено стислий огляд результатів наукової роботи,
в якій досліджуються підходи до організації дистанційного навчання з застосуванням сучасних технологій так званих «хмарних обчислень».
Результати роботи можуть бути використані про розробці систем
дистанційного навчання та будуть корисні для студентів, аспірантів,
викладачів та розробників програмного забезпечення.

Інновації в освітній діяльності, комплексна модернізація системи освіти — це мабуть найбільш актуальні питання, яким, останнім
часом, приділяється чимало уваги. Розглядаються стратегічні програми реформування освіти, досліджуються стимули її розвитку
в контексті довгострокової перспективи і можливості інтеграції системи освіти в міжнародний простір. У зв’язку з новими можливостями, які з’явилися завдяки розвитку комп’ютерних технологій,
постала задача реалізації системи обміну навчальними матеріалами
за допомогою одного із ключових напрямків модернізації освіти —
технології «Хмарні обчислення» або «Хмарна обробка даних» (з англ.
Cloud Computing).
Ці умови викликають необхідність проведення відповідних
досліджень технологій «хмарних обчислень» для виявлення особливостей їх застосування при побудові систем дистанційного навчання.
Перехід до хмарних обчислень — це зміна стратегії, яка включає
в себе повне переосмислення ролі ІТ в організації. Розрізняють
наступні рівні архітектури хмарних обчислень:
Рівень клієнта — це клієнтське програмне забезпечення, що використовується для доступу до хмарних сервісів (наприклад, Web-браузер).
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Рівень сервісів — це самі сервіси, які використовуються через
хмарну модель.
Рівень додатків — це програми, доступні через хмару і не потребують інсталяції на комп’ютері користувача.
Рівень платформи — це програмна платформа, яка об’єднує
повний набір інструментів для розгортання та використання хмарних обчислень на комп’ютері користувача.
Рівень пам’яті — підтримка зберігання даних користувача
і доступу до них через хмару.
Рівень інфраструктури — надання повної віртуалізованої платформи через хмару.
В межах здійсненої роботи проведено аналіз різних засобів організації хмарних обчислень, в тому числі: побудови «хмарних» сховищ даних (баз даних), доступу до цих даних на різних рівнях хмарних обчислень, програмно-технічних засобів роботи з цими даними
та особливостей їх використання в системах дистанційного
навчання.
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ОТРУЙНІ ТА ГАЛЮЦИНОГЕННІ РОСЛИНИ
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У РІЗНИХ КУЛЬТАХ
Богатирьов А. Є.
студент групи МБВ 21/15
факультету біомедичних технологій Універистету «Україна»

Отруйні рослини — рослини, в яких містяться токсини та/або
хімічні речовини, які являють собою серйозний ризик виникнення
хвороби, травми або смерті у людей чи тварин. Отруйні речовини
(рослинні токсини, отрути рослин) можуть міститися у всій рослині
загалом, або в різних її частинах — у надземних: листках, квітках,
плодах, насінинах, корі, та підземних: кореневищах, коріннях, цибулинах, бульбах. Дія їх зумовлена вмістом різних отруйних речовин:
глюкозидів, ефірних олій, алкалоїдів, органічних кислот, смол,
токсоальбумінів та інших хімічних сполук.
Більшість отруйних рослин росте в тропічних країнах. У світі
відомо близько 10 тис. видів отруйних рослин, з яких в Україні росте
до 250–300 видів [1].
Отруйні рослини використовують у народній медицині та для
виготовлення ліків у фармацевтичній промисловості
Практика прийому людьми галюциногенів має досить давні
корені. Вчені виявили посуд із залишками психотропних речовин
навіть на малих Антильських островах. При цьому застосовувалися
вони ще 2500 років тому.
Вживання галюциногенів взагалі було поширеною практикою
серед народів Африки та Америки, ставши частиною їх культури.
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В результаті багато людей до сих пір з тією чи іншою метою вживають галюциногени.
ІбогаІн. В основі цього галюциногену лежить африканське рослина ібога. Сам наркотик має давню історію застосування в племенах Африки. Коріння рослини використовуються в релігійному
культі бвити. Нещодавно лікарі виявили, що ибогаин здатний допомагати при лікуванні залежності від алкоголю, героїну, кокаїну та
метамфетаміну. Але в лікувальних цілях дана речовина застосовується лише в Європі і Мексиці, а ось в США наркотик, як і раніше
знаходиться під забороною. Сьогодні ведеться відразу декілька
досліджень, які вивчають довгострокове вплив ибогаина на людину
і породжувані ним ефекти на людей. Ці спеціальні програми ставлять метою позбавляти від залежності.
Сальвія. Цю рослину також називають шавлія провісників, рослиною провидців або мудреців. Росте вона переважно в густих мексиканських лісах Оахака. Місцеві жителі давно вже навчилися пити
чай з листя сальвії, це стало частиною їх духовної церемонії. Однак
для досягнення галюциногенного ефекту її слід висушувати. З 2009
року в Росії та деяких європейських країнах держава стала контролювати обіг сальвії.
Марихуана — препарат, що містить психоактивні речовини каннабіоіди в сушених частинах рослин конопель. У природі існує приблизно 60 каннабіоідов.
Наше суспільство розглядає психоактивні зілля як щось фривольне або небезпечне, в кращому випадку призначене для лікування серйозних душевних хвороб, коли недоступний ніякої іншої дієвий метод. Ми зберігаємо уявлення про цілителя як про
медика-професіонала, котрий уміє лікувати завдяки володінню спеціальними знаннями. Але ці спеціальні знання сучасного лікаря —
знання клінічні, далекі від драматичної ситуації конкретної людини.
Вплив галюциногенів в їжі було більш ніж психологічним.
Рослинні галюциногени, можливо, були каталізаторами для всього,
що відрізняє нас від інших вищих приматів, для всіх психічних функцій, які ми асоціюємо з поняттям людини. Наше суспільство більше, ніж інші, знайде цю теорію важкою для сприйняття, оскільки
ми перетворили екстаз, що досягається фармакологічно, в табу.
В галюциногенних стані у людини виникає безсумнівну враження, що мова є об’єктивним і зримим виміром, яке зазвичай приховано від нашої уваги. Мова в цій ситуації переживається, бачиться,
точно так само, як ми зазвичай бачили б свій будинок і оточення.
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Не багато рослини можуть заявити права на такі складні і тісно
переплетені з людьми стосунки, які мають опійний мак і тютюн.
Обидва рослини відіграють головну роль у поведінці, пов’язаній з
надзвичайно високим рівнем пристрасті, що скорочує життя і обтяжує суспільство медичними і фінансовими турботами. Тим не менш,
загальна позиція щодо цих рослин навряд чи може бути іншою. Опій
нелегальний в більшій частині нашого світу. Зони, де виростає мак,
який є джерелом сирого опію, суворо контролюються космічними
супутниками з фотоогляд, і щорічно плани розвитку виробництва
опію в світі ретельно вивчаються урядами, щоб розрахувати, яку частку бюджету виділити на лікування пристрасті, на зовнішні зусилля
з викорінення і внутрішні — з забороні продуктів очищеного опію,
таких, як морфій і героїн.
Тютюн же, навпаки, напевно, найбільш широко споживається
на земній кулі рослинний наркотик. Жоден народ не визнав куріння
тютюну незаконним, і дійсно, будь-яка країна, яка спробувала б зробити це, опинилася б у конфлікті з одним з наймогутніших з колинебудь існували міжнародних наркотичних концернів. Однак безперечний факт, що куріння тютюну є причиною передчасної смерті
мільйонів людей: рак легенів, емфізема та хвороби серця тісно
пов’язані з курінням. Тютюн до того ж викликає пристрасть не
менше, ніж героїн, що вважається найсильнішим наркотиком.

ЗНИКЛІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ
Бржезицька М. В.
група МБВ 21/15,
кафедра мікробіолгії, сучасних біотехнологій, екології та імунології,
факультет біомедичних технологій,
Універистет «Україна»

Чисельність багатьох рідких і зникаючих видів дикоростучих рослин скорочується через пряме знищення їх людиною. Особливо
яскраво ця тенденція виявляється на прикладі ранньоквітучих рослин, що збираються, переважно, з метою подальшого продажу.
Незаконна торгівля дикоростучими пролісками (галянтусами), цикламенами, крокусами й іншими рідкими рослинами здобуває усе
більш організований характер і зростаючі масштаби, завдає величезної шкоди популяціям цих видів, а значить — і природі в цілому.
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На території України нині зростає понад 10 тис. видів рослин і
15 тис. видів грибів. Але діяльність людини створила серйозну загрозу для існування багатьох видів рослин, тварин і грибів. Тому виникла потреба їхньої охорони та збереження.
До останнього видання «Червоної книги України» (2009) увійшло 826 видів рослин, з яких 611 видів — судинні рослини. Група рослин, що мають статус зниклих з природи, входять до групи судинних рослин і загалом налічують 12 видів.
Найбільше рослин втратила флора Закарпатської області —
6 видів. Три види втратила флора Криму. По одній — Чернівецької
і Івано-Франківської області. Одна рослина зростала і була втрачена
у двох областях — Вінницькій і Дніпропетровській.
Нижче наводимо перелік рослин, на які біорізноманіття планети
стало біднішим.
1. Гвоздика гренобльська (гвоздика граціанопольська)
2. Дрік малонасінний
3. Колючконос Сібторпа
4. Ломикамінь супротивнолистий
5. Людвігія болотна
6. Первоцвіт борошнистий
7. Плаунчик швейцарський (плаунок швейцарський)
8. Плетуха сольданелова
9. Пухирник Брема
10. Ситняг багатостебловий
11. Цингерія Біберштейна0
12. Шильник водяний.
Основними причинами зникнення цих видів з природних угруповань є вузька стенотопність видів, їх слабка конкурентоздатність,
господарська діяльність людини, випасання худоби, меліорація та
порушення гідрорежиму, зростання антропогенноо навантаження
на екосистеми та порушення природних місцезростань.
Використана литература
1. Червона книга України. Ролсинний світ. — К.: Глобалконсалтинг,
2009. — 900 с.
2. http://redbook-ua.org/plants/status/znyklyi-v-pryrodi
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МОРФОЛОГО-КУЛЬТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ
РІДКІСНОГО ЛІКАРСЬКОГО ГРИБА Sparassis сrispa
(Sparassidaceae, Polyporales) НА АГАРИЗОВАНИХ
ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Герасимнюк В. О.
2 курс, група МБВ-21/15, спеціальність «Біологія»,
факультет біомедичних технологій, к. тел. (066)-0911488
Науковий керівник: Михайлова О. Б., к.б.н.,
Інститут ім. М.Г. Холодного НАН України

Збереження природного різноманіття грибів ex situ розглядається в даний час нарівні з традиційним способом збереження in situ
і оцінюється як дуже перспективний підхід. Одним із найефективніших способів охорони рідкісних видів грибів є підтримка їх у культурі у спеціалізованих колекціях з метою пізнання різних аспектів
біології, збереження генофонду, використання та примноження
генетичних ресурсів цих організмів для наукових і практичних
цілей — фундаментальних мікологічних досліджень, біотехнології,
медицини тощо.
Метою роботи було визначення найкращого середовища для
виращування Sparassis сrispa та виявлення мінливість морфологічних ознак залежно від середовища.
Sparassis crispa (Wulfen) Fr., це базидіомікотовий гриб, який має
природоохоронний статус «зникаючий». Це реліктовий вид
з диз’юнктивним ареалом і трапляється він в Євразії та Північній
Америці. В Україні зустрічається в Карпатах, Західно-українських
лісах, на Поліссі, в Лісостепу та Гірському Криму. Це сапротроф або
слабкофітопатогенний гриб, що спричиняє жовто-буру гниль; паразитує він на сосні та руйнує залишки її деревини. Плодові тіла з’являються в липні — листопаді на корінні, біля основи стовбурів, зрідка на свіжих пеньках сосни.
Sparassis crispa — цінний їстівний лікарський гриб, відомий у
медичній практиці як «гриб-баран». У народній медицині східних
слов’ян настої його плодових тіл застосовували при лікуванні захворювань печінки та жовчного міхура . Сучасні відомості щодо лікувальних властивостей S. crispa свідчать про широкий біологічний
спектр дії цього гриба. Встановлено, що екстракти, отримані як з
плодових тіл, так і з міцеліальної маси, мають онкостатичний, імуномодулюючий і антиметастатичний ефекти. За умов глибинного
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культивування штами S. crispa здатні до біосинтезу антибіотиків
і цитокінінів.
Проводили дослідження росту Sparassis crispa на 4 живильних
середовищах a — СС-солодовому агарі з додаванням тирси модрини
(1%), б — МЕА-картопляно-декстрозному агарі; в — КДА-солодовому агарі (8 ° по Балінгу); г — ГПДА — г/л: глюкоза — 25,0; пептон —
5,0; дріжджовий екстракт — 3,0; КН2РО4 –1,0. Найкращим середовищам показав себе зразок «a».
Визначивши основні дані та найкраще живильне середовище,
можна продовжити роботу з вирощування та вивчення властивостей Sparassis crispa в культуральних умовах.

ОТРИМАННЯ КАТОЛІТУ ТА АНОЛІТУ ТА ЇХ
ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЩЕПАХ КІМНАТНИХ РОСЛИН
Германюк О. С.,
кандидат у дійсні члени МАН,
тов. «Еврика» ЦПР Святошинського р-ну м. Києва;
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В.

Фізико-хімічні властивості води вельми численні, тому вона
може чинити найрізноманітніші впливи на рослинний і тваринний
світ: в одних випадках вона приносить життєву енергію організмам,
а в інших забирає. Жива вода міститься в гірських річках (особливо
тих, що утворюються від танення льодовиків), водоспадах, також це
дощова вода, особливо під час грози (зрозуміло. якщо дощ не кислотний). Така вода корисна для здоров’я і дає довголіття. Мертва
вода — це вода у всіх стоячих водоймах (болотах, стоячих озерах та
криницях).
Щоб отримати живу і мертву воду зовсім не обов’язково шукати
її природні джерела — гірські річки чи болота. Така вода може бути
отримана за допомогою електролізу звичайної води (активована
вода). Сучасною наукою доведено, що жива вода (католіт), яка у процесі електролізу отримує негативний потенціал, володіє досить високими регенеруючими та імуностимулюючими властивостями, необхідними при лікуванні багатьох захворювань. Мертву воду, отриману
в процесі електролізу, також називають анолітом, адже вона накопичується біля позитивного електрода — анода.
496

здоров’я

Секція 17

Проводячи наші дослідження, ми отримували активовану воду
шляхом електролізу. Для цього взяли 2 паралельні електроди
з нержавіючої сталі і мішок із щільної полотняної тканини.
Прилаштували пристрій у банку із нефільтрованою водопровідною
водою, попередньо помістивши електрод із позитивним зарядом
у полотняний мішок. Підключили апарат до електромережі, викликавши процес розгонки води електричним струмом. В результаті
отримали аноліт із рН=4 і католіт із рН=10. За нашими спостереженнями, за різної тривалості електролізу кислотність отриманих
фракцій води зберігалася. Було використано гілки герані та роіциссуса приблизно однакового розміру і з рівною кількістю листків.
У якості контролю використовували водопровідну воду із рН = 6,5.
Кислотність вимірювали за допомогою універсальних індикаторних
папірців рН 0-12.
Роіциссус надає перевагу грунту з кислотністю рН=6. Більшість
гераней добре ростуть на слабокислих і нейтральних грунтах. Дослід
проводився як у скляному, так і у пластиковому посуді. В скляному
посуді корінці росли швидше, ніж у пластиковому. Найперші з’явилися корінці у щеп герані у скляному посуді з католітом. У водопровідній воді у рослин почали відпадати листки, корені формувалися повільно і у меншій кількості, а в аноліті рослини корені
зазнали часткового гниття та були слаборозвинені. Роіциссус у католіті мав корені із максимальною довжиною 6 см, у водопровідній
воді — 2 см, а в аноліті корені взагалі були відсутні протягом всього
досліду, а згодом рослина загинула.
Пагони рослин висаджували в однакові вазони, продовжуючи
поливати їх відповідними фракціями води. Герань, вирощувана
у католіті, мала найбільшу кількість листків і розцвіла, у водопровідній воді рослина була меншою за розміром, а в аноліті показники
формування не змінювались. Найпрогресивніший розвиток ріоциссуса відбувався в католіті (7 листків), у водопровідній воді — 4,
а щепа, поміщена в аноліті, наприкінці досліду загинула.
Отже, католіт і аноліт при правильному використанні можуть
підвищити рівень родючості рослин, прискорити їх розвиток.
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КАШТАНИ МІСТА КИЄВА
Горупаха В. Г.,
Слухач МАН, тов. «Еврика» ЦПР Святошинського району м. Києва;
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В.

Каштани — символ міста Києва, які прикрашають його вулиці,
сквери, майдани та парки.
Уперше каштани з’явилися в Києві у першій половині XIX століття. Їхня поява тут пов’язана з курйозною подією, яка була проявом запопадливості тогочасних вельмож перед імператором
Російської імперії Миколою І. Навесні 1842 року чекали на його
приїзд до Києва. Київський генерал-губернатор Бібіков ламав голову над тим, чим би приємно здивувати царя. Було вирішено на честь
гостя зробити нову вулицю і обсадити її рідкісними, навіть екзотичними в імперії на той час каштанами. Але не судилося каштанам
рости на бульварі. Напередодні приїзду царя солдатів підняли по
тривозі і наказали за одну ніч викорчувати всі саджанці, а натомість
посадити тополі... На щастя, не всі саджанці загинули. Студенти
й викладачі Київського університету святого Володимира обсадили
каштанами головну алею університетського ботанічного саду.
Чимало саджанців каштана розібрали кияни.
До каштанів відносять: сімейство Hippocastanaceae Torr. et grey
(гіркокаштанові) рід Aesculus L. (кінський каштан) та сімейство
Fagaceae Dumort (букові) рід Castanea Mill (каштан).
Сімейство Hippocastanaceae Torr. et grey (гіркокаштанові) рід
Aesculus L. (кінський каштан): гіркокаштан звичайний, гіркокаштан
м’ясокрасний, гіркокаштан каліфорнійський, гіркокаштан китайський, гіркокаштан голий, гіркокаштан гібридний, гіркокаштан
восьмитичинковий, гіркокаштан дрібноквітковий, гіркокаштан червоний або гіркокаштан павія.
Гіркокаштани відносяться до числа швидкорослих дерев, які відзначаються високою декоративністю, особливо в період цвітіння,
коли крупні суцвіття утворюють великий діапазон різноманітних
гармонійних барв: білих, світло-жовтих, зелено-жовтих і червоних.
Батьківщина кінського каштана звичайного південь Балканського
півострова, який є флористично найбагатшою частиною Середземномор’я. В Україну завезено близько 10 видів, із яких 8 росте
у лісостеповій зоні, зокрема у м. Києві. Ці дерева вважаються найбільш довгоживучими організмами: гіркокаштани від 300 до 500,
каштани від 500 до 1000 років.
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Сімейство Fagaceae Dumort (букові) рід Castanea Mill (каштан):
каштан європейський або благогодний їстівний, каштан американський або зубчастий, каштан китайський найм’якший, каштан Сегю
і каштан Генрі, каштан карликовий або каштан низькорослий, каштан вільхолистий.
Каштан їстівний порода м’якого приморського клімату.
Батьківщина Мала Азія, з якої він був завезений у Європу і поступово поширився в Греції, а пізніше в Італії, Іспанії та Франції. Ця
культура широко використовується у народному господарстві, її
деревина має застосування у судноплавстві. В Європі і Китаї вживають у їжу, у Франції з нього роблять муку, з якої випікають смачний
хліб, кекси, млинці, варять супи, конфітюри, креми, пюре, роблять
десерти, використовують замість картоплі, сушать, коптять, готують
різні блюда, годують тварин. В Україні невеликі посадки каштана
їстівного вирощують на Закарпатті, в Криму, окремі посадки
у Вінницькій області. В місті Києві ця чудова рослина росте в Ботанічному саду ім. академіка О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка та на території Національного
ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України.
Каштани заслужили всенародну любов і ми повинні дати можливість їм і далі прикрашати наші вулиці, сади і парки, — максимально розширити асортимент рослин відповідно до нинішніх змін
клімату, знайти для каштанів захист від давніх і нових вражаючих
факторів, забезпечити їх нашою увагою і турботою.

ГЛАДІОЛУС – КВІТКА «ГЛАДІАТОРІВ».
ПОХОДЖЕННЯ, ВИДИ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ
Горупаха О. Г.
Слухач МАН тов. «Еврика» ЦПР Святошинського району м. Києва;
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В.

Гладіолус велична і прекрасна квітка належить до сімейства півникових і є багаторічною рослиною. Листя цієї квітки своїми обрисами схожі на загострені шпаги, що злітають в небесну височінь,
а давньоримські легенди свідчать про те, що в гладіолусі прихована
магічна сила, яка оберігає людей від бід та смутку. Поєднання оригінальності і найніжнішої колірної гами, доповнене несподіваним
малюнком гофрування, роблять гладіолус настільки органічним, що
499

Секція 17

Природа, медицина,

він здатний зачаровувати погляд кожного, хто наважиться подивитися на це диво.
Види гладіолусів: а) Гладіолус болотний (Gladiolus palustris). б)
Гладіолус візантійський (Gladiolus byzantinus). в) Гладіолус Кочі
(Gladiolus kotschyanus). г) Гладіолус звичайний (Gladiolus communis). д)
Гладіолус черепінчатий (Gladiolus imbricatus). e) Запашні гладіолуси
так зазвичай називають рослину Ацидантера. Японський гладіолус.
Сучасні сорти гладіолусів: а) Невеликоквіткові сорти б) Средньоквіткові сорти. в) Великоквіткові сорти. Г) Гофровані.
Гладіолуси — рослини дуже чутливі до правильного догляду, люблять багато сонячного світла. У тіні вони цвітуть слабко. Місце підійде відкрите, захищене від сильних вітрів. Вони потребують догляду:
регулярні прополки, полив і розпушування.
Прополювання проводять не менше двох-трьох разів, а при
необхідності — доведеться повторювати до 4–5 разів за літо.
Прополка — це чудова профілактика багатьох хвороб гладіолуса,
запорука рясного і тривалого цвітіння.
Основними шкідниками гладіолусів є личинки різноманітних
жуків, гусениць метеликів, слимаків тощо, яких чимало в усіх регіонах України. У сприятливі для розвитку та розмноження роки вони
можуть завдати шкоди насадженням гладіолусів. Рослини втрачають декоративні якості або зовсім не цвітуть. Під час зберігання
погіршується естетичний вигляд бульбоцибулин. Профілактика та
запобігання розмноженню і поширенню шкідників – основний захід
для збереження квіткової продукції та посадкового матеріалу.
У гладіолусів бувають грибкові, вірусні та бактеріальні хвороби.
Всі хворі цибулини гладіолусів викидають, щоб не заразили інший
посадковий матеріал. Після того як по осені цибулини будуть викопані, їх слід захистити від грибків і бактерій за допомогою 0,15% розчину марганцевокислого калію або 0,2 складу фундозола.
Наприкінці жовтня цибулини викопують, очищують їх від землі
і висушують. Взимку бульбоцибулини зберігають в прохолодному
(3–6 °С) і темному місці.
Висаджують у відкритий ґрунт цибулини тільки після того, як
ґрунт на глибині 10-13 сантиметрів прогріється до 10 °С. В помірній
зоні це відбувається в середині або в кінці квітня.
Для поліпшення розвитку рослин і прискорення (на 7–10 діб) цвітіння бульбоцибулини можна на 15 годин замочити в розчині деревної
золи (600–800 г на 10 л води) або мікроелементів (г на 10 л води): борної
кислоти — 3, марганцевокислого калію — 2, сірчанокислої міді — 3,
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азотнокислого кобальту — 0,8–, сірчанокислого магнію — 2,5, сірчанокислого цинку — 0,5–0,7. Щоб прискорити розвиток бульбоцибулин і
одержати більш раннє (на 12–14 діб) цвітіння, за два-три тижні до посадки їх прогрівають при температурі повітря 22–25 °С і вологості 60%.
Висаджують бульбоцибулини, як тільки набухнуть кореневі горбики.
Гладіолуси не люблять рости кілька років поспіль на тому ж місці.
Вже на третій рік квіти починають хворіти, а на четвертий можуть
занедужати всі рослини. Потрібно дотримуватись сівозміни — «золоте правило» садівника.
Гладіолуси погано себе почувають, якщо потрапляють з теплої
кліматичної зони в більш холодну, особливо, якщо рік виявився
дощовим. Краще купувати посадковий матеріал, максимально адаптований до відповідної зони. Однак молоденькі пагінці досить легко
пристосовуються і швидко ростуть.
Дворічні цибулини не люблять рости поряд з більш могутніми
гладіолусами, що їх гнітитимуть. Краще саджати один за одним: спочатку дрібні цибулини, потім середні і, нарешті, великі. А старі, з
широким денцем, садять окремо.
Перед саджанням цибулину треба очистити від твердої луски. Не
всі новачки це знають, у результаті сходить дві-три рослини з 50
посаджених. Цибулину чистять не раніше, ніж за три-п’ять днів до
посадки, а потім через день поливають.
Квіти не люблять рости на непровітрюваних ділянках. Адже в
таких умовах грибні хвороби розвиваються на них швидко, тому
квіти хворіють і сохнуть, потрібно прополювати насадження не
менше 5-ти разів на сезон.
У спекотну погоду гладіолуси краще поливати раз на тиждень, але
рясно. І тільки при стійкій спеці їх варто поливати щодня ввечері.

РАДІОНУКЛІДИ У ГРУНТАХ І РОСЛИНАХ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Громик О. М.
cтарший викладач кафедри туризму
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Внаслідок Чорнобильської катастрофи радіонукліди, що вийшли за
межі станції, потрапили в атмосферу, звідки відбулася їх акумуляція. У
результаті цього рослинний і тваринний світ зазнав радіоактивного
опромінювання. Висока міграційна здатність у харчовому ланцюзі (ґрунт
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– рослина– тварина – продукти тваринництва) обумовила їх надходження до організму людини. До зовнішнього опромінення додалось
внутрішнє. Наявність довготривалих радіонуклідів у харчовому ланцюзі спричинює внутрішнє опромінення людини і тварини протягом багатьох десятиріч після забруднення [4]. Саме тому виникає необхідність
аналізу стану забруднених ґрунтів радіонуклідами, а саме 137Сs та 90Sr.
Важливість цієї тематики розуміється фахівцями уже давно. Так,
зокрема, вивченню динаміки змін агрохімічних показників ґрунтів
Волинської області в післяаварійний період, обстеженню сільськогосподарських угідь для уточнення щільності забруднення 137Сs, 90Sr
та заходам, що спрямовані на зниження коефіцієнтів переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини, присвячено працю [1]. Природну та
штучну радіоактивність ґрунтів, вертикальну і горизонтальну міграцію радіонуклідів та шляхи щодо максимального зменшення надходження 137Сs та 90Sr у рослини розглянуто у роботі [2–3]. Щільності
забруднення сільськогосподарських угідь 137Сs у господарствах
Волинської області Камінь-Каширського, Маневицького та Любешівського районах присвячено працю [5].
Метою дослідження є детальний аналіз вмісту радіонуклідів у
ґрунтах та рослинах населених пунктів Маневицького та Любешівського адміністративних районів Волинської області.
В результаті здійсненого дослідження з’ясовано, що щільність
забруднення сільськогосподарських угідь 137Сs з обстеженої площі
1500 га, знаходиться у межах до 1 Кі/км2 — 1425 га (складає 95% від
загальної площі), відповідно від 1 до 5 Кі/км2 — 75 га (5%). Переважна кількість ґрунтів має щільність забруднення угідь 90Sr
у межах до 0,02 Кі/км2 — 400 га (28% від дослідженої площі), відповідно від 0,02 — 0,15 Кі/км2 — 1100 га (72%). Щільність забруднення
рослин 137Сs знаходиться у межах від 105 до 133252 Кі/кг х 10-12.
Найбільш забруднені ґрунти Маневицького району 137Сs у таких
населених пунктах: с. Будки (0,77 Кі/км2) та с. Кам’януха (0,55
Кі/км2). Вміст 90Sr у ґрунтах становить 0,02 Кі/км2 у 60% від усіх
досліджуваних. Максимального опромінення 137Сs зазнали рослини
у таких селах як: Рудка (6942 пКі/км2), Будки (11266 пКі/км2), а 90Sr
у Рудці (237 пКі/км2). Щільність забруднення сільськогосподарських угідь 137Сs Любешівського району з дослідженої площі 1300 га,
знаходиться у межах до 1 Кі/км2 — 1100 га. (складає 85% від загальної
площі), відповідно від 1 до 5 Кі/км2 — 200 га (15%).
Переважна кількість ґрунтів має щільність забруднення угідь 90Sr у
межах до 0,02 Кі/км2 — 350 га (27%) від дослідженої площі, відповідно
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від 0,02–0,15 Кі/км2 — 950 га (73%). Отримані результати досліджень за
рівнем концентрації 137Сs та 90Sr свідчать про значне забруднення ґрунтів і рослин у населеному пункті Березна Воля Любешівського району.
Таким чином, під час дослідження ґрунтів та рослин населених пунктів
контрольованої зони Волинської області було встановлено, що найбільшого забруднення вони зазнали у населених пунктах: с. Будки
Маневицького району, с. Березна Воля Любешівського району. Радіонукліди
137
Cs та 90Sr накопичуються і тривалий час зберігаються у ґрунтах та інтенсивно поглинаються рослинами. Відповідно найбільшого забруднення рослинний покрив 137Cs зазнав у селах Будки, Рудки, Камянуха Маневицького
району, 90Sr — Березна Воля Любешівського району.
Використана література
1. Вивчення властивостей ґрунтів Волинської області, які визначають
динаміку забруднення цезієм-137 сільськогосподарської продукції /
М. Й. Шевчук, С. М. Голуб, В. О. Голуб та ін. // Науковий вісник
Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Біологічні
науки. — 2010. — №12 — С. 138–151.
2. Ґрунти Волинської області / М. Й. Шевчук, П. Й. Зінчук, Л. К. Колошко [та ін. ]. — Луцьк: Вежа, 1999. — 162 с.
3. Деградація ґрунтів та шляхи підвищення їх родючості / Я. О. Мольчак, М. М.
Мельнійчук, І. В. Андрощук, В. М. Заремба. — Луцьк: Надстир’я, 1998. — 280 с.
4. Охорона ґрунтів: [навч. посіб. ] / М. К. Шикула, О. Ф. Гнатенко,
Л. Р. Петренко, Н. В. Капштик. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2011. — 398 с.
5. Фещук С. В. Геоекологічні проблеми Волинської області та шляхи їх
подолання / С. Ф. Фещук // Науковий вісник Волинського
національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. —
2008. — №1 — С. 55–60.

МОРФОЛОГО-КУЛЬТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ
ЛІКАРСЬКОГО ГРИБА Fomitopsis officinalis (Basidiomycetes)
Кравченко Є. І.
ІІ курс, група МБВ-21\15, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій, Університет «Україна»,
Науковий керівник: Михайлова О. Б., к.б.н.,
Інститут ім. М.Г. Холодного НАН України

Останнім часом значна увага в світі приділяється проблемі збереження макроміцетів ex situ, яка є додатковою складовою до
традиційного підходу збереження біорізноманіття грибів — in situ.
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Основна ідея такого підходу полягає в збереженні генофонду макроміцетів у чистій культурі у спеціалізованих колекціях з метою пізнання різних аспектів їх біології. Перевага збереження макромицетів ex situ полягає в можливості використання та примноження
генетичних ресурсів цих грибних організмів для наукових і практичних цілей — фундаментальних мікологічних досліджень, біотехнології, медицини тощо.
Метою роботи було дослідження функцій цього гриба, донесення його корисності, знайти середовище, яке найбільш підходить для
вирощування Fomitopsis officinalis в штучних умовах.
Гриби Fomitopsis officinalis (Basidiomycota). Природоохоронний
статус виду: зниклий. Це вид з бореальним диз’юнктивним ареалом
поширення. В світі вид поширений в Євразії та Північна Америка.
В Україні ще в першій половині XX ст. був поширений на території
Карпатських та Західно-Українських лісів, проте останнім часом
повідомлення про його знахідки відсутні.
Вид трапляється поодиноко. Причинами зміни чисельності є
його інтенсивна заготівля у XIX — на поч. XX ст. субстрату зростання як паливної сировини.
Місцезростанням є хвойні ліси та насадження; зростає на живих
стовбурах старих дерев, переважно модрини (Larix decidua, L. polonica тощо). Відомий також на Pinus sibirica, зрідка трапляється на Pinus
silvestris та видах роду Abies біля основи стовбурів.
Цінністю цього гриба є головною перевагою цого гриба с його
лікарські властивості та широкий спектр застосування у медицині.
Основними методами зберігання чистих культур макроміцетів
визначаються особливостями морфології та еколого-біологічних
властивостей цих грибів. Важливою умовою при підборі живильних середовищ є детальне дослідження еколого-трофічних потреб
культури.
Використана література
1. Бухало А. С., Митропольская Н. Ю., Михайлова О. Б. Каталог Колекції
культур шапинкових грибів ІВК. — К.: «Альтерпресс», 2011. — 100 с.
2. Бухало А. С., Бабицкая В. Г., Бисько Н. А. и др. Биологические
особенности лекарственных макромицетов в культуре: Сборник
научных трудов в двух томах. Т. 1/ Под ред. чл. -кор. НАН Украины
С. П. Вассера. –Киев: Альтерпрес, 2011. — 212 с.
3. Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я. П.Дідуха. — К.:
Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
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ХАРЧУВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я
Лавріненко К. І.
8 клас, Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва.
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка- методист
центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва.
(067)-464-77-81

Одним із найбільш важливих чинників, що впливають на стан
здоров’я дітей та підлітків є склад їх харчового раціону, його збалансованість та якість вживаних продуктів. Погіршення стану здоров’я
дітей в Україні вчені пов’язують, зокрема, з їх нераціональним харчуванням. У зв’язку з вищесказаним, вважаємо обрану нами тему
дуже актуальною. Метою нашого дослідження стало вивчення харчування у підлітків. Для її реалізації ми поставили перед собою такі
завдання: за допомогою анкетування дослідити -якість та збалансованість харчового раціону учнів 7–11 класів; провести первинний
аналіз деяких складових продуктів; розпочати профілактичну роботу серед учнів.
Їжа є одним з найважливіших чинників довкілля, працездатність,
розумовий і фізичний розвиток, а також на тривалість життя.
Стабільний настрій, висока розумова і фізична працездатність,
повноцінний сон, гармонійна фігура і хороша шкіра — результат
правильного харчування. Зв’язок харчування та здоров’я був помічений ще в давнину. Люди бачили, що від неправильного харчування
діти погано ростуть і розвиваються, дорослі хворіють, швидко стомлюються, погано працюють і гинуть. Людина повинна споживати
екологічно безпечні продукти. З їжею в організм людини надходять
не лише поживні речовини, а й від 50 до 80% сторонніх хімічних
речовин. Під час використання добрив у продуктах накопичуються
нітрати, що призводять до харчового отруєння. У продукти можуть
надходити бактерії, радіонукліди, хімічні речовини. Забруднення
потрапляють у харчові продукти з навколишнього середовища під
час вирощування сільськогосподарської продукції. У процесі виробництва харчових продуктів використовують різні харчові добавки:
барвники, консерванти, антиоксиданти, емульгатори, підсолоджувачі та ін. Ці добавки не завжди корисні для людини. Значної шкоди
здоров’ю людини завдають солодкі газовані напої, які містять барвники, консерванти, ароматизатори, підсолоджувачі. Медики зазначають,
що ці напої викликають ослаблення імунної системи, цукровий
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діабет, захворювання кісток, тому що вимивається з організму кальцій. Тому краще пити натуральний сік чи молоко, які містять вітаміни і мінеральні речовини. Спостереження показують залежність
виникнення виразок, пухлин, інших захворювань шлунково-кишкового тракту та інших систем організму від якості їжі і недостатності в ній вітамінних комплексів. Одночасно з цим можна навести
приклади і зворотної залежності, коли з поліпшенням якості харчування значно знижувався рівень захворювання населення.
Отримані результати свідчать, що раціон харчування збалансований, складається з достатньої кількості білків, жирів, вуглеводів у
правильному співвідношенні. Згідно з результатами анкетування
(в ньому взяло участь 157 респондентів), 16% опитуваних не дотримується режиму харчування; 18% підлітків споживають не достатньо
молочних продуктів; 40% учнів споживають рибу та морепродукти
у недостатній кількості; 33% підлітків в надмірній кількості споживають солодощі; 44% опитуваних часто споживають чипси, сухарики тощо. Та 35% солодкі газовані напої. Керуючи результатами
досліджень, ми розпочали цільову профілактичну роботу з основ
раціонального харчування та споживчої грамотності.

ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ
ЯК УМОВА ІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ
Литвин К. М.
Студентка групи МБВ 11/16,
факультет біомедичних технологій,
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»,
м. Київ

Екологічний фактор — це будь-який елемент середовища, який
здатний справляти прямий чи опосередкований вплив на живі організми, хоча б протягом однієї фази їхнього розвитку.
Фактори навколишнього середовища забезпечують існування в
просторі та часі. Засвоєння і використання факторів здійснюється
організмом через адаптації.
Екологічні фактори поділяються на різні групи, залежно від їх
походження (рис. 1).
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Рис. 1. Провідні екологічні фактори

Адаптації — це пристосування або засоби, за допомогою яких
організм здійснює взаємоконтакт з середовищем для підтримання
гомеостазу і забезпечує безперервність існування в часі через потомство. Залежно від кількості й сили дії один і той самий фактор може
мати протилежне значення для організму. Наприклад, як підвищення, так і зниження температури, до якого організм не може пристосуватися, призводить до його загибелі. Адаптивні можливості різних організмів розраховані на різне значення фактора. Так, більшість
прісноводних риб гине, потрапивши в морську воду, а морські риби
гинуть при зниженні солоності води.
Наявність того чи іншого фактора може бути життєво необхідною умовою для одних видів і не мати ніякого значення для інших.
Наприклад, світло для зелених рослин 2 це джерело енергії, а для
різних мешканців ґрунт — зайвий або й небезпечний фактор.
Залежно від сили дії того чи іншого фактора умови існування
особин виду можуть бути оптимальними, неоптимальними або відповідати проміжному рівню.
Здатність організму витримувати певну амплітуду коливання
фактора називають екологічною валентністю (рис. 2). Для життя
організмів велике значення мак не тальки абсолютна величина фактора, але й швидкість його зміни.
За екологічною валентністю організми поділяються на еврибіонтних з широкими пристосувальними можливостями (сірий
пацюк, горобець, кімнатна муха) і стенобіонтних, які можуть існувати лише у відносно сталих умовах (байбак степовий, журавель
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Рис. 2. Екологічна валентність виду

степовий, качкодзьоб). Реакція організму і його адаптивні можливості відповідно до показників фактора залежать від поєднання дії
різних факторів. Мряка та вітер при плюсовій температурі, мороз
при ясній та тихій погоді сприймаються по-різному. У даному випадку реакція організму на температурний фактор залежить від супровідної дії вологості і вітру, тобто від спільної дії факторів.
Для нормального існування організму необхідний певний набір
факторів. Якщо хоч один із життєво необхідних факторів відсутній
або дія його недостатня, організм не може існувати, нормально розвиватись і давати потомство. Це явище називають законом мінімуму,
або законом Лібіха, а фактор, дії якого недостатньо для нормального життя — лімітуючим.
Організми, як свідчать численні дослідження, не є рабами фізичних умов середовища. Вони пристосовуються самі і змінюють їх так,
що можуть послабити лімітуючий вплив температури, світла, води
та інших факторів. Такий вплив організмів дуже відчутний і ефективний на рівні угруповання. Зв’язок організму із середовищем має
характер тривалий і нерозривний, і організм не може існувати поза
середовищем. На Землі розрізняють чотири типи життєвого середовища: водне, наземне (повітряне), ґрунтове та тіло іншого організму.
Такими чином, існування виду у середовищі лімітоване сукупною дією всіх чинників цього середовища, до яких кожен конкретний вид має свої пристосування та свої власні межі витривалості
зміни того чи іншого фактору. Вихід за межі є причиною загибелі
організму.
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СУЧАСНА РОЛЬ БОТАНІЧНИХ САДІВ
Магмет Р. І.
Група МБВ 21/15
Факультет біомедичних технологій,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Ботанічний сад — це науково-дослідницький та культурно-просвітницький заклад, в якому проводиться накопичення колекцій
флори з метою її вивчення, збереження, культивування й акліматизації; пошук і добір рослин, перспективних для створення зелених
насаджень і здійснення інших видів господарської діяльності; робота щодо збереження генофонду рослинного світу. У ботанічному саду
створюються ділянки рідкісних і звичайних рослин, а також місцевої
природної рослинності. Розрізняють ботанічні сади державного та
місцевого значення.
Перші ботанічні сади в Європі:
1542 р. — м. Лейпциг, Німеччина
1543 р. – м. Піза, Італії
1576 р. — м. Падуя, Італія
1576 р. – м. Лейден, тоді Нідерланди, в 17 ст. — Голландія.
Зародження ботанічних садів відноситься ще до епохи феодалізму. Вже в V ст. при численних монастирях середньовічної Європи
виникають так звані «аптекарські» сади або «городи». Перші ботанічні сади мали невеликі розміри. Рослинні колекції в них були
представлені розміщеними в грядках (городи) лікарськими, отруйними, пряними рослинами, що застосовувалися в середньовічній
медицині, і деякими видами декоративних.
Аптекарські городи, як зазначено вище, в найбільш ранню пору
їх існування устраивавшиеся при монастирях, а потім при госпіталях, з’явилися попередниками експозиції корисних рослин в сучасних ботанічних садах. Малі розміри, звичайно не перевищували
декількох сотень квадратних метрів, робили порівняно простий планувальну структуру ботанічного саду того часу. Так, наприклад, найбільш відомий з середньовічних монастирських садів в Сент-Галле,
як можна судити за збереженим планом IX ст., Складався з 16 відділів з різними корисними, декоративними та іншими рослинами.
Експозиції рослин у цьому саду представляли собою невеликі прямокутні ділянки зі звичайними грядами.
Ботанічні сади займають особливе місце серед наукових і науково-освітніх ботанічних установ. Своєрідність ботанічних садів
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полягає насамперед у тому, що незалежно від профілю і конкретних
завдань, які вони ставлять перед собою, неодмінним, невід’ємним
елементом їх завжди є колекції живих рослин.
У деяких ботанічних садах кількість живих рослин обчислюється багатьма тисячами видів і різновидів. Рослини збирають для наукових, демонстраційно-освітніх і навчальних цілей в різних зонах
земної кулі як в дикій природі, так і серед культивованих форм.
Колекції живих рослин, які є осередком видового різноманіття рослинних багатств місцевої та іноземної флори, розміщуються на території ботанічного саду в певній системі на основі систематичних,
ботаніко-географічних, екологічних та інших угруповань.
Поряд з проведенням науково-дослідної та навчально-виховної
роботи ботанічними садами ведеться велика робота і з пропаганди
ботанічних знань серед населення. Ця друга сторона діяльності має
не менш важливе значення. У ботанічних садах є численні навчально-дослідні ділянки: мічурінські, дарвинский і інші, на яких проводиться повсякденна виховна робота. Іноді в садах влаштовуються
спеціальні тематичні виставки та експозиції, наприклад з показом
різних прийомів озеленення, методів вирощування рослин і т. д. Все
це сприяє пропаганді ботанічних знань серед широких мас населення і виховує любов до природи.
При всьому різноманітті і відмінності завдань науково-дослідної та культурно-освітньої роботи, що проводиться ботанічними
садами, в усіх них є одна спільна риса, що проходить червоною ниткою через всю історію розвитку садів, — тенденція до збагачення
місцевої флори новими рослинами. Ця особливість визначається
самим істотою діяльності будь-якого ботанічного саду — колекціонуванням в умовах відкритого та закритого грунту представників
рослинного світу самих різних зон земної кулі. Правда, необхідно
відзначити, що ця сторона діяльності в багатьох зарубіжних ботанічних садах не виливається в планове дозвіл практичних завдань
інтродукції, а служить головним чином «чистої» науки або навчальним та демонстраційним цілям.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФЕКЦІЙНОЇ ХВОРОБИ —
ПОЛІОМІЄЛІТУ
Макаренко О. А.,
слухач МАН тов. «Еврика», ЦПР Святошинського району м. Києва,
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В.

Поліомієліт (від грец. πολιός — сірий і µυελός — спинний
мозок) — дитячий спинномозковий параліч, гостре, високо контагіозне інфекційне захворювання, зумовлене ураженням сірої речовини спинного мозку поліовірусом і характеризується переважно
патологією нервової системи. В основному протікає у безсимптомній або стертій формі. Іноді трапляється так, що поліовірус проникає
в ЦНС, розмножується в мотонейронах, що призводить до їх загибелі, необернених парезів або паралічів м’язів.
Збудник поліомієліту (Рoliovirus hominis) етіологічно належить до
групи пікорнавірусів родини ентеровірусів (кишкових вірусів) та
існує у вигляді 3 незалежних типів (I, II і III). Вперше в 1949 р.
Д. Ендерс разом з Т. Веллером та Ф. Роббінсом змогли культивувати
вірус поліомієліту на культурі клітин, отриманих з клітин нирки
мавпи, за що в 1954 р. отримали Нобелівську премію. Розміри вірусу — 8—12 нм, містить РНК. I і III типи поліомієліту патогенні для
людини і мавп, а II тип — також для деяких гризунів. Швидко інактивується при кип’ятінні, автоклавуванні, ультрафіолетовому опроміненні, гине через 30 хвилин при нагріванні до 50 °С, але звичайні
дезінфікуючі засоби малоефективні. Вірус поліомієліту зберігається 100 днів у воді, до 3 місяців — у молоці, до 6 місяців — у випорожненнях хворого. Вірус дуже рідко виявляють у спинномозковій
рідині, в крові — тільки в інкубаційний період, в змивах з глотки —
в перші 10 днів.
Інкубаційний період, тобто час, коли людина вже заразилася,
але хвороба ще не проявила себе ніякими симптомами, при цьому
захворюванні — 2-35 днів (в середньому 1-2 тижні). Далі розвиваються симптоми, в залежності від яких говорять про ті чи інші
форми поліомієліту.
Лікування поліомієліту проводиться в умовах інфекційного
стаціонару. Хворому призначається постільний режим, так як будьякі активні рухи збільшують шанс розвитку паралітичних форм. При
цьому важливо забезпечити таке положення хворого в ліжку, щоб
у його м’язах, а також м’язах-антагоністах, розвинулися контрактури.
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Головну роль у профілактиці поліомієліту відіграє вакцинація.
Специфічну профілактику поліомієліту здійснюють за допомогою
вакцин Солка і Себіна.
Існує два типи вакцин: інактивована Солка (підвищена імуногенність для підшкірного введення) і жива пероральна вакцина
Себіна (для прийому всередину). До складу вакцин разом з імуногенними компонентами входять неоміцин, стрептоміцин та поліміксин. Ці препарати не дозволяють рости бактеріям. Обидві вакцини можуть бути як 3-х валентні, так і моновалентні. Для планової
вакцинопрофілактики використовують тривалентні вакцини.
Моновалентну вакцину рекомендовано застосовувати в умовах епідеміологічного спалаху, який спричинює якийсь один з трьох типів
вірусів.
Менше 50% українських дітей у віці до 1 року повністю вакциновані від поліомієліту . Для попередження спалаху поліомієліту
потрібно вакцинувати щонайменше 95% дітей. Це означає, що діти
мають отримати три ревакцинації протягом першого року життя.
Україна є однією із 11 країн з «червоного» переліку, які мають
високий ризик спалаху поліомієліту. Іншими є Ємен, Центральноафриканська Республіка, Уганда, Сирія, Ліван, Йорданія, Південний
Судан, Судан, Ірак, Малі.
Фактори, що сприяють виникненню поліомієліту:
– порушення санітарно-гігієнічного режиму в дитячих установах, місцях проживання дітей;
– імунодефіцитний стан;
– часті захворювання дитини іншими хворобами ( більше 4 разів
на рік );
– вік дитини — до 7 років (хворіють від 79 до 90% даного віку).
Сезонні спалахи поліомієліту бувають у літньо-осінні місяці.
Більшість захворювань пов’язано з вірусом типу I.
Вакцинація є основним інструментом у запобіганні поширенню
інфекційної хвороби. ВООЗ та ЮНІСЕФ в Україні сприятимуть
Міністерству охорони здоров’я України в питаннях забезпечення
вакцинами.
На думку фахівців МОЗ України, епідемічна ситуація щодо
інфекцій, які можна попередити засобами імунопрофілактики,
в Україні залишається керованою. З поміж того показники охоплення щепленнями проти поліомієліту, дитячого населення протягом 2010–2013 років, на жаль, зменшилися та становлять від 55,1%
до 87,1%, що значно нижче рекомендованих ВООЗ показників. Це
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пов’язано, в першу чергу, з недофінансуванням Загальнодержавної
програми імунопрофілактики впродовж 4 років, яке склало близько
400 млн грн. А на 2014 рік виділено лише 286 млн грн., що становить 58,4% від потреби.
Рівень охоплення вакцинації в Україні на 2014 рік є найнижчим
за останні 20 років. Менше половини дітей повністю вакциновані
проти поліомієліту та нестабільна ситуація у країні знижує рівень
охоплення навіть більше. ЮНІСЕФ закликає українську владу прийняти термінові заходи для попередження спалаху поліомієліту
в країні. Поліомієліт здатний дуже швидко поширитися, часто безсимптомно. У 1 з 200 захворілих на поліомієліт розвивається невиліковний параліч, отже навіть одна дитина з діагнозом поліомієліту
це вже спалах. У першу чергу поліомієліт загрожує країнам з великою кількістю невакцинованих дітей, як в Україні. Проте, конкретні зусилля можуть знизити ризик поліомієліту, але діяти потрібно
вже зараз.

ЕНДЕМІЧНІ РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ УКРАЇНИ
Матвєєв Д. Є.
група МБВ 21/15,
кафедра мікробіолгії, сучасних біотехнологій, екології та імунології,
факультет біомедичних технологій,
Універистет «Україна»

Ендемік — термін, яким в біології та біогеографії позначають
таксон, представники якого мають порівняно обмежений ареал.
Таким чином, термін «ендемічний» щодо таксона позначає поняття,
за значенням протилежне «космополітичному» та «акліматизованому». Поняття «ендемічний» не є тотожним поняттю «аборигенний»: види (або інші таксони), що є аборигенними на деякій
території, можуть також траплятися і в інших місцях.
Найбільша кількість ендемічних таксонів трапляється на
островах, що зумовлено їхньою географічною ізоляцією. Такі
архіпелаги, як Гавайські острови та Галапагоські острови мають найбільшу частку ендеміків серед видів, що їх населяють.
Ендемізм також може розвиватись і на іншим чином ізольованих територіях: таких, як прохолодні високогір’я Ефіопії (їх населяють види, що не можуть вижити в оточуючому цей район жаркому
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кліматі африканських низин, такі як ефіопський вовк), або озеро
Байкал.
Ендемічні види, з огляду на обмежений ареал і, як наслідок,
невелику чисельність, часто заносять до Червоних книг як рідкісні та
зникаючі.
Ендеміки поділють на групи:
Стеноендемічні види — вузьколокальні ендеміки, ареали яких
не виходять за межі досліджуваної території.
Субендемічні види (умовні ендеміки) — види, що мають відносно невеликий ендемічний ареал, який виходить за межі досліджуваної території, що є центром їх походження, на суміжні ареали.
Палеоендеміки — представники давніх таксонів; як правило,
такі, що збереглися досі завдяки ізольованості їхнього місцеперебування від прогресивніших та конкурентноздатних груп. Найяскравішими прикладами палеоендемізму є однопрохідні (Monotremata)
та сумчасті (Metatheria) ссавці Австралії та прилеглих островів.
В теперішній час, у зв’язку із завозом в Австралію великої кількості
іноземних тварин та рослин, відбувається витіснення ендемічної
фауни та флори (найпомітнішу шкоду природі Австралії завдали
кролики та кози).
До неоендеміків відносять молоді таксони, що утворились в ізольованому ареалі. До таких належать, наприклад, ендеміки Британських островів, Криму і т. ін.
Ендемічні види вивчає наука біогеографія. Це наука, що вивчає
закономірності географічного поширення тварин і рослин та їхніх
угруповань, а також характер фауни і флори окремих територій.
В Україні на сьогодні відомо 35 ендеміків тваринного світу
і 130 ендеміків рослинного світу. Зокрема, тварини: дрепанозурус
дволикий, скорпіон кримський, пилкохвіст Плігінського, онкоцефал кримський, турун печерний Дублянського; рослини: цибуля
перевдягнена, цибуля скіфська, гіацинтик Палласів, чорнянка карпатська, серпій донський.
Ендеміки знаходяться під охороною різного рівня, зокрема, входять до державних та світових охоронних списків. Вони мають різний охоронний статус: рідкісні, вразливі, зникаючі.
Для охорони цих видів необхідно забезпечити як найбільше захисту, навчити людей берегти рідкісні види та природу загалом, старатися не винищувати ареали мешкання тих чи інших рослин, тварин
та інших.
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Міхо І. В.
ІІ курс, група ЕМ-21, спеціальність «Менеджмент»,
Інститутекономіки та менеджменту, к. тел. (067) 969-32-57
Науковийкерівник: Дубас А. О., к. е. н., доцент

Водні ресурси є одним із життєво важливих компонентів гідросфери земної кулі та необхідною підвалиною соціально-економічного розвитку в цілому, задоволення основних потреб людей, діяльності у галузі виробництва продовольства, збереження екосистем
тощо. Україна належить до малозабезпечених країн за запасами
води, що доступні для використання. До того ж довготривалі наслідки втручання людей в екосистеми призвели до суттєвих якісних та
кількісних їх змін та антропогенного навантаження.
Значний економічний спад, що відбувався в останні роки, призвів до скорочення використання води в країні. Дві третини контрольованих водних об’єктів перебувають у стані антропогенного
навантаження, а решта — екологічної напруги з елементами регресу. Найбільша забрудненість спостерігається у басейнах річок
Дунай, Дністер, Південний Буг, Дніпро та Сіверський Донець.
Найбільший вплив на стан поверхневих вод мають стічні води підприємств різних галузей промисловості, сільського і комунального господарства.
Останніми роками відмічено погіршення якості води основних
джерел централізованого водопостачання, що обумовлено незадовільною водогосподарською діяльністю, забрудненням річкового
стоку і підземних водоносних горизонтів органічними сполуками,
фенолами, нітратами, нафтопродуктами, патогенними мікроорганізмами.
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Із досліджених проб водних об’єктів гігієнічним нормам за
санітарно-хімічними показниками першої категорії не відповідає
20,8%, за мікробіологічними -20,1%, зокрема, у 3% проб було виділено збудники інфекційних захворювань. Для водойм другої категорії ці показники становлять відповідно — 22%, 19,7%, 0,9%.
У зв’язку з відсутністю місцевих джерел близько 1200 населених
пунктів в Автономній Республіці Крим і південних областях
України частково чи повністю забезпечуються привізною питною
водою.
Аналізуючи стан систем водогінно-каналізаційного господарства в Україні, необхідно підкреслити, що з 21285 водогонів централізованого водопостачання не відповідають гігієнічним нормам 6%,
з 1119 комунальних — 10,2%, а з 5824 сільських — 5,3%. Такий стан
зумовлено відсутністю зон санітарної охорони, необхідного комплексу очисних споруд та знезаражувальних установок.
Найгірше становище склалося у водогінно-каналізаційному господарстві Луганської, Житомирської, Полтавської, Херсонської,
Кіровоградської, Донецької та Миколаївської областей.
Особливе занепокоєння у зв’язку з хімічним та бактеріальним
забрудненням викликає стан водопостачання сільського населення.
Тільки четверта частина сіл України користується послугами централізованого господарсько-питного водопостачання. Як приклад,
можна навести такий факт — понад 60% населення Київської області споживають воду з криниць, вміст нітратів у яких у 1,5-30 разів
перевищує норму.
Головною метою адміністративної реформи, що проводиться в
Україні, є зміна методів та механізмів управління соціально-економічним розвитком суспільства. Для забезпечення збалансованого
використання та охорони вод потрібно: здійснити розробку комплексних програм моніторингу охорони та використання джерел водопостачання населення та якості питної води в регіонах України;
впровадити маловодні та водозберігаючі технології; нові сучасні
засоби обробки та знезаражування води в технологіях, що використовуються на об’єктах водопостачання; створити на державному
рівні привабливі інвестиційні умови для підтримки зусиль підприємців щодо виробництва і запровадження вітчизняного водоочисного обладнання.
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НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РУХОВОГО РЕЖИМУ
Мужичук Н. Р.
ІІ курс, група Злз-2. 1, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Луцький інститут, к. тел. (050)-2384111
Науковий керівник: Бундак О. А., к. і. н., доцент

Дитячий організм прагне до збереження певного рівня рухової
активності (РА), обумовленого біологічною потребою, аналогічною
потребі у їжі, воді тощо [1]. Біологічна потреба у рухах, яка часто
називається кінезофілією, притамана усім дітям, однак її абсолютна
величина виявляється різною у залежності від віку, статі, попередньої підготовленості організму.
Відмічено, що у пубертанному віці кінезофілія збільшується, що
слід розглядати як зростаючу потребу в рухах. З 14 років середньодобова РА у хлопчиків більша, ніж у дівчаток. У випускному класі
РА значно знижується у порівнянні з молодшими та середніми класами; РА учнів, які навчаються у другу зміну, дещо нижча, ніж у тих,
які навчаються у першу зміну; під впливом соціальних факторів,
несприятливих кліматичних умов та згубних для здоров’я звичок
знижується та стає недостатньою потреба в РА.
Недостатність РА називають гіпокінезією(далі Г). В одних випадках, коли дефіцит незначний і короткочасний, виразних змін в організмі не спостерігається. Якщо Г у два і більше разів нижча вікової
кінезофілії, виникає комплекс різноманітних розладів, що зачіпає
локомоторний апарат, процеси обміну, імунобіологічну резистентність і працездатність організму, який росте. При тривалому впливі такої Г може наступити навіть гіпокінетична хвороба, яку називають хворобою гіподинамії. У практиці роботи шкіл випадки
гіподинамічної хвороби практично не зустрічаються, а Г з комплексом поліморфних розладів спостерігається, особливо серед школярів, які проживають у несприятливих кліматичних умовах і не займаються в спортивних секціях [2]. Початкові ознаки Г: зміна
розвитку фізичних якостей — сили, швидкості, витривалості; зміни
у функціональному стані кардіореспіраторної системи зміни імунобіологічної реактивності. Ефективний засіб профілактики її симптомів — створення оптимального режиму РА, який відповідав би
віковим потребам і функціональним можливостям організму.
І. Муравов, А. Колчинська та ряд інших вчених розглядали
питання біологічної необхідності обсягу рухів для учня для рішення завдань фізичного виховання. За їхніми даними, 45-хвилинний
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урок фізичної культури компенсує в середньому 11%, а максимально — 40% необхідного добового числа рухів. Щоденні уроки фізичної культури не здатні ліквідувати дефіцит рухів. Відомо також, що
потреба дітей молодшого шкільного віку у рухах на 18–22% на добу
задовольняється самостійно, спонтанними рухами. Однак вони
в сумі з рухами на уроках не можуть повністю задовольнити потребу
учнів у рухах. У дні, коли за розкладом проводяться уроки фізичної
культури, дефіцит РА складає в середньому 40%, а в дні, коли немає
уроків, він збільшується до 50–60% природної біологічної потреби
молодших школярів у рухах. Добовий обсяг РА повинен бути не меншим 2 годин, а тижневий — не менше 14 годин.
На даному етапі розвитку шкіл, особливо шкіл з продовженим
днем, неприпустиме обмеження РА школярів лише уроками фізичної культури. Тому не випадково у нових комплексних програмах
з фізичного виховання учнів для кожного класу визначено тижневий та добовий обсяг РА.
Для повнокровної та ритмічної роботи серця потрібне рівномірне, регулярне та досить сильне навантаження. Його ідеальною формою та ефективними ліками від захворювань серця є заняття бігом,
лижним або велосипедним спортом. При ходьбі баано виконувати
неважкі вправи.
Позитивно впливає на здоров’я часте перебування на свіжому
повітрі, у лісі, парку, біля моря. При цьому велике значення має
дихання носом. Під час інтенсивних фізичних вправ треба вдихати і
видихати через ніс і рот одночасно. А під час повільного оздоровчого бігу, якщо темп невеликий, можна дихати не відкриваючи рот.
Загальновизнано важливе значення їх у попередженні відхилень
у фізичному розвитку та анатомо-фізіологічних порушеннях опорно-рухового апарату людини, в профілактиці захворювань дихальної системи. Фізична культура є істотним фактором профілактики
неврозів.
Використана література
1. Сухарев А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. — М.: Медицина, 1991. — 272 с.
2. Пирогова Е. А. Совершенствование физического состояния человека. — К.: Здоров’я, 1989. — 168 с.
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ІННОВАЦІЙНІ КОНТУРИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
В УКРАЇНІ
Неясов В. В.
ІІ курс, група Трз-2. 1, спеціальність «Туризмознавство»,
Луцький інститут, к. тел. (050)-2384111
Науковий керівник: Бундак О. А., к. і. н., доцент

Україна стоїть на шляху створення власної туріндустрії, проголосивши туризм пріоритетною галуззю розвитку економіки.
Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні
продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного
максимально задовольнити туристські потреби населення країни,
забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх
соціально-економічні інтереси при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини.
Створення нового іміджу українського турпродукту, конкурентоспроможного в нашій державі та за кордоном, комплексний підхід
до розвитку туризму та курортів на регіональному рівні, підтримка
розвитку малого та середнього бізнесу у туристичній сфері, зумовили неухильне зростання кількості туристів та обсягів наданих їм
послуг.
Розвиток туристичної та курортної галузей впродовж останніх
років характеризується позитивною та сталою динамікою. У непростих умовах перехідного періоду український туризм з року в рік працює динамічно та прибутково, нарощує обсяги виробництва товарів і послуг, підвищує якість і культуру обслуговування. Згідно з
оцінками Міністерства економіки України, продукти та послуги,
пов’язані з діяльністю туристичної галузі, становлять близько 10%
валового національного продукту, а за загальними оцінками, близько 25% робочої сили в Україні зайнято в туристичному бізнесі та
дотичних галузях.
Саме завдяки туристичній галузі Україна може поліпшити соціально-економічну ситуацію. Сфера туризму підтримує майже 50 суміжних галузей та створює додаткові робочі місця. Один турист дає
роботу 10 особам. Створення одного робочого місця в туризмі
в 20 разів дешевше, аніж у промисловості. Туризм в Україні може і
мусить стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом
поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку й оздоровлення, а також
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ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням
нашого народу і держави.
Туризм — та галузь економіки, яка заслуговує в Україні більшої
уваги, оскільки вона може забезпечити значний внесок в економіку
держави у вигляді нових робочих місць, збільшення надходжень від
зовнішньоекономічної діяльності та поповнення державного бюджету через сплату податків. В умовах переходу України до ринкової
економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів і методів виробництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються перспективи на майбутнє. На нашу думку, створення ефективної
туристичної індустрії повинно бути стратегічним напрямком розвитку нашої країни в першій половині XXI століття.
Досліджуючи стан розвитку туризму в Україні, доходимо висновку, що стратегічним інноваційним пріоритетом у даній сфері має
бути технологічне перетворення внутрішнього та міжнародного
туризму, яке забезпечить більш повне використання вітчизняного
туристичного потенціалу і притік коштів для соціокультурної сфери
та розвитку регіонів.
Потрібна довгострокова цільова державна інноваційна програма та відповідні регіональні програми щодо модернізації технологічної бази міжнародного і внутрішнього туризму, виконання якої
дозволить: побудувати чи модернізувати мережу готелів, ресторанів;
розвивати туристично-транспортні маршрути; розбудувати річковий туристичний флот; забезпечити маршрути сучасними засобами
зв’язку, транспортного обслуговування; поліпшити якість доріг та
дорожнього сервісу для автотуристів; підвищити безпеку перебування іноземних туристів у країні; створити портали і сайти
Інтернету, мультимедійні диски туристичних маршрутів, культурноісторичних центрів, природних ландшафтів, заповідників та інше.
Одним із стратегічних напрямів розвитку туристичної сфери
України є формування туристично-рекреаційного комплексу регіонів. Одним із напрямків реалізації стратегії повинно стати інформаційне забезпечення цивілізованого туризму як синтезу історичного,
культурного, екологічного та освітнього туризму. Для цього потрібна розробка багатомовного порталу Інтернет, який дозволить здійснювати віртуальні тури як засіб діалогу між державами, цивілізаціями, народами, етносами.
Для економіки України актуалізується значення міжнародного
туризму, яке полягає в тому, що, по-перше, це сфера швидкого обігу
капіталу, при відносно невеликих капіталовкладеннях; по-друге, це
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ефективний засіб модернізації інфраструктури і, по-третє, можливість створення нових робочих місць як у державній, так і в регіональній економіці. Розвиток міжнародного туризму в рекреаційнотуристичному комплексі кожного регіону дає можливість:
1) формування вільних економічних зон туристсько-рекреаційного
підприємництва, де можуть бути встановлені особливі економікоправові, фінансові й митні умови, що дасть імпульс розвитку соціальної туристичної інфраструктури і забезпечить приток іноземної
валюти до регіональної економіки; 2)необхідність і можливість створення регіональних туристичних корпорацій і спільних підприємств
за участю іноземного капіталу, що сприятиме процесу інтеграції
регіону у загальнонаціональну та світову систему туристичних
послуг.
Індустрія туризму в Україні має всі передумови для потужного
розвитку та входження в цивілізований світовий ринок послуг за
умови врахування тенденцій та принципів інноваційного розвитку.
Для цього на рівні окремих туристичних компаній необхідно формувати інноваційні стратегії розвитку, використовуючи сучасні технології та залучаючи науку до реформування та технологічного перетворення внутрішнього та міжнародного туризму, яке забезпечить
більш повне використання вітчизняного туристичного потенціалу і
притік коштів для соціокультурної сфери та для розвитку регіонів.

КІР — ДИТЯЧА ІНФЕКЦІЙНА ХВОРОБА
Обіход Д. С.,
слухач МАН тов. «Еврика», ЦПР Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В.

Вірус кору — збудник РНК-вмісний, згорнутий в спіраль. Її оточує оболонка (капсид) з білків і ліпідів. А зверху цей віріон покритий
ще однією захисною оболонкою з виростами, схожими на шипи,
має правильну круглу форму і невеликі розміри 120–230 нм.
Відноситься до сімейства параміксовірусів, до яких також відносять
віруси інфекційного паротиту (свинки), чумки собак і чуми рогатої
худоби; існує гіпотеза, що вірус кору породився від вірусу чумки
собак. Він повністю типовий для цього сімейства — великих розмірів і неправильної сферичної форми, але, на відміну, від інших представників (парагрип і паротит) не має нейромінідази (N), імовірно це
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ускладнює проникнення через слизові. Вірус кору має гемаглютинуючу і гемолізуючу активність, тобто викликає склеювання і руйнування еритроцитів, це обумовлює пігментацію (зміна кольору
шкіри) після висипання. І головно особливістю вірусу кору, є довічне перебування в організмі, зі здатністю викликати особливу форму
інфекційного процесу — повільну інфекцію, а саме ПСПЕ.
Інфекція відома людству ще з давніх часів. У IX столітті н. е. описана арабським лікарем Разесом, який вважав її легкою формою
натуральної віспи. У вивченні епідеміології та клініки кору зробив
великий внесок у XIX столітті Н. Ф. Філатов. Вірусну етіологію кору
в 1911 р. довели Андерсон і Голдбергер. Культура збудника була виділена тільки в 1954 р Ендерсом. Зниження летальності було досягнуто завдяки розробці методу серопрофілактики в 1916–1921 рр.
Ніколем, Консейлом і Дегквітцем.
Серед відомих інфекційних хвороб кір є однією з найбільш заразних. Передача вірусу відбувається разом з мікрокаплями слизу
з носа, гортані і ротової порожнини хворого, розсіюються при кашлі,
чханні і розмові. Повітряно-крапельний спосіб передачі кору
є основним, проте зараження може відбуватися і при вдиханні інфікованого пилу. Кір — хвороба надзвичайно заразна: сприйнятливість до неї наближається до 100%. Після перенесеного захворювання у перехворілої людини зберігається довічний імунітет; випадки
повторної хвороби надзвичайно рідкісні. Більшість повторних
випадків пояснюється тим, що одне з захворювань було викликане
вірусом краснухи. Діти, які народилися від мам, котрі перенесли кір,
залишаються імунними до 4 або навіть 6 місяців, так як протягом
цього періоду в їх крові зберігаються захисні материнські антитіла.
Сезонний пік захворюваності припадає на кінець зими.
Смертність при неускладнених формах кору невисока, однак
ускладнення бувають часто і можуть протікати у важкій формі. Існують
такі ускладення: запалення середнього вуха (отит); бронхопневмонія;
запалення шийних лімфовузлів; виразково-некротичні ларингіти і стоматити, а також енцефаліт, менінгоенцефаліт і менінгіти.
Не існує ліків, які б знищили вірус, що викликають кір, тому
проводиться симптоматична терапія. Одужання зазвичай настає
через 2 тижні. Якщо температура підвищується вище 38єС, то призначають жаропонижуючі препарати. Хворого необхідно ізолювати
від оточуючих (особливо від дітей). Постільний режим рекомендований протягом усього гарячкового періоду. Дієта легкозасвоювана,
без дратівливих і екстрактивних компонентів. Бажано уникати
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молочних продуктів, пам’ятаючи про можливість ураження підшлункової залози. Для попередження вторинних бактеріальних
інфекцій призначають антибіотики.
Комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів включає
виявлення джерел інфекції, визначення меж епідемічних вогнищ, які
контактували з хворим на кір і не захищених проти кору серед них. З
огляду на найвищу контагіозність кору в катаральному періоді одним із
заходів щодо запобігання поширення хвороби в колективі є рання діагностика та ізоляція хворого. Карантин продовжується до 21-го дня.
Основним методом профілактики кору є вакцинопрофілактика.
Щеплення ЖКВ проводять в рамках національного календаря профілактичних щеплень і календаря щеплень за епідемічними показаннями.
Всупереч прогнозам, які обіцяли швидку перемогу над кором, в
результаті масової імунізації, статистика показує зростання захворюваності ним у світі. В Україні спостерігається циклічне прогнозоване зростання захворюваності на кір. Проте цей рівень в Україні
не перевищує епідемічний поріг. В Європейському регіоні також
спостерігаються циклічні спалахи кору, незважаючи на протидію
розповсюдження хвороби з боку міжнародної ініціативи по боротьбі з кором. Підвищення захворюваності на кір частково пов’язане
з активною антивакцинальною кампанією, яка розпочалася у 2008
році, внаслідок якої рівень колективного імунітету знизився до 60%80%. Такий рівень охоплення є загрозливим і сприяє виникненню
інфекційних захворювань. Прискорені заходи щодо імунізації мали
значний вплив на зниження смертності від кору. Глобальна смертність від кору знизилася на 79% — з 546 800 випадків смерті 2000
року до 114 900 випадків у 2013 році.

РЕЛІКТОВІ РОСЛИН
Палащин П. Є.
Група МБВ 21/15,
кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології
Факультет біомедичних технологій
«Університет Україна»

Релікти (від лат. залишок), реліктові рослини — види, що входять до складу рослинного покриву певної країни лбо області як
пережитки флор і фаун минулих геологічних епох, перебувають у
деякій невідповідності із сучасними умовами існування. Реліктами їх
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називають через їх зв’язки з рослинним лбо тваринним світом минулих епох або певними типами рослинності. Так, третинними (правильніше неогеновими) реліктами називаються види, що збереглися без видимих змін щонайменше: плеоцену; наприклад, у Колхіді —
ряд деревних порід (лапіна, взельква, каштан та ін. ) і вічнозелених
чагарників, у Талиші —:алізне дерево. Лісовими реліктами в Арктиці
є види, що просунулися далеко на північ під час теплішої післяльодовикової епохи з утрималися там в оточенні тундри (ліннея, чорниця, деякі грушанки та ін. ).
Цимбохазма дніпровська з родини ранникових — дуже оригінальна сірувато-біла, аж срібляста від густого опушення, приземкувата (всього до 15 см заввишки) багаторічна трав’яниста рослина з
цілокраїми ліпійпо-ланцетними сіруватими листками та своєрідними трубчастими завдовжки 25–35 мм жовтими квітками. Плід, що
утворюється після цвітіння, — коробочка. Цвіте рослина у квітнітравні. Назва рослини пов’язана з будовою трубчастих квіток, які
поступово розширюються і біля двогубого зіву зненацька здуваються.
А видова назва чітко вказує на географію виду: він поширений переважно в пониззі Дніпра.
Цимбохазма зростає на кам’янистих місцях, виходах вапняків,
схилах, сухих степових ділянках лише у степовій смузі на півдні
України. Та навіть тут не так вже й часто можна побачити цю низеньку жовтоцвіту рослинку. Відомо лише близько 30 місцезнаходжень її
в Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Донецькій
областях.
Рід цимбохазма монотипний, тобто в ньому всього один вид.
Найбільш спорідненим з ним є рід цимбарія з 4 видами. Представники роду цимбарія ростуть за тисячі кілометрів далеко на сході.
Зокрема, цимбарія даурська поширена у Східному Сибіру, Монголії,
Тібеті, Китаї, Японії. Така далека відстань, що відділяє від найближчих родичів, є одним із свідчень реліктовості цимбохазми, того, що
вона є живим свідком далекого геологічного минулого нашої землі.
У рослинному царстві є чимала родина тимелійових, яка налічує близько 650 видів, об’єднаних у півсотні родів. Одним із значних за обсягом є рід вовчі ягоди. До нього належать майже 100 видів
листопадних або вічнозелених чагарників чи невеликих деревець.
Вони поширені головним чином у південно-східній Азії, Гімалаях,
Ірані, Середземномор’ї та Європі.
Наукова назва роду походить від давньогрецького найменування
лавра благородного, оскільки деякі види вовчих ягід своїми листями
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та плодами схожі на лаврове дерево. А українська назва роду — вовчі
ягоди — пов’язана із великою отруйністю всіх частин, а особливо
плодів та кори цих рослин.
На Україні відомо 4 види вовчих ягід.
Вид вовчі ягоди пахучі описаний 1753 р. К Ліннеєм. Це кущики,
що досягають всього 15–40 см заввишки. Сланкі, слабко розгалужені гілки, вкриті сіро-коричневою корою, переважно стеляться по
землі, а верхівками підводяться. Вони досить густо вкриті шкірястими довгасто-оберненояйцевидними або лопатковидними вічнозеленими листками. У травні- червні розкриваються ніжно-рожеві або
кармінові, вельми гарні та ароматні двостатеві квітки. Вони зібрані
голівками на кінцях гілок й сидять на дуже коротеньких білоопушених ніжках. Оцвітина у них зрослопелюсткова з довгою, зовні опушеною вузько-циліндричною трубочкою та чотирма горизонтально
відхиленими частками. У трубочці заховано вісім тичинок, розташованих у два кола, та одна маточка з одногніздою зав’яззю. Після цвітіння утворюються сухі шкірясті опушені жовтувато-бурі кістянки.
Використана література
1. Державний комітет ради міністерств УРСР по охороні природи.
Українське товариство охорони природи. Природа України та її
охорона. Політвидав. України. — Київ; 2015. — 292 с.
2. Природоохоронні документи в Україні. Короткий довідник.
Кам’янець-Подільский «Абетка-НОВА», 2004. — 72 с.

ГІДРОТЕРМАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА СЕРЕДИННООКЕАНІЧНИХ ХРЕБТІВ АБО «ЧОРНІ КУРЦІ»
Потапенко Д. Д.
група МБВ 11/16
факультет біомедичних технологій
Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна»

На дні океанів іноді зустрічаються «чорні курці» — гідротермальні джерела, що викидають воду чорного кольору.
У 1977 році на дні океану знайшли... «димлячі фабрики». Вони
виглядали як невеликі вежі висотою до 25 метрів, викидали
в океанську воду під високим тиском чорний «дим».
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Хто побудував «фабрики» під водою? Виявилося, що вони утворені завдяки контакту океанської води з магмою. На сьогоднішній
день знайдено близько 150 «чорних курців». Найвідоміші з них розташовані на ділянці Серединно-океанічного хребта в північній частині Атлантичного океану. Тут є розломи і тріщини в океанічній корі.
Морська вода проникає по ним вглиб Землі, де потім нагрівається
теплом магми і вступає в хімічну реакцію з гірськими породами.
Потім, розігріта і збагачена різними речовинами, вона виривається до
поверхні дна. Температура «диму» чорних курців досягає 350-400 °С.
А сам «дим» являє собою суспензію сполук сірки з залізом, міддю
і цинком. Цей гарячий розчин при контакті з холодною водою океану охолоджується і призводить з осадження мінералів. Вони-то і
утворюють химерну споруду: поступово навколо «димлячого» джерела нарощуються тверді мінеральні стінки.
Час життя курця, своєрідної фабрики з виробництва руди, становить десятки або сотні років і залежить від того, як скоро засмітиться тріщина, через яку надходить «дим» курця. Відомі також білі
і сірі курці. Вони відрізняються хімічним складом і температурою
«диму»: найхолодніші — білі курці (100-200 °С), температура сірих
досягає 250-300 °С. Ці природні утворення створюють унікальні
умови, «оазиси» життя в самому серці океанів.
Вражало, що в умовах повної темряви, тиску в 200 атмосфер і
температур порядку 40 °С, в отруйному середовищі конденсату, що
містить такі метали, як свинець, живуть і чудово себе почувають різні
організми — сотні видів тварин!
Це особлива фауна підводних глибинних гидротерм, окремі представники якої досягають метрових і навіть двометрових розмірів.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ (на прикладі озера Павлівка)
Пшонік В. В.
ІV курс, група Тр-41, спеціальність «Туризм», Луцький інститут
розвитку людини, к. тел.
Науковий керівник: Терлецький В. К., к. б. н., доцент

Природні водойми України сьогодні перебувають під підвищеним ризиком забруднень, які порушують не лише їхній санітарний
стан, а й несуть загрозу місцевій фауні та флорі, створюючи також
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загрозу для здоров’я людей, які користуються такими водоймами.
Про вивчали ці ризики на прикладі озера Павлівка, що знаходиться
поруч з однойменним селищем у Волинській області. Мета нашого
дослідження: аналіз екологічної ситуації на озері Павлівка на основі комплексної оцінки його стану та виявлення складових компонентів дії токсичної забруднювачів.
Вивчення стану озера Павлівка довело наявність у ньому комплексного забруднення, пов’язанного з неочищеними стоками місцевих і комунальних підприємств. У результаті забруднення повністю змінюються фізичні властивості води (підвищується
температура, зменшується прозорість, з’являються неприродні
забарвлення, присмаки та запахи). Близько берега скопичуються
плаваючі речовини, а на дно лягає грубий шар осаду. За матеріалами
аналізу води встановлено нами високий вміст органічних і неорганічних забруднювачів, які в декілька разів (іноді в 7–12 разів!) перевищують нормативи ГДК. З’являються токсичні речовини, зменшується вміст кисню, змінюється активна реакція середовища тощо.
Відмічені зміни в якісному й кількісному бактеріальному складі,
серед якого прогресують хвороботворні бактерії Така вода не лише
непридатна для пиття, а й небезпечна для купання.
Нами встановлено, озеро Павлівка зазнає потужного рекреаційного навантаження за рахунок інтенсивного його використання для
санаторно-курортних цілей. Незважаючи на зростання рівня забрудненості, озеро в останні роки продовжує залишатися об’єктом відпочинку та оздоровлення людей, які не знають або не зважають на
стан води у Павлівці-.
За виконанням стану природних водойм в Україні, а значить і за
Павлівським озером, зобов’язані стежити санітарно-епідеміологічні
станції і басейнові управління, які виконують моніторингові функції на місцевих водоймах. Відповідно до діючих нормативів, існує
два види водокористування. До першого належать ділянки водойм,
що використовуються як джерело для централізованого господарсько-питного водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової промисловості. До другого виду відносять ділянки
водойм, які використовуються для купання, спорту і відпочинку
населення. Тільки органи державного санітарного нагляду мають
право зараховувати водойми до певних видів водокористування.
Однак, у стічних водах місцевих підприємств, які оточують озер
Павлівка, міститься високий вміст забруднюючих речовин, що на
порядок перевищує нормативи ГДК. Тому потрапляння таких вод
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до озера створює підвищений ризик не лише для водної фауни та
флори, а загрожує життю та здоров’ю місцевих жителів та відпочиваючих. Ми вважаємо, що відповідні контролюючі державні структури зобов’язані систематично контролювати стан води в озері та
накладати на підприємства, що порушують діючі нормативи ГДК,
відповідні штрафні санкції. Разом із учнями місцевих шкіл ми
неодноразово організовували очищення берегів озера від сміття. Але
такі заходи не вирішують проблеми забруднення води в ньому. Тому
ми звернулися до селищної ради Павлівки з відповідним клопотанням про забезпечення санітарного стану води в озері.
Висновок. На прикладі аналізу стану та використання води в
озері Павлівка ми вважаємо за необхідне встановити постійний
моніторинг за водоймами. Очищення дна та поверхневих вод,
а також стан зони відпочинку визначатиме оптимальне зменшення
ризиків для місцевого населення та відпочиваючих.

ПРАНИКОВИЙ ЕФЕКТ
ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА
Сахнюк Г. С.
група МБВ 11/16
факультету біомедичних технологій Університету «Україна»

Ідея про механізм парникового ефекту була вперше викладена у
1827 року Жозефом Фур’є у статті «Записка про температурах земної
кулі та інших планет», де він розглядав використовувала різні механізми формування клімату Землі, цьому він розглядав як чинники,
що впливають загальний теплової баланс Землі (нагрівання сонячним випромінюванням, охолодження рахуноклучеиспускания,
внутрішнє тепло Землі), і чинники, що впливаютьтеплоперенос
і температури кліматичних поясів (теплопровідність, атмосферна
і океанічна циркуляція).
Зблизька впливу атмосфери на радіаційний баланс Фур’є проаналізував досвід М. деСоссюра ззачерненним зсередини посудиною,
накритим склом. ДеСоссюр вимірював різницю температур усередині якого і зовні такого судини, виставленого на прямий сонячне
світло. Фур’є пояснив підвищення всередині такого проти зовнішньої температурою дією двох чинників: блокуваннямконвективноготеплопереноса (скло запобігає відтік нагрітого повітря зсереди528
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ни і приплив прохолодного зовні) різноманітної прозорістю скла
в видимому і інфрачервоному діапазоні.
Постійно збільшуються обсяги спалюваного палива, насичення
атмосферу промислово вироблених газів, широке випалювання і зведення лісів, анаеробне бродіння й багато іншого — усе це зумовило
виникнення такої глобально екологічної проблеми, як парниковий
ефект. Основними хімічними речовинами, які створюють парниковий ефект:
- вуглекислий газ (50% парникового ефекту);
-хлорфторуглероди (25%);
- оксид азоту (8%);
- озон приземного рівня (7%);
- метан (10%).
Глобальні кліматичні зміни дуже складні, тому сучасна наука
абсолютно не може дати однозначної відповіді, що саме нас чекає у
найближчому майбутньому. Існує безліч сценаріїв розвитку. Для
визначення даних сценаріїв враховуються чинники які вповільнюють і що прискорюють глобальне потепління.
Чинники, що прискорюють глобальне потепління:
– емісія CO2, метану, закису азоту внаслідок техногенної діяльності;
– розкладання, внаслідок підвищення температури, геохімічних
джерел карбонатів. У земної корі міститься у пов’язаному стані вуглекислого газу 50000 разів більше, ніж у атмосфері;
– збільшення вмісту у атмосфері Землі водяної пари, внаслідок
зростання температури, отже, і випаровуваності води океанів;
– виділенняCO2 Світовим океаном внаслідок його нагрівання
(розчинність газів у разі підвищення температури води падає). Зі
збільшенням температури води за кожен градус розчинність у ній
CO2 вихоплює 3%. У Світовому океані міститься у 60 разів
більшеCO2, ніж у атмосфері Землі (140 трильйонів тонн);
– зменшення альбедо Землі (відбивної здатності оптичних
поверхні планети), внаслідок танення льодовиків, зміни кліматичних зон й у рослинності. Морська гладь відбиває значно менше
сонячних променів, ніж полярні льодовики і снігу планети.
Протягом п’яти років альбедо Землі вже зменшилося на 2,5%;
– виділення метану при таненні вічної мерзлоти;
– розкладання метангидратов — кристалічних льодистих сполук
води та метану, які у приполярних областях Землі.
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Чинники, які вповільнюють глобальне потепління:
– лобальне потепління викликає уповільнення швидкості океанічних течій, уповільнення теплого течії Гольфстрім викликає зниження температури в Арктиці;
– зі збільшенням температури Землі ростеиспаряемость, отже, і
хмарність, що є певна перепоною по дорозі сонячних променів.
Площа хмарності зростає приблизно на 0,4% за кожен градус потепління;
– зі зростанням випаровуваності зростає кількість випадаючих
опадів, що сприяє заболочування земель, а болота, як відомо, є
одним із головних депоCO2;
– збільшення температури, сприятиме розширенню площі теплих морів, отже, і розширенню ареалу молюсків і коралових рифів, ці
організми беруть активну що удепонированииCO2, який йде будівництва раковин;
– збільшення концентраціїCO2 у атмосфері стимулює зростання
та розвитку рослин, що є активними акцепторами (споживачами)
цього парникового газу.
У наш час велике занепокоєння викликає можливість того, що
внаслідок людської діяльності парниковий ефект може сильно збільшитися й призвести до глобального потепління, яке, не виключено,
зміниться глобальним похолоданням (новий Льдовиковий період).

ВІТРЯНА ВІСПА — ІНФЕКЦІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ
ЛЮДИНИ
Терех Д. О.
слухач МАН, тов. «Еврика» ЦПР Святошинського району, м. Києва ;
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В.

Як відомо, вітряна віспа є одним з найбільш розповсюджених
захворювань у дітей та підлітків, у зв’язку з чим була обрана мета
роботи: систематизувати інформацію про цю хворобу в загальнодоступній формі, щоб кожен міг не розгубитися при захворюванні.
Завдання нашої роботи: із інформаційних джерел дослідити та
вивчити збудника вітряної віспи, клінічні ознаки даної хвороби та
методи лікування і профілактики.
Збудником вітряної віспи є вірус Varicella Zoster (вірус герпесу 3
типу — VZV), який має два основних клінічних прояви: гостру
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форму — вітряну віспу, або вітрянку (varicella) і рецидив хронічної
інфекції — оперізуючий лишай (Herpes Zoster). Цей вірус нестійкий
поза організмом людини, його швидко інактивують дезінфекційні
засоби, швидко гине при висиханні та температурі понад 60 °С, але
добре зберігається при низькій температурі.
Вірус потрапляє в організм людини через дихальні шляхи. Потім
він проникає в епітеліальні клітини слизової оболонки. Наступним
його «кроком» є фіксація у шкірі, куди вірус потрапляє з потоком
крові і в поверхневому шарі викликає патологічний процес. На шкірі
і слизових оболонках з’являються висипання, які потім перетворюються на пухирці. Ці пухирці дуже нагадують ті, що виникають при
натуральній віспі. Проте при натуральній віспі вміст пухирців гнійний і кров’янистий, а при вітряній — це світло-жовта плазма крові.
Організм не дуже страждає від токсинів вірусу. Чим більше пухирців, тим тяжче протікає дана хвороба.
Щеплення є найкращим способом захисту від вітряної віспи.
70–90% щеплених людей ніколи не хворіють на вітрянку, у решти
хвороба буде протікати в значно легшій формі. Вакцинація не тільки захищає людину, якій робиться щеплення, але також знижує
ризик захворювання для тих людей, які не можуть бути щеплені із-за
хвороби або в силу інших обставин.
Щороку в світі реєструється 80–90 мільйонів випадків вітряної
віспи, в Україні 120–150 тис. За рівнем захворюваності ця інфекція
поступається лише грипу та іншим гострим респіраторним хворобам. Інкубаційний період захворювання може тривати до 23 днів,
але частіш за все — від 13 до 17 днів.
Хоча вітряна віспа не може бути віднесена до важких інфекційних захворювань, вона може дати небезпечні ускладнення, такі як
запалення головного мозку або пневмонія. А якщо пухирці будуть
заражені мікробами, то на тілі можуть залишитися рубці. Вторинне
зараження здатне призвести до сепсису. Вітряну віспу легше переносять діти молодшого віку, хвороба проходить без ускладнень
А захворювання вітрянкою в дорослому віці, особливо при вагітності, небезпечна важким перебігом та ускладненнями.
Щоб пухирці швидше підсихали та щоб не занести в них інфекцію, потрібно змащувати їх розчином зеленки, підстригати нігті і не
розчісувати ранки до крові. Не можна вживати аспірин — висока
ймовірність ускладнень із боку печінки. Від свербіння врятують протиалергійні препарати. Лікування відбувається в домашніх умовах
під наглядом лікаря.
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ФЕРМЕНТИ І БІОКОРРОЗІЯ
Тимошенко Анатолій
факультет біомедичних технологій,
кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології
Універистету «Україна», м. Київ

На сучасному етапі досліджень в сфері мікробноіндукованої
корозії особливої актуальності набуває вивчення процесів пов’язаних з формуванням та функціонуванням на поверхні металу біоплівок, утворення яких є найбільш істотною модифікацією зовнішньої
поверхні металу під впливом мікроорганізмів. Можна з впевненістю
стверджувати, що ключ до розуміння процесів, щодо змін поверхневих характеристик металу, і відповідних змін інтенсивності корозійного процесу, лежить в розкритті механізмів утворення біоплівки [1]. Мікробна колонізація металевих поверхонь в значній мірі
змінює класичні уявлення про характер поверхневих електрохімічних процесів, що мають місце при хімічній корозії. Утворення біоплівок на металі є результатом процесу накопичення екстрацелюлярного матеріалу, який починається негайно після занурення його
до біологічноактивного середовища. Спостерігаються суттєві відмінності в якісному складі і концентрації іонів, що накопичуються в
біоплівці, зміни значень pH оточуючого середовища, і зниження
окислювально-відновлювального потенціалу. Біоплівка є динамічною системою, в який по всій її товщі мають місце різноманітні
транспортні процеси та хімічні перетворення, які контролюються
бактеріальними ферментними системами [2, 3, 7].
Бактерії виробляють широкий спектр ферментів, наприклад, гідролітичні і протеолітичні ферменти, а також ліази, які здатні реагувати з субстратами за межами клітинної стінки.
Вивільнення ферментів мікроорганізмів в зовнішнє середовище
забезпечує основу для взаємодії між клітинами і субстратами. Для
того, щоб така взаємодія була енергоефективною, ферменти, субстрати і продукти гідролізу повинні залишатися в безпосередній
близькості (не більше 500 нм) клітин. Хімічні властивості матриці
біоплівки, можуть сприяти тісному зв’язку між ферментами і екзогенними субстратами, таким чином прискорюючи ферментативні
реакції.
Найбільш поширеними ферментами біоплівок є гідрогенази
анаеробних сульфатвідновлювальних бактерій (СВБ), які залишаються активними в межах матриці біоплівки, навіть за умови від532
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сутності живих клітин, і можуть відігравати значну роль в біокорозіі
заліза і сплавів на основі заліза [3].
Окрім гідрогенази, в ліофілізованих екзополімерах СВБ виявлена активність таких ферментів, як фосфатази, ліпази, каталаза,
пероксидази та мієлопероксидази [4]. Вплив цих ферментів на корозії стали до кінця не вивчений. Існує припущення, що пероксидази
та мієлопероксидази контролюють процеси мікробної корозії в
солончакових ґрунтах.
Значний дослідницький інтерес представляє собою процес прямого перенесення електрона між металевою поверхнею і ферментами [5]. Як відомо, численні мікроорганізми сприяють корозії заліза
і його сплавів в наслідок дисиміляторних відновлювальних реакцій
[8]. Наслідком цих реакцій, в яких ферменти відіграють ключову
роль, є розчинення захисних оксидних плівок / гідроксиду на
поверхні металу. Таким чином, пасивні шари на сталевих поверхнях
можуть бути втрачені або замінені менш стабільними, відновлені
металевими плівками, які дозволяють відбуватися далі корозії.
Одним з найактивніших мікроорганізмів, що спричиняє біокорозію
за рахунок зниження дисиміляторного заліза Shewanella oneidensis.
Біокоррозія стали в присутності S. oneidensis була документально
підтверджена [7]. Показано, що швидкість корозії залежить від типу
оксидної плівки та будови біоплівки [6], але механізм мікробної
корозії не був з’ясований.
Проте, залишаються сподівання, що використання новітніх методів досліджень таких як, атомно-силова спектроскопія, рентгенівська
фотоелектронна спектроскопія та конфокальна лазерна мікроскопія,
дозволять суттєво просунутися в розумінні механізмів біокорозії.
Використана література
1. Андреюк К. І., Козлова І. П. Коптева Ж. П. та ін. Мікробна корозія
підземних споруд — К.: Наук. думка. — 2005 — 259 с.
2. Борецька М. О., Козлова І. П. Вплив екзополімерів біоплівки на
швидкість мікробної корозії маловуглецевої сталі // Мікробіол.
журн. — 2007. — 69, № 4. — С. 40–44.
3. Борецька М. О., Козлова І. П., Остапчук А. М. Моносахаридний склад
екзополімерного комплексу Thiobacillus thioparus і Stenotrophomonas
maltophilia // Укр. біохім. журн. — 2007. — 79, № 5. — С. 25–29.
4. Борецька М. О., Козлова І. П. Біоплівка на поверхні металу як фактор
мікробної корозії/ Мікробіол. журн., 2010, Т. 72, № 3. — С. 56–65.
5. Козлова І., Піляшенко-Новохатний А., Андреюк К. Мікробно індукована
корозія в біоплівці як модельна система у вивченні метал-мікробної
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взаємодії // Фіз. -хім. механіка матеріалів. — 2004. — Спец. Вип.
№ 4. — С. 817–820.
6. Пуріш Л. М., Асауленко Л. Г., Абдуліна Д. Р. та ін. Роль екзополімерного
комплексу корозійно-агресивних бактерій у формуванні біоплівки на
поверхні сталі // Мікробіол. журн. — 2011. — Т. 73, №1. — С. 3–9.
7. Beech I. B., Sunner J. A., Hiraoka K. Microbe–surface interactions in biofouling and biocorrosion processes/ International Microbiology. — 2005. —
8, — P. 157-168.
8. Nadell C. D., Xavier J. B., Foster K. R. The sociobiology of biofilms // FEMS
Microbiol. Rev. — 2009. — V. 33. — P. 206–224.

СУЧАСНІ СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
Федоренко Д. С.
студент групи МБВ21/15,
кафедра мікробіології і сучасних біотехнології, екології та імунології,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
м. Київ

Про важливість води і про широку сферу її застосування говорити мабуть зайве. Проте останнім часом все актуальнішою стає тема
її очищення, адже в результаті життєдіяльності людини запаси чистої
води стрімко скорочуються.
Методи очищення води та принципи роботи очисних пристроїв
можна умовно розділити на фізико-хімічні, біологічні та механічні.
Хімічне очищення води. Хімічний процес очищення води, як правило, полягає в її хлоруванні чи озонуванні. Вкрай рідко, в особливих випадках, використовуються інші технології. Вважається, що на
даний момент спосіб очищення води хлоруванням вже застарів і
поступово відходить в минуле, проте в Україні, як і раніше, він
широко застосовується на великих станціях водопідготовки.
Більшість розвинених країн для очищення води широко застосовують озонування. Проте дана технологія досить дорога та складна і
також володіє певними недоліками.
Фільтрація як спосіб хімічної водоочистки. Сенс фільтрації полягає
в тому, що за допомогою деяких засобів (наприклад, іонообмінних
смол) можна відокремити від рідини забруднюючі речовини та елементи і тим самим провести фізико-хімічне очищення води.
Проходячи через фільтр для очищення води, що містить слабко- і
сильнокислотний катіоніти і аніоніти, рідина очищається за раху534
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нок того, що при вступі в реакцію обміну, небажані елементи
і частинки осідають на іонообмінних смолах.
Нейтралізація. Цей метод очищення води полягає в застосуванні
нейтралізуючих речовин (соди, вапна, аміаку і так далі). Вступаючи
у взаємодію із забруднюючими воду елементами, лужні реагенти дозволяють очистити рідину від різних кислот.
Фізичне очищення води. Під фізичними способами очищення
води мається на увазі якийсь фізичний вплив, що здійснюється на
неочищену воду. Найпростішою фізичною технологією водоочищення можна назвати кип’ятіння. Кип’ятіння, з одного боку, повністю очищає воду від будь-яких хвороботворних організмів, проте з
іншого боку, такий принцип очищення води не дозволяє позбавитися від різних хімічних забруднень і може застосовуватися лише в
обмежених обсягах.
Інша технологія фізичної очищення — це опромінення води ультрафіолетом. Треба відзначити, що це актуальний і сучасний метод
очищення води, який масово застосовується на великих об’єктах
водоочищення. В процесі очищення води опроміненням знищуються всі шкідливі мікроорганізми, а вода при цьому не обробляється шкідливими для здоров’я хімікатами.
Біологічні методи очищення води. Біологічні методи очищення
води полягають у тому, що мікроорганізми в процесі переробки органіки, яка є для них поживними речовиною, впливають на процеси
окислення і відновлення різних органічних субстанцій. Подібні субстанції утворюють колоїдні системи або тонкі суспензії, розсіяні
в каналізації. У ході такої переробки стічних вод, мікроорганізми
очищають воду від твердих і рідких продуктів життєдіяльності людини і господарсько-побутових органічних забруднень. Очисні системи, що реалізують біологічні методи очищення води умовно можна
поділити на природні і штучні споруди.
Очисні системи, які працюють в наближених до природних умовах. Суть їх роботи полягає в тому, що очисні споруди фільтрують
стічні води через ґрунт або водойми. Таким чином, за допомогою
даних систем можна очищати як поля зрошення або фільтрації, так
і природні проточні водойми (ставки, струмки і т. д.).
Очисні системи, що працюють в штучно створених умовах.
Біологічні методи очищення води в даних системах полягають у
тому, що мікроорганізми очищають стічні води в аеротенках, а також
аеро- і біофільтрах. У процесі функціонування штучно створених
систем, мікроорганізми можуть дихати киснем завдяки механічній
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аерації або дифундування кисню через поверхню вод, що очищаються (реаерації).
Фізико-хімічні методи очищення води. Фізико-хімічні методи очищення води використовуються для знезараження рідини і ліквідації
органічних частинок, що утворюють дрібнодисперсні і колоїдні маси
в каналізаційних системах. Крім того, хімічна водоочистка дозволяє
позбутися небажаних іонів, кислот і основ.
Побутові способи очищення води. Задля чистоти води в побутових умовах люди використовують різні способи. Проте зовсім
в повному обсязі знають, як правильно їх слід й який в цьому виникнути побічний ефект.
Усі способи очищення води, можна умовно розділити на дві
групи: очищення без використання фільтрів очищення з допомогою
фільтрів.
Використана література
1. Способи очищення води [Електронний ресурс]. — 2017. — Доступ до
ресурсу: http://www. npblog. com. ua/index. php/ekologiya/metodiochischennja-vodi. html/ (Останне звернення: 30. 04. 17). — Очищення
води.
2. Ершов П. П. Способи очищення води: дис. … доктора біо. наук:
01.03.02 / Ершов Петро Петрович. — Київ, 2005. — 276 с.

ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Фоя Я. В.
11 клас, Центр позашкільної роботи Святошинського р-ну
м. Києва;
Педагогічний керівник: Величко А. М.
керівник гуртка — методист центру позашкільної роботи
Святошинського р-ну м. Києва

Середовище, яке оточує живі істоти, складається з багатьох елементів. Вони по-різному впливають на життєдіяльність організмів.
Останні неоднаково реагують на різні фактори середовища. Окремі
елементи середовища, що взаємодіють з організмами, називають
екологічними факторами. Організм, як елементарна частка живого
світу в середовищі свого існування перебуває під одночасним постійним впливом абіотичних, біотичних, антропогенних факторів, які
сукупно називають екологічними. Абіотичними факторами нази536
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вають все, що впливає на організми з боку неживої природи.
Біотичні, навпаки, — все, що впливає на організми з боку живої природи. Антропогенними факторами є усі види діяльності людини, які
впливають на живі організми. Фактори середовища досить суворо
визначають в яких умовах може жити організм а в яких не може.
Враховуючи це можна створити обернену закономірність і судити
про фізичне середовище за станом організму який у ньому проживає.
Ніколи раніше здоров’я людини так не залежало від екологічних
факторів, як в індустріальну і постіндустріальну епохи розвитку цивілізації. Спричинене це прогресуючим техногенним навантаженням
на природу, порушенням рівноваги, тотальним погіршенням стану
довкілля, загостренням суперечностей між результатами діяльності
людини і законами розвитку природи. Проблеми взаємовідносин
між живими істотами та умовами їхнього життя вивчає наука екологія. Рівновага людини з навколишнім світом — це насамперед її
комфортне відчуття себе в ньому. Такий стан передбачає сприятливе поєднання умов життя, як природних, так і соціальних. Активна
трудова діяльність упродовж багатьох тисяч років розвинула й ускладнила взаємозв’язок людини і природи. Лише шляхом пристосування до навколишнього середовища людина залишається жити на
Землі. Природне середовище, в якому діє людина, змінюється швидше порівняно з адаптивністю людини, що негативно відбивається
на її здоров’ї. Нині вся сукупність факторів діяльності людини, які
негативно впливають на її здоров’я, вимагає іншого підходу до проблеми формування здоров’я. Сьогодні люди живуть у режимі виробничого циклу, однаково в будь-яку пору року. Умови життя та праці
сучасної людини, безперечно, покращились, але наслідки цього
далеко не однозначні.
Екологічні фактори є елементами середовища, що надають прямий вплив на живий організм на будь-якій стадії його розвитку.
Один і той же фактор середовища неоднаково впливає на різні організми, що співіснують разом. Екологічні фактори, що впливають на
людину, можуть мати позитивний або негативний ефект. Більшість
екологічних факторів постійно змінюється в просторі і часі.
Екологічні фактори можуть впливати на організми як подразники,
зумовлюючи пристосувальні зміни функцій організму, як обмежувачі — унеможливлюють існування за даних умов, як сигнали про
зміни інших факторів середовища.
Отже, фактори середовища (екологічні чинники) — це будь-які
властивості або компоненти зовнішнього середовища, які впливають
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на організми. У сучасному світі утверджується переконання, що
подолання екологічних ризиків неможливе без гармонізації взаємодії людини з довкіллям, гуманізації всіх сфер суспільного життя.
Людина — це біологічна істота, тому всі природні фактори та умови,
у яких вона живе, впливають на її здоров’я.

ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ
Циз А.С.
студент групи МБВ 21/15
Факультет біомедичних технологій,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
м. Київ

Судячи по фотографіях, зроблених з космосу, нашій планеті
підійшла б назва «Океан». Біля 70,8 % всій поверхні Землі покрито
водою. Як відомо на Землі 3 основних океани - Тихий, Атлантичний
і Індійський, але антарктичні і арктичні води теж вважаються океанами. Причому Тихий океан за своєю площею перевершує всі материки разом узяті. Ці 5 океанами є не відособлені водні басейни,
а єдиний океанічний масив з умовними межами.
Океан завжди годував людей, з незапам'ятних часів людина ловила
рибу і ракоподібних, збирав водорості, молюсків. Про те, як вели промисел рибаки в давнину, розповідають нам наскальні зображення,
малюнки і літературні джерела. Дивно, що в своїй основі методи і знаряддя прибережного лову майже не змінилося. Тепер, правда, з розвитком всіляких траулерів і методів збереження улову, здобич риби
ведеться не тільки у побережжя. Так, в холодних водах північної
Атлантики ведеться безперервний лов оселедця - одній з самих живильних риб. Тріска - другий по важливості об'єкт промислового рибальства в Північній Європі. Південніше - найбільш важливе значення
мають риби: макрель(споріднена тунцеві), морська мова і камбала. Це
тільки декілька риб з тієї безлічі морських тварин, яких ловить людина.
Сучасний рівень цивілізації і технологій був би немислимий без
тієї дешевої і значної за обсягом енергії, яку надає нам нафта і газ,
що здобуваються з дна Морея і океанів. В той же час на
Каспійському морі, на побережжі Арабських Еміратів і в багатьох
інших місцях практично знищені природний ландшафт, знівечена
берегова лінія, забруднена атмосфера і винищені флора і фауна.
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Вирішити проблему енергетичної кризи на морському і океанічному побережжі допомагають електростанції, що працюють на енергії приливів і відливів. Також за допомогою прибоїв працюють
млини. Існують проекти, завдяки яким не буде потрібно пристрій
дамб, цих страшних тромбів на річках, для накопичення води - зокрема питний і перестане загрожувати необхідність пристрою обвідних
каналів - льодовики Північного океану можуть напоїти пустелі.
До певного часу людина відносилася до океанів з благоговінням
і страхом, а потім почав скидати у воду всілякі відходи - тверді, рідкі
і газоподібні. Пароплави і баржі відвезли тверде сміття подалі в морі.
Через борт корабля викидаються відходи з камбуза, прямо в морі
зливають воду з туалету. Річки виносять в прибережні води свій вантаж стічних вод, біогенних речовин і зваженого твердого матеріалу.
Пестициди, з'єднання свинцю і багато інших забруднюючих речовин, поллютанты, розносяться в атмосфері, осідають і випадають
разом з дощем, додаючи грязь в океан.
Нафта і вода не змішуються, а в океан випадково або навмисно
щорічно зливається декілька мільйонів тонн нафтопродуктів.
Особливо поганою славою користуються аварійні розливи нафти.
У 1967 році в результаті краху танкера «Торрі Каньйон» майже
100 тисяч тонн сирої нафти, потрапивши у воду поблизу мису
Лендсенд, покрили багато кілометрів англійського і французького
побережжя товстим шаром чорної грязі і погубили багато тисяч морських птахів; особливо постраждали ті, які здобувають їжу з поверхні
води, як наприклад, — чистик. Крахи танкерів відбуваються щорічно. Іноді це трапляється в уторованих місцях, як зіткнення «Пасифік
Глорі» і «Алегро» у протоці Ла-Манш в 1970 році, а іноді в оталенных
місцях, як крах танкера «Метулла» у Маггелановом протоці
в 1974 році. Але у всіх випадках величезні плями нафти поволі розтікаються по поверхні океану. Існують і інші види випадкового витоку.
Один з найкрупніших викидів нафти відбувся в 1969 році при проведенні підводного буріння неделеко від побережжя Каліфорнії, поблизу міста Санта-Барбара. Разом із зростанням розмірів танкерів, збільшуються і аварійні сливи нафти в океан. Але при аваріях її виливається
все ж таки менше, ніж при безвідповідальних діях екіпажів. Річ у тому,
що танки нефтепереливных судів промивають морською водою, яку
потім виливають за борт. Проте більше всього море забруднюється
нафтопродуктами, що поступають з суші, - відходами промислових
підприємств і автомобільних двигунів. Продукти згорання нерідко без
розбору скидаються в морі або виносяться туди річками.
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Забруднення морить нафтопродуктами викликає неспокій, але
нафта, через своє органічне походження, з часом може все - таки
бути перероблена морськими організмами, а ось такі важкі метали,
як свинець, кадмій і ртуть, зберігають токсичність нескінченно
довго. Причому морські організми роблять їх ще отруйнішими.
Довгий час вважалося, що токсичність ртуті, що потрапила в прибережні води Японії, не представляється небезпечна. Проте тут відбулося перетворення ртуті на метилову ртуть, сильну отруту, що згубно діє на нервову систему. Як це нерідко трапляється, отрута
концентрувалася в рибі і молюсках, що споживаються, і викликала
спалахи хвороби, відомої тепер, як хворобу Мінімату; причини,
породжувачі її, майже десятиліття залишалися невиясненими. У
затоці Мінімату і в деяких інших бухтах Японії, де ртуть все ще залишається в морській воді, риболовецький промисел ніколи тепер не
буде безпечний.
Проте лиха, що заподіюються забрудненням океану, поки що
мало кого хвилюють. Було потрібно багато зусиль, щоб встановити
причину сумно відомої масової загибелі морських птахів в
Ірландському морі. Врешті-решт з'ясувалося, що провиною всьому
полихлоридфенилы - органічні сполуки, що постійно скидаються
промисловими стічними водами в естуарій річки Клайд. Деякі з токсичних речовин, що потрапляють в морі, переносяться дуже далеко
від джерела забруднення, та до того ж риби і птахи можуть розносити сильні інсектициди в найвіддаленіші куточки земної кулі. А навіть
зовсім незначний зміст, наприклад, сумно відомого ДДТ може зупинити фотосинтез, що грає важливу роль не тільки в житті морських
водоростей, але і в кисневому балансі Землі.
В даний час неможливо зробити огляд екологічних наслідків
радіоактивного забруднення, оскільки ця проблема, що наскільки
недавно виникла, так і складна. Це забруднення впливає головним
чином непрямим шляхом (генетичні, канцерогенні наслідки і так
далі) і зачіпає в першу чергу біологію людини.
Зазвичай національні інтереси охороняються більш ревно, ніж
«Загальне надбання всього людства», і поки не посилиться міжнародна співпраця, океан служитиме звалищем для стічних вод, твердих відходів, радіоактивних речовин і інших покидьків цивілізації. А
що буде, коли ядерні відходи виберуться з ув'язнення, похоронені
на дні океанів в контейнерах.
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ГЕРПЕС-ВІРУСНА ХВОРОБА
Чобанюк А. Р.
8 клас, слухач МАН тов. «Еврика»
ЦПР Святошинського району м. Києва
педагогічний керівник: Литвиненко В. В.

Всесвітня організація Охорони Здоров’я висловлює занепокоєння тим фактом, що вірусом герпесу інфіковано 90% населення, в
тому числі й близько 60% дітей 6-7-річного віку. Герпес — це вірусне
захворювання, що проявляється у вигляді характерних висипань
(пухирців), згрупованих між собою в області слизових оболонок та
шкіри внаслідок впливу вірусів двох типів: HSV-1 і HSV-2, які
постійно знаходяться в організмі людини.
За звичайних умов перебіг герпесу від початкової стадії до загоєння триває 10-15 днів, іноді до місяця. Герпес може уразити будьяку ділянку тіла, але найтиповішім місцем локалізації є висипання
на шкірі обличчя, червоній облямівці губ, слизовій оболонці порожнини рота, кон’юктиві очей, крилах носа.
Серед населення є люди, які є носіями даного вірусу, а хвороба
може ніяк себе не проявляти. Однак вірус живе в їхній крові, слині,
сльозах і вони можуть бути джерелом зараження,. Існує кілька шляхів зараження: повітряно-крапельний, статевий, контактний, під час
пологів від матері до плоду. Спостерігається збільшення лімфатичних
вузлів; розвиток невралгій, які мають тенденцію посилюватися в нічний час; бувають розлади тактильної чутливості на ділянках уражених нервів — сфінктер сечового міхура, м’язи кінцівок, лицьові, окорухові нерви; інтоксикація, зростання температури.
Для полегшення симптомів герпетичної інфекції рекомендується не торкатися пухирців і ранок на шкірі; часто мити руки, щодня
чистити нігті; не носити тісний одяг.
Герпес простий I типу призводить до розвитку висипань на шкірі
губ, в куточках рота, біля крил носа. Коли хвороба поширюється,
з’являються слабкість, нездужання, підвищення температури, м’язовий біль. Герпес простий II типу — генітальний герпес. Висипання
локалізуються на статевих органах. Відсутність терапії загрожує розвитком вкрай неприємних наслідків, аж до онкопатології.
Симптоматика стандартна — свербіж, печіння, іноді розвиваються
больові відчуття в області попереку і внизу живота. Рецидив герпетичної інфекції відбувається після переохолоджень, перегрівання,
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при пониженні імунітету, зокрема герпетична інфекція є специфічним ускладненням при ВІЛ-інфекції
Дані центру з контролю захворюваності в США реєструють
близько півмільйона випадків герпетичної інфекції у рік, звідси
можна припустити, що носіями герпетичної інфекції є від 2 до
20 млн. американців. В Англії зростання захворюваності герпетичною інфекцією геніталій перевищує інші інфекції, що передаються
статевим шляхом. У нашій країні герпетична інфекція поширена
повсюдно, на це вказують дані приватних обстежень на носійство
вірусу простого герпесу. .
На сьогоднішній день препарату, який повністю рятує від вірусу
герпесу, не існує, вони лише гальмують розмноження вірусу, проте не
сприяють видаленню з нейроцитів фрагментів вірусної днк що дає
рецидиви захворювання, особливо при імунодефіцитних станах
(пухлини, ВІЛ). Використання противірусних препаратів дає можливість знизити активність вірусу, а також полегшити симптоматику.
Що стосується питання щодо фахівця, до якого необхідно звернутися при герпесі з супутньою йому симптоматикою, то тут все
визначається в залежності від області ураження. . Так, шкірний герпес та оперізуючий лишай, так само як і будь-якого іншого роду
висипання на шкірі, вимагають звернення до дерматолога. При ураженні ротової порожнини і при спровокованих на тлі герпесу гінгівіті або стоматиті, відповідно, потрібно звернутися до стоматолога.
При ураженні герпесом очей (офтальмогерпес) слід звернутися до
офтальмолога.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ
Шарапата В. А.
10 клас, Центр позашкільної роботи
Святошинського р-ну м. Києва.
Педагогічний керівник: Величко А. М.,
Керівник гуртка: методист Центру позашкільної роботи
Святошинського р-ну м. Києва

Сучасні екологічні проблеми на Земні займають великі відсотки з різким погіршенням якості навколишнього середовища. Люди
завдали великої шкоди природі. Забруднена атмосфера, гідросфера,
знищені мільйони гектарів родючих грунтів отрутохімікатами і радіо542
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активними відходами, великими розмірами знищуються ліси і руйнується біосфера. Ця екологічна катастрофа не минула і нашу державу.
Україна одна з найурбанізованіших країн в Європі. Тут висока
концентрація техногенних об’єктів які сприяють забрудненню
довкілля та погіршують комфорт життя. Основними джерелами
забруднення є: транспорт, енергетичні системи та промисловість.
Формується шумове, електромагнітне та вібраційне забруднення
у кожному місті. Електромагнітне випромінювання штучного походження теж діє як негативний фактор на здоров’я людей.
В атмосферу щорічно потрапляє 6 млн. тонн шкідливих речовин. Головнішими забруднювачами є промислові підприємства які
разом з димом в повітря викидають сірчистий і вуглекислий газ,
оксиди азоту, хлору, фтору, аміаку, частинки й сполуки ртуті і миш’яку. Збільшення кількості автомобілів на дорогах спричинює збільшенню шкідливих викидів в атмосферу.
У Дніпро щорічно скидається 370 млн. м3 забруднених стоків.
Найнебезпечнішими і найпоширенішими забрудниками природних
вод є сполуки нітрогену і фосфору та пестициди, що змиваються
з полів чи потрапляють у воду при їх внесенні (особливо в разі розпилення з літаків), важкі метали, радіонукліди, нафтопродукти та
багато інших.
В наш час найбільшої актуальності набула проблема захисту та
збереження лісів від пожеж та рук безвідповідальних людей, які знищують велику кількість лісів. За останні 500 років лісів на Землі стало
менше на 65%. Зараз щодня на планеті їх зникає в середньому близько 20 га. Україна не виняток. У нас є свої показники. 300 років тому
ліси покривали 40% території країни. Сьогодні, за офіційними даними, 15,7%. За неофіційними — менше 10%. Ось і виходить, що
Україна мусить насадити, щонайменше, 2,5 млн га нових лісів.
Грунт, який не є продуктом праці людини і створювався природою протягом тисячоліть, нині в результаті хижацького користування, нерозумної аграрної політики та розбазарювання під різні види
будівництва, кар’єри, полігони знаходиться в стані виснаження,
вичерпання. Внаслідок того, що в гонитві за врожаєм грунти почали
орати де далі глибше та частіше, завозити на поля величезні кількості мінеральних добрив та пестицидів для боротьби з шкідниками, на величезних площах землі в степових і посушливих районах
грунти втратили здатність вбирати і пропускати воду, їх структура
деградувала, вони перенасичені шкідливими хімічними речовинами. Повсюдно врожайність грунтів катастрофічно зменшується.
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Із зростанням кількості міст та промислових підприємств постійно збільшується кількість відходів. Промислові і побутові відходи
створюють безліч проблем, таких як транспортування, зберігання,
утилізація і ліквідація.
Отже, можемо підвести підсумки. Нині в Україні і в світі погіршився стан природного середовища. Всі земельні та водні ресурси
можуть відновитися тільки через 10. 000 років, як доводять вчені
світу.
Подолати вбивчі наслідки дій людини на природу України впродовж років, можливо лише при умові високої екологічної культури,
яка має виявлятися в усіх сферах життя.

ТРАВОЛІКУВАННЯ
Юр’єва Аліна
студентка групи МБВ 21/15,
кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології,
факультет біомедичних технологій,
Університет «Україна»

Траволікування (фітотерапія) — в народній медицині система
специфічних методів лікування й профілактики захворювань з використанням фітопрепаратів.
Траволікування є найбільшою складовою народної медицини та
значимим напрямком наукової медицини. Лікар-фахівець в галузі
фітотерапії називається фітотерапевтом. Людей, які знаються на травах
і їхньому використанні у медичних цілях, називають травознавцями.
Розрізняють традиційну фітотерапію, що є складовою частиною
традиційної терапії, і ботанічну медицину (інші назви — наукова
фітотерапія, медична фітотерапія) — один з напрямків наукової
медицини.
Перші докази використання трав як лікарських засобів були
виявлені під час археологічних розкопок на території сьогоднішнього Іраку, у місті Шумер.
На території Київської Русі зціленням хворих займалися ченці,
використовуючи для цього мед, віск, шипшину, гірчицю, цибулю,
горицвіт, подорожник, наперстянку.
Надзвичайно цікавою є праця Нестора Максимовича-Амбодика
(1743–1812) «Лікарське речеслів’я, або опис цілющих рослин».
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Діючі речовини лікарських рослин мають низку принципових
переваг перед хімічними речовинами.
Перевагами рослинних ліків є їх мала токсичність, що є особливо важливим при лікуванні хронічних захворювань, можливість тривалий час застосовувати в домашніх умовах. Важливим фактором
є й те, що більшість з них доступні й дешеві, а також використовуються для лікування дітей з раннього віку.
До недоліків рослинних ліків належить небезпека отруєння
ними, приміром, через недотримання правил збирання рослин,
перевищення рекомендованої дози та курсу лікування.
Корисні властивості лікарської рослини залежить від вмісту
активних речовин, що мають лікувальний ефект.
Багато рослин синтезують речовини, корисні для підтримання
здоров’я людей і тварин. До них належать ароматичні речовини,
більшість яких становлять феноли і їхні кисне-замінні похідні, такі
як таніни.
Існують і отруйні рослини. Використовуючи рослини для лікування, треба лише добре знати їхні властивості і обов’язково дотримуватися правильного дозування.
Кожну рослину треба збирати у свій час. Бруньки мають бути
зібрані наприкінці зими чи рано навесні — в цей час вони найбагатші на бальзамічні та смолисті речовини.
Навесні також збирають кору дерев та чагарників. Листя дерев
збирають здебільшого у травні: саме травневе листя берези, горіха,
осики тощо є найбільш цілющим.
Трави зазвичай збирають на початку цвітіння рослин.
Плоди та насіння збирають при повному їх дозріванні, а корені
та кореневища — пізньої осені, коли вже рослина зав’яне, або навпаки рано навесні, ще до початку сокоруху.
Збір трав, листя та квітів має відбуватися лише в суху погоду.
Не слід збирати рослини, при вирощуванні яких застосовувалися обпилення шкідливими хімічними речовинами, не варто також
брати зів’яле, зблякле, об’їдене комахами або іншим чином зіпсоване листя.
Як лікарські рослини, в світі використовується близько 23000
рослин, що становить 7% світової флори.
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РИКЕТЦІЇ ТА ХЛАМІДІЇ
Мамчур Ю. В., Чайка Ю.
ІІІ курс, група МБВ 31/14
спеціальність «Біологія»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник Тугай Т.І., д. б. н.

Рикетсії — дуже дрібні (0,2–0,3×0,5–1 мкм) грам-негативних
нерухомі мікроорганізми, які не утворюють спор і капсул.
Найчастіше мають гантелеподібну форму, хоч можуть нагадувати
коки і короткі палички. Їх морфологія подібна до будови грамнегативних бактерій.
Виділяють 5 груп рикетсіозів:
– група висипного тифу
– гарячка цуцугамуші
– група кліщових плямистих гарячок
– пневморикетсіоз (Ку-гарячка)
– пароксизмальний рикетсіоз (волинська, п'ятиденна гарячка)
Розмножуються поперечним бінарним поділом, період генерації при оптимальних умовах — біля 12 год. Збудник епідемічного
висипного тифу є типовим внутрішньоклітинним паразитом, розвивається в цитоплазмі клітин.
Хламідії — це нерухомі, кокової форми, грамнегативні внутрішньоклітинні мікроорганізми.
Хламідії мають клітинну оболонку, що об'єднує хламідії з бактеріями — це дозволяє застосовувати антибіотики для лікування хламідіозу.
Від усіх інших мікроорганізмів хламідії відрізняються абсолютно
особливим життєвим циклом, який починається з інфікування чутливих клітин господаря за допомогою специфічного для хламідій
процесу фагоцитозу.
Хламідія нагадує вірус тим, що є повністю внутрішньоклітинною
бактерією: залежить від поживних речовин та енергії клітини - господаря, не синтезує АТФ, будучи енергетичним паразитом. Але, як і
всі бактерії, містить як ДНК, так і РНК, розмножується поділом.
Зараження хламідіями відбувається статевим шляхом та під час
статевого контакту заражається 1 з 5 партнерів. Жінки більш схильні до зараження хламідіозом у зв'язку з особливістю будови статевих
органів. Інкубаційний період триває від 2-х тижнів до 1 місяця.
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Хламідії існують в організмі у двох формах:
Елементарні тільця (ЕТ) — або позаклітинні інфекційні тільця.
Ретикулярні тільця (РТ) — внутрішньоклітинна форма збудника.
Хламідія нагадує вірус тим, що є повністю внутрішньоклітинною
бактерією: залежить від поживних речовин та енергії клітини - господаря, не синтезує АТФ, будучи енергетичним паразитом. Але, як і
всі бактерії, містить як ДНК, так і РНК, розмножується поділом.
Зараження хламідіями відбувається статевим шляхом та під час
статевого контакту заражається 1 з 5 партнерів. Жінки більш схильні до зараження хламідіозом у зв'язку з особливістю будови статевих
органів. Інкубаційний період триває від 2-х тижнів до 1 місяця.
Клінічні прояви хламідіозу
Хламідіоз дуже часто протікає безсимптомно або з мінімальними
проявами. Якщо смптоми присутні то зовсім мізерні і часто непомітні для хворого.
Використана література
1. Покровский В.И. «Медицинская микробиология, иммунология,
вирусология». Учебник для студентов фарм. ВУЗов, 2002.
2. Борисов Л.Б. «Медицинская микробиология, вирусология и
иммунология». Учебник для студентов мед. ВУЗов, 1994.
3. Воробьев А.А. «Микробиология». Учебник для студентов мед. ВУЗов,
1994.
4. Коротяев А.И. «Медицинская микробиология, вирусология и
иммунология», 1998.
5. Букринская А.Г. «Вирусология», 1986.

ПОВОРОТНИЙ ТИФ
Гайчення Г., Костик А.
ІIІ курс, група МБВ 31/14, спеціальність «Біологія»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т.І., д.б.н.

Поворотний тиф (лат. typhus recurrens) — збірна назва, що об'єднує епідемічний (вошивий) (переносник збудника — воша) та ендемічний (кліщовий) (переносник збудника — кліщі) спірохетози, які
перебігають з чергуванням нападів гарячки та періодів нормальної
температури тіла (апірексії).
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Поворотний тиф (Typhus recurrens), синоніми: поворотний спірохетоз, поворотна гарячка. Поворотний тиф спричинюють різні
спірохети. Збудника епідемічного поворотного тифу Borrelia
recurrentis Obermeieri відкрив К. Обермайер 1868 року. Передача відбувається від хворої людини до здорової вошами.
Хвороба існує здавна, але в самостійну нозологічну одиницю її
було виділено лише в середині XIX ст. Окрему реєстрацію захворювань на поворотний тиф в Україні провадять з 1901. Окремі значні
епідемічні спалахи в Галичині і на Буковині спостерігали 1847 — 48,
а також 1879 і 1907. У Східній Україні в XIX ст. і на початку XX ст.
великих спалахів поворотного тифу не було, за винятком епідемії в
Одесі 1863. Тоді ж були епідемічні спалахи поворотного тифу в
Криму (Сімферополь, Ялта). Середня захворюваність за рік на 10000:
1901–05 — 1,4; 1906–10 — 9,5; 1911–15 — 2,7; 1916–20 — 29,1;
1921–25 — 69,6; 1926–27 — 0,3.
Як видно, частота захворювань на поворотний тиф зростала
в часи російсько-японської, першої світової й особливо громадянської війни, коли побут був дезорганізований, медичне і гігієнічне обслуговування населення було недостатнє, не вистачало харчових продуктів, постійно переміщалися цивільні й військові
контингенти тощо.
У 1925–27 захворювання на поворотний тиф знизилися до 2–5
випадків на 100 000 меш. За наступних років поворотний тиф з'являвся лише в поодиноких випадках і по 1940 зник зовсім. За другої
світової війни знову були поодинокі випадки і невеличкі вибухи
захворювань на поворотний тиф. Тепер на території всієї України
ці захворювання не реєструються. У Західній Україні, як і в Польщі,
захворювальність на поворотний тиф була значно вища, ніж в Сх.
Україні, і досягла вершка 1922, коли в Польщі на 100 000 меш. хворіло 1 488 і вмирало 29 осіб, а на Волині хворіло 349 і вмирало 10
осіб. У Криму поворотний тиф давав такі показники на 100 000
меш.: 1913 — 20; 1924 — 31; 1925 — 31; 1926 — 33 і 1927 — 30. За
місяцями середньоденні захворювання на поворотний тиф розподілялися на Центр. і Сх. Землях, за даними 1902–14, так: З діаграми
видно, що максимум захворювань припадає на зимово-весінній
період, а мінімум на літньо-осінній. Територіальні відміни на 1922:
на Харківщині, Одещині, Полтавщині і Катеринославщині на 100
000 меш. хворіло 2 000 і більше осіб; на Київщині, Чернігівщині і в
Криму — від 1 000 до 1 500, а на Волині і Поділлі від 500 до 1 000.
Поворотний тиф в Україні завжди мав епідемічний характер, тобто
548

здоров’я

Секція 17

зникав майже зовсім, а в період епідемій давав велику кількість
захворювань.
Смертність від поворотного тифу коливалася в Україні від 25 до
6 %. За спостереженнями, зробленими в Одесі, вона на 100000 меш.
давала такі показники: 1901–05 — 2,1; 1906–10 — 8,8; 1911–15 — 2,8;
1916–20 — 39,8; 1921–25 — 68,4; 1926–27 — 0.
З цих даних видно, що смертність тим більша, чим сильніша епідемія. За другої світової війни великих епідемічних вибухів поворотного тифу не було і смертність в Україні й всьому СРСР становила 0,55–1,48 %. Серед чоловіків вона була в Україні, як і по ін.
країнах, значно вища (майже в два рази), ніж серед жінок, і збільшувалася з підвищенням віку.
Кліщі з роду орнітодорусів, що є резервуаром інфекції, зустрічаються у місцевостях із жарким кліматом (наприклад, у
Середньоазіатських республіках). Передача інфекції відбувається
при укусі кліща.
З вхідних воріт інфекції збудник потрапляє з крові у кровоутворюючі органи, печінку, центральну нервову систему. Антитіла, що
утворюються в організмі, викликають розпад (лізис) спірохет, але
їхня частина, зберігшись у вогнищі інфекції, потрапляючи у тік
крові, спричинює черговий напад хвороби.
Інкубаційний період 7–14 днів. Початок хвороби гострий — з
остуди та підвищення температури за декілька годин до 38,5-39,5 °C.
На місці укусу на шкірі, піднімаючись над поверхнею, утворюється
папула темно-вишньового забарвлення. Під час першого нападу
гаярчки, що триває 2–3 дні, у хворого відмічаються слабкість, нездужання, біль у гомілкових м'язах, незначна жовтяниця, помірне збільшення селезінки. Наприкінці нападу температура критично падає
до нормальних або субфебрильних цифр: зниження температури
супроводжується рясним потовиділенням; настає покращення стану
хворого — безгарячковий період (апірексія).
Тривалість наступних нападів від 10–12 годин до 2-3 днів, періоди апірексії тривають від 1-го до 5–9 днів; усього під час хвороби
буває 6–12, іноді 15–18 нападів гарячки.
На висоті нападу гарячки у мазку та товстої краплі крові
виявляють спірохети; іноді їх вдається знайти й у період апірексії.
Для картини периферічної крові характерні нормо- або лейкопенія, переважання у лейкоцитарній формулі лімфоцитів та моноцитів.
Для діагнозу важливі конкретна епідеміологічна ситуація,
наявність нападів у перебігу хвороби та інші клінічні ознаки,
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наявність папули у місці укусу кліща. Виявлення спірохет підтверджує діагноз.
Диференційний діагноз проводять із малярією (особливо тропічною), бруцельозом, під час першого нападу із лептоспірозом.
Лікування
Хворих госпіталізують, призначають всередину тетрациклін по
0,3 г 4 рази на день (8-10 днів), десенсибілізуючі препарати (супрастин, дімедрол) та ністатин.

ГРАМПОЗИТИВНІ БАКТЕРІЇ РОДУ КОРИНЕБАКТЕРІЇ,
ЯК ЗБУДНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ.
Горяна Ю., Нестеренко І.
ІIІ курс, група МБВ 31/14, спеціальність «Біологія»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т.І., д.б.н.

Представниками коринебактерій є: Listeria monocytogenes –
викликає лістеріоз.
Лістеріоз вважають типовим сапронозом. Зараження людей
пов'язане з вживанням в їжу продуктів тваринництва.
Дифтероїди — бактерії, схожі на дифтерійні палички. Нерідко
дифтероїди виділяють від клінічно здорових осіб, а також при різних захворюваннях (їх роль залишається неясною).
Corynebacterium diphtheriae 3 збудник небезпечного захворювання — дифтерії.
Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, для якого
характерні специфічне запалення зіву, гортані, трахеї або інших органів з утворенням фібринозних плівок і інтоксикацією. Належить до
токсинемічних інфекцій (екзотоксин циркулює в крові).
Родина — Corynebacteriaceae; Рід — Corynebacterium; Вид —
C. diphtheriae, дифтероиды: C. pseudodiphthericum (палочка
Хофманна), С. xerosis, C. ulcerans.
Історична довідка
1883 р.: Е. Клебс — відкриття збудника дифтерії.
1884 р.: Ф. Леффлер — виділив чисту культуру.
1888 р.: Е. Ру, А. Йерсен — дифтерійний токсин.
1895 р.: Е. Берінг, Е. Ру — протидифтерійна сироватка.
550

здоров’я

Секція 17

1897 р.: П. Ерліх — застосування сироватки для лікування дифтерії.
1923 р.: Г. Рамон — одержання дифтерійного анатоксину.
Збудник дифтерії — являє собою грампозитивну паличку із
потовщеннями на кінцях (булавоподібна форма через тільця
Бабеша-Ернста), не утворює спор і капсул, є аеробом. Для дифтерийної палочки характерен выраженный полиморфизм, що
виявляється в зміні їх товщини і форми (роздуті, колбовидні, сегментовані, ниткоподібні, розгалужені). Мають метахромазію (нерівномірне фарбування тіла в зв'язку з більш інтенсивним фарбуванням зерен волютину). У мазках дифтерійні палички розташовані під
кутом одна до одної подібно до латинської літери V.
З метою ідентифікація збудника використовують такі методи
фарбування мазків: по Нейссеру — Тіло бактерій забарвлюється в
темно-жовтий, а зерна волютина — в темно-синій колір; по
Леффлеру — тіло бактерій забарвлюється в блакитний колір, волютиновими зерна — в темно-синій.
Збудник дифтерії — факультативний аероб. Оптимальна температура — 37 °С, рН 7,6–7,8. На простих поживних середовищах росте
погано. Для вирощування використовують елективні сироваткові
середовища (Ру і Леффлера) і середовища з телуриту калію:
1. кровяно-тёллурітовие (серед. Клауберга),
2. сироватко-телурітовий (серед. Гінсдаля),
3. хінозольне середовище Бучина. (на чашці колонії пофарбовані в синій колір.)
У Corynebacterium diphtheriae виділяють три біовара — gravis, mitis
і intermedium.
Биовар gravis:
• На середовищах з телуриту - великі сухі матові плоскі сірочорні колонії, підняті в центрі, з радіальної смугастістю і нерівним
краєм (маргаритки);
• На рідкому середовищі - плівка, помутніння і крупнозернистий осад;
• Володіє вираженими токсигенними властивостями;
• Виділяється від хворих з важкою формою дифтерії, викликає
групові спалахи.
Біовар mitis:
• На середовищах з телуриту - дрібні гладкі блискучі напівпрозорі чорні колонії з рівним краєм;
• На рідкому середовищі - помутніння і порошкоподібний осад;
• Малотоксичний;
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Біовар intermedius:
• На середовищах з телуриту дрібні сухі матові сіро-чорні колонії з нерівним краєм;
• На рідкому середовищі - помутніння з подальшим утворенням
дрібнозернистого осаду;
Дифтерією сьогодні найчастіше хворіють не діти, а дорослі,
в першу чергу зі специфічних груп ризику. Особи, які ведуть асоціальний спосіб життя або живуть в умовах скупченості і поганої санітарії, при цьому найчастіше погано харчуються.
Факторами ризику є імунодефіцити, а також хронічний тонзиліт або видалення мигдалин в минулому.
У 2003 році в порівнянні з 2002 роком відмічено зниження захворюваності на інфекційні хвороби. дифтерію - на 16,8 % (з 190 до 158
випадків), серед дітей — збільшення на 42,9%, летальні випадки —
зниження на 57%.
В період з 2003-2004 відмічено зниження всіх випадків на 35,4%,
серед дітей — на 68,6%, летальних випадків — на 33,3%.
В період з 2004-2005 відмічено зниження всіх випадків на 42%,
серед дітей — на 45,5%, летальних випадків — збільшення на 50%.
В період з 2005-2008 відмічено зниження всіх випадків на 6,8%,
серед дітей — збільшення на 45,5%, летальних випадків — збільшення на 33,3%.
В період з 2008-2009 відмічено зниження всіх випадків на 65,5%,
серед дітей — на 91%, летальних випадків — зниження на 100 %.
В період з 2009-2010 відмічено зниження всіх випадків на 31,6%,
серед дітей — на 100%,летальних випадків на 100%.
За період 2002- 2010 відмічено зниження всіх випадків на 93,2%.
Специфічну профілактику здійснюють введенням дифтерійного
анатоксину для створення активного імунітету. Проводять обов'язкову вакцинацію дітей комплексною вакциною АКДП(дифтерійний,
правцевий анатоксин і суспензія вбитих кашлюкових бактерій). Для
ревакцинації використовують вакцину АДС-М (без кашлюкових бактерій) зі зменшеним вмістом анатоксинів. Для лікування застосовують
противодифтерійну антитоксичну сироватку. Одночасно призначають
антибіотики тетрациклінового ряду, пеніцилін, сульфаніламідні препарати, серцеві засоби, вітаміни, переливання крові та ін.
Для попередження поширення дифтерії необхідні: рання діагностика захворювання, госпіталізація хворих, дезинфекція, виявлення носіїв дифтерійних мікробів серед дітей та осіб, які працюють в
дитячих установах.
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ПАТОГЕННІ ВИДИ РОДУ Neisseria
Саморяд О. В.
ІІІ курс, група МБВ-31/14(Б) напрям підготовки «Біологія»
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»,
м. Київ

Neisseria (нейсерії) — рід бактерій типу протеобактерій, велика
група грам-негативних форм. За формою Neisseria — диплококи, під
мікроскопом нагадують кавові боби. Родина дістала назву на честь
Альберта Нейсера, який першим відкрив у 1879 р. один із видів цієї
групи — збудника гонореї. Важливе значення в інфекційній патології людини має ще збудник менінгококової інфекції. Інші види
належать до умовно-патогенних мікроорганізмів, які є представниками нормальних мікробіоценозів людини, але іноді можуть викликати госпітальні інфекції.
Гонокок (Neisseria gonorrhoeae) — збудник гонореї. Бактерійні клітини бобоподібної форми, розташовані парами, вігнутими сторонами всередину і опуклими - назовні, грамнегативні. Розміри їх —
0,7–1,8 мкм. У мазках із гною розташовуються всередині лейкоцитів,
а в мазках із чистих культур гонококи мають форму кавових зерен.
На гонорею хворіє лише людина. Головними біотопами гонококів є
слизова оболонка статевих органів і кон’юнктива. Поза організмом
вони існувати не можуть, так як швидко гинуть від висихання, охолодження і дії температури вище 40 °С. Збудник передається статевим шляхом, рідше — через побутові предмети. Потрапивши на слизову облонку сечостатевих органів, гонококи завдяки фімбріям
фіксуються на епітеліальних клітинах, розмножуються і проникають
у сполучну тканину. Виникає гнійне запалення уретри, шийки
матки. У жінок уражаються також труби і яєчники, у чоловіків передміхурова залоза і сім’яні міхурці. Мазки досліджуваного матеріалу забарвлюють за Грамом і метиленовою синькою. Виявлення
при мікроскопії бобовоподібних диплококів всередині лейкоцитів
дає змогу поставити діагноз гонореї.
Попереджувальні заходи полягають у проведенні санітарноосвітньої роботи серед населення. Із метою попередження бленореї
всім новонародженим закапують в очі розчин пеніциліну або нітрату срібла. Вакцинопрофілактика не проводиться. Дуже чутливі гонококи до розчинів нітрату срібла, фенолу, хлоргексидину і багатьох
антибіотиків. Лікують гонорею пеніциліном і сульфаніламідними
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препаратами. При хронічній гонореї, а такожпід впливом лікарських препаратів гонококи змінюють форму, розміри, забарвлення,
що необхідно враховувати при лабораторній діагностиці захворювання.
Менінгококи (Neisseria meningitidis) - збудник епідемічного гнійного цереброспінального менінгіту. Клітини менінгококів мають
бобовоподібну форму або вигляд кавових зерен, розташовуються як
диплококи, спор і джгутиків не утворюють, є фімбрії, в організмі
мають ніжні капсули. За морфологією подібні до гонококів.
Менінгококи — аероби і факультативні анаероби - дуже вибагливі
до живильних середовищ, до яких додають кров або сироватку. На
щільному середовищі утворюють ніжні прозорі безбарвні колонії
слизової консистенції, на рідкому — помутніння й осад на дні.
Основним біотопом менінгококів в організмі є слизова оболонка носоглотки хворих і носіїв. Саме вони є джерелом менінгококової
інфекції. Передача відбувається повітряно-краплинним способом
при значних скупченнях людей. Потрапляючи у зовнішнє середовище, менінгококи швидко гинуть. Місцем первинної локалізації
збудника є носоглотка. Звідси менінгококи проникають у лімфатичні судини і кров. Розвивається або локальна (назофарингіт), або
генералізована форма інфекції (менінгіт, менінгококемія, менінгоенцефаліт, ендокардит, артрит тощо). При масовому розпаді мікробних клітин звільняється ендотоксин, наступає токсинемія. Може
виникнути ендотоксичний шок.
Проби з матеріалом оберігають від охолодження і досліджують
негайно. З осаду спинномозкової рідини й крові виготовляють
мазки, забарвлюють за Грамом і метиленовою синькою. Чисту культуру менінгококів виділяють на сироваткових середовищах і визначають серогрупу.
З метою специфічної профілактики в період епідемічних спалахів менінгококової інфекції застосовують хімічну вакцину з полісахаридних антигенів серогруп А, В і С. Щеплення проводять дітям 17 років. Для лікування використовують пеніцилін, рифампіцин,
левоміцетин та сульфаніламідні препарати, особливо сульфамонометоксин. Після генералізованої форми менінгококової інфекції
розвивається стійкий імунітет.
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ЖИТТЄВІ ФОРМИ РОСЛИН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Сіднєв Кирил
група ЗМБВ 21/15
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»,
м. Київ

Життєва форма рослин — сукупність різних видів рослин, схожих за зовнішнім виглядом (габітусом), що обумовлено довготривалим пристосуванням до подібних умов існування.
Існує досить багато класифікацій життєвих форм рослин, в основу яких покладені різні ознаки. До найпростішої можна віднести
класифікацію радянського вченого І. Г. Серебрякова, а до найбільш
вдалих — датського ботаніка К. Раункієра.
Класифікація І. Г. Серебрякова базується на морфологічних
ознаках. В її основі — тривалість життя всієї рослини і її скелетних
пагонів, ступінь здерев'яніння стебел. І. Г. Серебряков виділив такі
життєві форми рослин:
• дерева;
• чагарники;
• чагарнички;
• напівчагарники;
• напівчагарнички;
• трав'янисті рослини.
Дерева мають чітко виражений стовбур, який росте інтенсивніше
за інші пагони і зберігає більш-менш вертикальне положен555
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ня.Тривалість життя дерев від декількох десятків до декількох сотень
і, навіть, тисяч років. Дерево, як життєва форма, найбільш поширене у сприятливих для існування умовах.
Чагарники мають деревну надземну частину, але у них відсутній
головний стовбур. Пагоноутворення у чагарників починається від
землі, тому утворюється декілька тонких стовбурців. Тривалість життя
чагарника може сягати декількох сотень років, але кожен окремий
стовбурець живе 10-40 років. Висота куща не перевищує 4–6 м (барбарис, ірга, шипшина, смородина). Дана життєва форма сформувалася у процесі еволюції в кліматичних умовах, для яких характерні
зимові дощі та сухе і жарке літо. Чагарники більш поширені у природі, ніж дерева і значно різноманітніші за зовнішнім виглядом.
Напівчагарники та напівчагарнички за розмірами подібні до, відповідно, чагарників та чагарничків, але відрізняються від них тим,
що здерев'янілими і багаторічними у них є лише нижня частина
пагонів. Верхня частина пагонів однорічна і взимку відмирає.
Тривалість життя скелетних пагонів у напівчагарників та напівчагарничків становить 5–8 років. Така життєва форма широко представлена у флорі пустель (полин, солянки).
Трав'янисті рослини не мають здерев'янілих пагонів, їх надземна
частина, зазвичай, відмирає під кінець вегетаційного періоду. Трави
бувають:
• однорічні;
• дворічні;
• багаторічні.
В основу класифікації життєвих форм рослин, розробленої датським ботаніком К. Раункієром, покладено розташування у просторі
бруньок відновлення і засоби їх захисту.
У відповідності до цього, К. Раункієр виділив наступні життєві
форми:
• фанерофіти;
• хамефіти;
• гемікриптофіти;
• криптофіти;
• терофіти.
Фанерофіти — це життєва форма рослин, бруньки відновлення у
яких знаходяться високо над поверхнею грунту. Це дерева, нарівчагарники і чагарники, а також епіфіти, які зростають на деревах.
Хамефіти — це життєва форма рослин з пагонами, які не відмирають взимку і у яких бруньки відновлення розташовані біля поверх556
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ні грунту (до висоти 25 см). Взимку бруньки відновлення хамефітів
захищені бруньковими лусками. Це чагарнички, напівчагарнички
та деякі трави.
Гемікриптофіти — життєва форма рослин у яких у несприятливі
пори року бруньки відновлення зберігаються на рівні грунту.
Бруньки захищені лусками. Переважно трави.
Криптофіти — життєва форма рослин, бруньки відновлення у
яких зимують під землею та під водою.
Терофіти — життєва форма, властива однорічним рослинам
(монокарпічним), які переживають несприятливі пори року у вигляді насіння або спор. Тільки однорічні трави.
Таким чином, серед всіх існуючих класифікацій, наведені класифікаціє є найпростфшими та найбільш оптимальними.

ХВОРОБА ЛАЙМА
Сіренко В. С., Богославець Б. І.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Факультет біомедичних технологій, група МБВ 31/14

Хвороба Лайма (або бореліоз кліщовий) являє собою природноосередкове, трансмісивні захворювання, збудниками якого є спірохети борелії. Хвороба названа на честь міста Олд-Лайм (штат
Конектикут) де було зареєстровано цілий ряд випадків в 1975 році.
Збудник системного кліщового бореліозу B.burgdorferi — єдиний
з 20 видів борелій патогенний для людини і широко поширений
в помірному кліматичному поясі. Формою нагадує штопоровидну
завиту спіраль, що складається з осьової нитки, навколо якої розташована цитоплазма, її довжина від 11 до 25 мкм і ширина
0,18–0,25 мкм.
Зі слиною кліща роду Ixodes збудник системного кліщового бореліозу проникає в організм людини. На шкірі, в місці присмоктування кліща, розвивається мігруюча кільцеподібна еритема. Від місця
впровадження зі струмом лімфи і крові збудник потрапляє у внутрішні органи, суглоби, лімфатичні освіти.
Хвороба Лайма є в Європі найпоширеніша з усіх захворювань,
які передаються з кліщами. У період з 1990 і 2010 рр. найвищі показники поширеності були зареєстровані в Білорусі, Бельгії, Норвегії,
Сербії и Хорватії (< 5/100 000), Болгарії, Угорщині, Польщі,
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Словаччині и Фінляндії (< 16/100 000), Литві, Чеській Республіці та
Естонії (< 36/100 000), а також Словенії (< 130/100 000). Хвороба
Лайма в Європі стабільно зростає: за останні два десятиліття було
зареєстровано понад 360 000 випадків. Державна санітарно-епідеміологічна служба України повідомляє, про те, що за чотири місяці
2016 року було зареєстровано 140 випадків.
Клінічна картина: Інкубаційний період від інфікування до прояву симптомів зазвичай 2-30 днів. Хвороба Лайма ділиться на 2
періода: ранній (І стадія, ІІ стадія) та пізній (ІІІ стадія).
I стадія — шкірні прояви (мігруюча еритема). Інші симптоми
включають гарячку, кон'юнктивіт, головний біль, суглобові проблеми.
II стадія — поширення в організмі. Супроводжується повторними симптомами артралгії (біль у суглобах), загальними симптомами
інтоксикації. Також може постраждати серце. Крім того відбуваються сенсорні порушення.
III стадія — хронічна стадія. Ураження можуть проявлятися протягом декількох місяців до декількох років. Вони захоплюють суглоби, нервову систему та шкіру. Найчастіше уражені колінні суглоби (артрит Лайма).
Діагностика: аналіз крові; реакція непрямої імунофлюоресценції
для виявлення антитіл до борелій; імуноферментний аналіз на антитіла до боре лій; полімеразна ланцюгова реакція для виявлення білка
борелій в тканинах, сироватці та синовіальної рідини.
Лікування: Велику роль в лікуванні цього захворювання відводять застосуванню антибіотиків, переважно використовують тетрациклін або пеніцилін. Крім цього, проводять окреме лікування всіх
уражених суглобів за допомогою препаратів системної та місцевої
дії. А при початкових симптомах хвороби призначають терапію аспірином.
Профілактика: найбільш ефективними заходами запобігання
укусів прикріплених до тіла кліщів є використання захисного одягу
і засобів, що відлякують кліщів.
Висновок: так як, хвороба Лайма є найпоширеніша з усіх захворювань, які передаються з кліщами та має негативні наслідки,
необхідно, перед тим, як йти відпочивати на природу, застосовувати
профілактичні заходи проти укусів кліщів, які і є перенощиками
борелій.
А при першій же підозрі на зараження кліщовим бореліозом,
необхідно одразу звертатися до лікаря та пройти ефективний курс
лікування.
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КУЛЬТУРА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ —
ШЛЯХ ДО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Тарасюк Г.П.
науковий співробітник Інституту
проблем виховання НАПН України

На сьогодні в більшості країн світу актуалізувалася проблема
освіти в інтересах стійкого розвитку суспільства. Передбачається,
що подібне спрямування освіти сприятиме формуванню поколінь,
які задовольнятимуть свої потреби з найменшим тиском на природне середовище, забезпечуватимуть екологічно виправданий економічний та соціальний розвиток суспільства.
Генеральною Асамблеєю ООН освіта визнана ключовим інструментом для підтримки політики екологічного та стійкого розвитку, в
результаті чого рішенням Ради ЮНЕСКО у 2005 році проголошено
Декаду освіти для стійкого розвитку всіх країн світу, положення якої
також зобов’язалась виконувати й Україна.
Щоб згуртувати суспільство для досягнення певної суспільно
значущої мети необхідно сформувати спільні цінності, уявлення про
світ та устрій життєдіяльності. Такий спосіб організації і розвитку
суспільства, що характеризується сукупністю загальних сталих змістів відповідає дефініції «культура» [3]. Отже, для досягнення стійкого розвитку необхідна кардинальна перебудова способу життя —
зміна загальної культури людства.
Утім занадто складно відбувається процес формування нової суспільної культури. Можливо занадто мало часу пройшло з початку
відповідних дій, можливо — не так просто переорієнтувати суспільство на нові культурні орієнтири.
Екологічну культуру розглядаємо як якісну характеристику кожного структурного компонента загальної культури, оскільки будьяка діяльність людини впливає на стан навколишнього природного
середовища.
Екологічна культура визначається як історичне явище, пов’язане з рівнем розвитку суспільства, обумовлене нині глибоким усвідомленням екологічних проблем у житті людства, як ведення
заощадливого господарювання на основі пізнання законів природи, з врахуванням близьких і віддалених наслідків для природи.
Насьогодні екологічна культура має відповідає вимогам стійкого
розвитку суспільства, і бути одним із важливих кроків на шляху його
досягнення.
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Оскільки культура розглядається різними джерелами з точки зору
змісту та розпадається на різні сфери, доцільно розглянути поняття
«культура поведінки».
Поведінка особистості — це вчинки, дії, що в будь-якому випадку торкаються інтересів інших людей, колективів, суспільства в цілому. Поведінка має місце в зовнішньому світі, виявляється зовнішнім спостереженням, її зміст може бути зрозумілим тільки через
глибоке вивчення внутрішньої сутності особистості [4; 7; 13].
Отже поведінка у будь-якому випадку впливає на зону відповідальності особистості, тобто на сферу поширення результатів її життєдіяльності.
У руслі положень освіти для стійкого розвитку важливого значення набуває соціально-економічний аспект поведінки людини,
саме він потребує найбільшої уваги у формуванні культури екологічної поведінки школярів.
Соціальною вважають таку поведінку, яка безпосередньо або
опосередковано включена у спілкування з іншими людьми, знаходиться у зв’язку з їхніми діями, вчинками [13]. Соціально-економічна поведінка — це «система взаємопов’язаних дій, які чинять
люди у соціальній та економічній сферах суспільства під впливом
власних та групових економічних інтересів задля задоволення своїх
потреб» [9, с. 210].
Сутність соціально-економічної поведінки полягає у взаємодії
людей з вирішення певних проблемних питань в соціальній та економічній сферах.
Культура поведінки — важлива сторона морального обличчя
людини. Вона складається із загальної внутрішньої культури та
моральних вимог суспільства [5].
Екологічна поведінка — це такі дії та вчинки особистості, що
безпосередньо або опосередковано впливають на збереження та відтворення природи.
Вивчивши феномен культури, його структурні компоненти,
окреслюється характеристика основного поняття — «культура екологічної поведінки».
Культура екологічної поведінки, з огляду на аналіз наукових джерел, — це спосіб організації життєдіяльності людини, представлений
сукупністю знань, норм та правил поведінки, ціннісних орієнтацій
особистості, що відповідають вимогам стійкого розвитку та
виявляються в безпосередній і опосередкованій взаємодії з природою.
Культура екологічної поведінки відслідковується в:
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– системі цінностей, спільних для людей уявлень про спосіб
життя, що сприяють збереженню та відтворенню природи;
– колективній пам’яті народу щодо бережливого ставлення до
об’єктів природи;
– сукупності досягнень людського суспільства у виробничій, суспільній, духовній сфері, що забезпечують гармонійне співіснування людини і природи;
– організації повсякденної життєдіяльності з позиції екологічної доцільності.
Найвищий рівень культури екологічної поведінки підпорядкований принципу екологічного імперативу, який регулює ставлення
людини до природи, її поведінку, діяльність в природі і вимагає
виключення будь-якої можливості руйнації природи [14].
Культура екологічної поведінки виявляється у щоденній діяльності кожної людини відповідно до соціальної ролі, роду діяльності,
професії тощо.
Культура екологічної поведінки особистості виявляється в їхній
повсякденно-побутовій діяльності, практичній реалізації своїх освітніх потягів, інтересів та настанов дорослих. Фактично є складовою
культури повсякденності. Культуру повсякденності науковці розглядають як таку, що включає щонайменше два способи життя:
домашній та суспільний.
Найбільш виразним показником культури екологічної поведінки
є побутова діяльність, оскільки вона є звичною і практично неусвідомлюваною.
Отже, з метою формування культури екологічної поведінки підростаючого покоління необхідно, по-перше, звернути увагу на побутові звички учнів, студентів їх безпосередній та опосередкований
вплив на природу. Адже, побутова поведінка здебільшого відбувається автоматично на рівні звичних дій.
По-друге, важливо зорієнтувати молодь на усвідомлення та оцінку своєї поведінки стосовно природи. Таке спрямування виховного
процесу найбільш ефективне у підлітковому віці, коли розвивається
самосвідомість, висуваються нові вимоги до своєї особистості, норм
та правил поведінки, принципів життя.
Важливим залишається — навчити особистість усвідомлювати
наслідки своєї діяльності та поведінки для природи.
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Виразкова хвороба шлунка сьогодні має високу питому вагу
серед інших захворювань шлунково-кишкового тракту. Розповсюдженість цієї хвороби надзвичайно велика: за даними вчених, протягом усього життя в різних країнах світу на неї страждають від 10
до 20% усього дорослого населення [5].
За даними центру медичної статистики Міністерства охорони
здоров’я України захворюваність на виразкову хворобу шлунка та
дванадцятипалої кишки щорічно зростає.
Сьогодні в нашій країні зареєстровано понад 5 мільйонів таких
хворих. Це переважно люди молодого й середнього віку, у яких ця
хвороба часто рецидивує, дає численні ускладнення, призводячи до
інвалідизації та тривалої втрати працездатності. А тому соціальна
значимість даної проблеми надзвичайно висока [4].
В останні десятиліття значно змінилися акценти у відношенні
етіологічних та патогенетичних факторів виразкової хвороби, їхньої
ролі як у виникненні хвороби та і в одужанні [1]. За своєю розповсюдженістю захворювання органів травлення у м. Києві займають
третє місце з-поміж інших поширених хвороб.
Експериментальні й клінічні дослідження показали, що
Helicobacter pylori є причиною хронічного гастриту типу В [3], антрального гастриту, шлункової метаплазії, дуоденіту та виразкової
хвороби [5], а також дозволили розкрити механізми багатьох гастродуоденальних захворювань [6]. З літературних джерел відомо, що
Helicobacter pylori стимулює і апоптоз [7].
Після успішної антибактеріальної терапії зникають не тільки мікроорганізми, але й ознаки специфічного запалення слизової оболонки. При повторному зараженні ці ознаки захворювання виникають знову [5].
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Незважаючи на відкриття Helicobacter pylori та визначення його
провідним етіологічним чинником виразкової хвороби, застосуванням значної кількості нових методів та схем лікування хворих, захворюваність на виразкову хворобу у всьому світі не зменшується [2].
З одного боку це пов’язано з проблемами виявлення збудника,
а з іншого — потребою більш ефективних методів терапії.
Існує досить багато методів, за якими можна оцінити інфікування Helicobacter pylori, проте золотого стандарту, який дав би змогу
об’єктивно оцінити перебіг захворювання на початковому етапі та
під час терапії, не існує.
Отже, метою роботи було виділення Helicobacter pylori з антрального відділу шлунка за допомогою різних методів та оцінка їх
ефективності. Для виконання поставленої мети було окреслено
наступні завдання:
1) здійснити виділення Helicobacter pylori з антрального відділу
шлунка хворих за допомогою бактеріологічного методу, мікроскопії
біоптату, імуноферментного аналізу, дихального та швидкого уреазного тестів;
2) провести оцінку ефективності вищевказаних методів.
Об’єктом досліджень були штами бактерій, виділені з біоптату
слизової оболонки астрального відділу шлунка 46 хворих на виразкову хворобу дуоденальної локалізації, що знаходились на стаціонарному лікуванні у гастроентерологічному відділенні Київської
обласної клінічної лікарні №1.
Дослідження проводились протягом 2016 року.
Інфікування Helicobacter pylori визначали 5 методами: за допомогою мікроскопії біоптату, бактеріологічним методом, швидким
уреазним тестуванням, імуноферментним методом та за допомогою
дихального тесту.
При мікроскопічному дослідженні з біоптату готували живі препарати для фазово-контрастної мікроскопії, які дозволяли виявити
наявність рухливих штамів гелікобактеру. Переваги методу у швидкості отримання результату (1–2 хв.), проте лише за наявності
достатньо високого ступеня обсіменіння. Паралельно готували фіксовані фарбовані за Грамом препарати. При світлопольній мікроскопії проглядалися Г- зігнуті або звивисті бактерії.
При мікроскопії біоптатів наявність Helicobacter pуlori діагностувалась у 70% зразків.
Бактеріологічний метод базується на висіві біоптату на поживні
середовища з наступним дослідженням фізіолого-біохімічних особ564
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ливостей виділеної культури. На селективному поживному середовищі колонії Helicobacter pylori мали характерне золотисто-жовте
забарвлення, за рахунок наявності в цьому середовищі трифенілтетразолій хлориду. Наявність інфікування H. pуlori було підтверджено лише у 35% хворих.
Найбільш результативним в нашому випадку виявився швидкий
уреазний тест. Його чутливість досягала 95%. Уреазна активність H.
pуlori є настільки високою, що виявляється не лише в чистій культурі, а безпосередньо у біоптаті. Крім того досліджуваний біоптат може
бути використано неодноразово, займає від кількох хвилин до годин,
дає можливість оцінки кількісного вмісту мікроорганізмів в досліджуваному матеріалі.
Результативність імуноферментного методу була на рівні 73%.
При використанні дихального тесту досягли досить високого
рівня підтвердження наявності збудника — 90%. Единим недоліком
даного методу є досить висока складність у виконанні, а також можливість отримання помилково негативних результатів при використанні антибактеріальних препаратів.
Таким чином, жоден з існуючих методів не можливо вважати універсальним. Кожен метод має свої переваги та недоліки, методи різніться за чутливістю та специфічністю. Отже, для більш адекватної
оцінки інфікування слизових шлунку H. pуlori, необхідним є використання що найменше двох різних методів.
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МОНОЦУКРОВИЙ СКЛАД БІОПЛІВКИ
ЕКЗОПЛІМЕРНОГО МАТРИКСУ КОРОЗІЙНО
НЕБЕЗПЕЧНИХ БАКТЕРІЙ
Козак Дмитро
Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології
Факультет біомедичних технологій
Університет «Україна»

Мікробна корозія підземних металевих споруд є одним з найбільш небезпечних і розповсюджених видів корозії. Від неї потерпають тунелі, трубопроводи, кабелі зв’язку, цистерни та ін. Таку
корозію спричиняють бактерії циклу сірки, що утворюють біоплівки,
в яких відбувається біоелектрохімічний процес як наслідок біомінералізації з утворенням сульфідів та елементної сірки .Аналогічні процеси відбуваються на поверхні тунелів київського метрополітену, що
пролягають у корозійно небезпечних геологічних відкладах палеогену та неогену. Такі відклади являють собою екосистему, де функціонують сульфатвідновлювальні та тіонові бактерії, у т.ч. ацидофобні Thiobacillus thioparus. Геохімічною функцією T.thioparus
є утворення елементної сірки як в геологічних відкладах, так і в біоплівці на поверхні металу, де, згідно сучасним уявленням, відбуваються процеси мікробної корозії.
Біоплівка — це сукупність мікроорганізмів та їх метаболітів на
твердій поверхні. Екзополімери як метаболіти біоплівки обумовлюють її міцність і стійкість завдяки наявності вуглеводів, білків, ліпідів, неорганічних елементів, таких як елементна сірка.
На теперішній час існує точка зору, яка пов’язує екологію сульфат відновлюючих бактерій з тим простим ствердженням, що корозія (зокрема мікробна), обов’язково є поверхнево асоційованою.
Тобто, обов’язковим є процес формування біоплівки, яка складається з компонентів корозійно активного угруповання мікроорганізмів на поверхні металу.
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Роль біоплівок в збільшенні інтенсивності корозії за умов активного біологічного впливу на поверхню металу може бути різною, і
полягати в одночасному або послідовному залученні декількох механізмів. Як, наприклад:
• Запобігання проникненню кисню до катодних зон під зрілими
біоплівками, що складаються з мікробних клітин та їх EПК.
Сприяння проникненню агресивних аніонів як, наприклад хлориду,
до анодних дільниць поверхні .
• Фрагментарна колонізація поверхні металу біоплівками призводить до утворення осередків з різним рівнем оксигенації, де концентрація кисню під колоніями знижується швидше відносно її
зниження на не колонізованих ділянках поверхні. Ці ефекти
започатковують структурні відмінності поверхні металу і, отже, ініціюють корозію. Області під колоніями стають анодом і там, відбувається розчинення металу.
• Зниження загального рівня оксигенації. Поширення кисню у
водному середовищі часто утруднене реакціями аеробного мікробного метаболізму, що протікають в біоплівці. Мікроелектродні
вимірювання всередині біоплівок, що ростуть показали зниження
концентрація розчиненого кисню в них може сягати нуля на віддалені до 180 μm від металевої поверхні. Це є обов'язковою умовою,
при якій СВБ незважаючи на наявність розчиненого кисню в навколишній масі води, здатні до нормального росту і розмноження в
товщі біоплівки. Таким чином, окислювально-відновлювальні умови
всередині біоплівки і на модифікованій нею поверхні металу тісно
пов'язані з диханням і метаболічною активністю закріплених мікроорганізмів.
Розвиток біоплівок складається з окремих дискретних стадій.
Первісно органічні молекули адсорбуються на зволоженій поверхні. Природа цих плівок, їх поширення по поверхні та вплив на
наступну причетність мікроорганізмів становить активну область
досліджень. Із цього випливає, що за умови великих протоків рідини стадія закріплення мікроорганізмів є найвпливовішою серед
інших. Поширення закріплених мікроорганізмів є випадковим і
деяке подальше збільшення біомаси залежить від росту адгезованих
бактерій. Протягом цієї стадії найзначнішим є синтез позаклітинного полімерного матеріалу. Достиглі біоплівки можуть містити тільки 10% або менше від своєї сухої ваги у формі мікробних клітин.
Кінцева стадія настає з повним або частковим відокремленням
біоплівки від поверхні. Протягом стадій закріплення і росту
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у природних умовах спостерігається зміна домінуючих організмів.
При дослідженні обростання зразків м’якої сталі за морських умов
відмічено, що спочатку популяційного плато досягали гетеротрофні
аеробні види, потім реєстрували заселення сульфатвідновлювальних бактерій .
Тимчасова гетерогенність біоплівок доповнюється структурною
гетерогенністю, що дозволяє розглядати біоплівки як дискретні мікроколонії. Це може виявитися дуже важливим для розуміння корозійних властивостей біоплівок .Ще важливішим з точки зору корозії
є розвиток анаеробних умов під біоплівкою. Виявлено, що коли біоплівки складаються з аеробів або факультативних анаеробів та
пов’язаних з ними позаклітинних полімерів, товщина біоплівки на
10–25мкм більша, ніж у випадку, коли основу плівки складають
анаероби.
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Бриченко Володимир
Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології
Факультет біомедичних технологій
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На сучасному етапі розвитку мікробної корозії стає очевидна унікальність і значення біоплівкової моделі росту мікроорганізмів.
Особливої уваги потребує вивчення біоплівки, що сформована на
поверхні металу, де ініціюються і прискорюються процеси мікробної корозії. Біоплівки являють собою баланс між конкуренцією та
кооперацією мікроорганізмів. Існують два підходи до аналізу біоплівок, що перебувають у стані спокою:
• по-перше, хімічні аналізи для ідентифікації присутності мікроорганізмів;
• по-друге, аналіз активності мікроорганізмів по вимірюванню їх
реакційної спроможності in situ.
Численні дослідження екзо полімерного комплексу (ЕПК) біоплівки, орієнтовані вцілому на вивченні ролі полісахаридів як основних компонентів матриці. Присутність і можливої участі у побудові
біоплівки інших макромолекул не бралось до уваги. Тим не менше,
в ряді робіт відмічена вторинна роль альгінатов у формуванні біоплівкі Pseudomonas aeruginosaі ілюструє важливість позаклітинного
білка з E. coli, що відповідає за адгезії до субстрату.
Сучасне розуміння і уявлення щодо формування і функціонування біоплівок базується на результатах новітніх методів дослідження. Застосування методу конфокальної лазерної скануючої мікроскопії (КЛСМ) дозволяє досліджувати нативні біоплівки, а саме
спостерігати динаміку розвитку живих клітин, виявляти присутність
білків, вуглеводів, жирів, нуклеїнових кислот на різних шарах біоплівки, а за умов пошарового сканування кількісно їх характеризувати. На відміну від звичайного світлового мікроскопу, КЛСМ дозволяє досліджувати зображення не тільки у площинах XY, але і XZ,
тобто робити вертикальні зрізи препарату та фіксувати їх .
Для дослідження рельєфу поверхні зразка використовується
атомно-силова мікроскопія, що видає результати сканування у
трьохмірному зображенні та метод растрової електронної мікроскопії (РЕММА) для визначення структури біоплівки, її елементного
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складу. Для хімічного аналізу клітин, що локалізовані на неметалевому субстраті, де товщина зразка близько 2-5 нм, застосовується
рентгенівська фотоелектронна спектроскопія .
Завдяки комбінованому використанню методів КЛСМ та
РЕММА встановлено, що біоплівка бінарної культури Thiobacillus
thioparus 4М та Stenotrophomonas maltophilia 13М порівняно з монокультурами є більш структурованою і містить порожнини, клітини,
оформлені у конгломерати та оточені екзополімерними сполуками.
Сформована біоплівка бінарних культур сприяє більш активному
розвитку корозійних процесів .
За даними Beech, для вивчення характеру адгезії клітин до
поверхні, взаємодій між клітиною та поверхнею, їх фізико-хімічних
властивостей застосовується атомносилова спектрометрія та біологічносилова мікроскопія. Для визначення фізичних властивостей
екзополімеру на поверхні клітини або на поверхні металу використовується метод атомносилової спектроскопії.
Для моніторингу та вивчення характеристик мікробних біоплівок
перспективним є метод поверхнево-збільшеної лазерної десорбційної іоназіції (surface-enhanced laser desorption ionization) .
Біохімічний склад екзополімерів на поверхні клітин без пошкодження самого біополімеру визначається за допомогою застосування Pаман-мікроскопії.
Важливого значення набуває флуоресцентна гібридизація з використанням 16S PHK (FISH). Дослідження проводяться за допомогою флуоресцентних рРНК-мічених олігонуклеотидів та різноманітних мікросенсорів, дослідження в умовах online шляхом
використання конфокального мікроскопіювання.
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