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ВСТУПНЕ СЛОВО

В Університеті «Україна» вже  склалась наукова традиція: підби�

ваючи підсумки навчального року, проводити Всеукраїнську науко�

ву конференцію студентів і молодих вчених  «Молодь: освіта, на�

ука, духовність». Нині ми проводимо її вже вшосте.

І це свідчить про послідовність і системність політики універси�

тету щодо залучення студентів і молодих вчених до творчого науко�

вого пошуку, генерації нових наукових ідей, апробації результатів

наукових досліджень, формування сучасних кваліфікованих

фахівців і всебічно розвинутих особистостей.

Ми відкриваємо цьогорічний збірник тез доповідей конфе�

ренції прекрасними віршами нашого студента IV курсу спеціаль�

ності «Видавнича справа та редагування» Юрія Тітова, члена

Спілки письменників України. 

Сподіваємось, що палкі й щирі слова молодого, знаного поета

долинуть до Ваших сердець, наші дорогі друзі!

Організаційний комітет

НА ЗАХИСТ СЛОВА

Я не люблю слова не поетичні,

Що вимовляє молодь модернова.

Прислухайтесь, як в плетиві магічнім

У віршах ллється сповідь вечорова.

Ви припиніть свої бездушні ритми,

На хвилечку єдину зупиніться,

Почуйте слово, піснею сповите,

І пийте, як з цілющої криниці.

Я хочу тиші, де словам привільно

Над травами похилими літати.

Я  хочу слів, як чайок легкокрилих,

Бо їх ніколи не бува багато.
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Гучні промови, заважкі тиради…

Від них нема для мене насолоди.

Словам джерельним усміхнуся радо,

Що йдуть від серця мудрого народу.

Я молодий, але мені не треба,

Як молодь сквернословити жахливо.

Моє ти слово, я лечу до тебе,

І називаю неповторним дивом.

19 березня 2009 р.

ДО ЕПОХИ

Що хочеш ти, епохо руйнівна?

Тебе ніяк не можу зрозуміти.

Духовне слово зневажають діти,

Неначе батько їхній — сатана.

Задушно стало між скупих бездар,

Що чинять дійство ошалілих оргій.

Вдягнули маски сорому й потвори

Сини гріховні сатанинських чар.

Ну, що тебе до самозабуття

Отак  безперестанно лихоманить?

І губить зло з важких телеекранів

Правдиву сутність нашого буття.

Чи ж так Тарас нам жить заповідав?

Хіба ми, люди, не Його нащадки?

Про рідну мову в нас немає згадки —

Слівце чужинське час нам нав'язав.

Та якось уночі я підійду,

До Кобзаря душею доторкнуся,

Із Ним єдиним Богу помолюся

За Україну — матір пресвяту.
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А ти, епохо, слухай та мовчи,
Тобі вже досить бути руйнівною,
Озвися Кобзаревою струною,
Не зло, а правду людям несучи.

О, зглянься, люде! Між усіх часів 
Стоїть Шевченко на горі Чернечій.
У вічнім слові нашого Предтечі
Ти відродися дзвоном голосів!

10 березня 2008 р.

ШЛЯХ УКРАЇНЦЯ

До Тараса у Канів, до Лесі в Колодяжне,
Зруйнувавши  неправди важезне тавро,
Їду я крізь часи буреломні, стривожені
І шумить предковічно старезний Дніпро.  

В Нагуєвичі славні, де силою мужності
Розпочав власний шлях до мети Каменяр,
Лину я вільним словом � вогненною ружею,
Щоб покласти себе на духовний вівтар.

Українці мої, вчуйте поклик історії,
Ви віддайте пророкам пошани свої.
Ми — народ голосний із могутньою волею,
А не кинуті часом пусті кураї.

Знову стогне Дніпро рідним батьківським голосом,
А сльоза калинова до серця тече
І тоді моє слово вростається колосом
У грядуще майбутнє, що душу пече.

До найменшої грудочки я доторкаюся,
Умиваюсь росою на тлі правіків,
Бо дорога моя неозоро встеляється,

Аж до самих висот дорогих прабатьків.

17 лютого 2008 р.
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ЗАЛИШИСЯ УКРАЇНЦЕМ

«...Нема на світі України,

немає другого Дніпра...»

Тарас ШЕВЧЕНКО

Хоч відкрий сто Америк,

Сто Францій пройди,

Зацікався Мадридом і Римом,

Та на Отчій землі так палають сади,

Що аж сльози стають золотими.

Задивляйся на стан хмарочосів і веж,

Та підкорюй хребти, піраміди,

Лиш такої весни ти ніде не знайдеш,

Де Вкраїнські цвітуть краєвиди.

Привітайся з Індусом,

Прилинь у Тибет,

Осягнувши релігій вершини,

Та лише не забудь молитовний куплет

Дарувати своїй Україні.

Там за морем нема сонценосних Карпат,

Не розкинулась далеч Дніпрова,

Так промінно не буде у золоті шат

Розгоратися берег Любові.

І Європа, і Азія,

Захід і Схід

Твоє серце здивують по вінця,

Та лише не губи до Вкраїни політ —

Залишися навік Українцем!

18 березня 2008 р.
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СЕКЦІЯ I

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

1.1. Фінансова стабільність в Україні:
проблема та шляхи досягнення

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Воловик,
VI курс, група ФН — 41, спеціальність «Фінанси»,
Факультет економіки і менеджменту
А. В. Коротєєва, 
к.е.н., проф., науковий керівник 

Актуальність теми зумовлена тим, що останнім часом в Україні

все більше зростає інтерес до використання акціонерної форми ор�

ганізації капіталу, корпоративних прав, корпоративних відносин

і корпоративного управління. 

Корпоративне управління — це система взаємозв’язків між усіма

учасниками акціонерні товариства (АТ), яка встановлює механізми

і способи взаємодії заінтересованих сторін, з допомогою яких вони

представляють в АТ свої інтереси і взаємодіють з АТ та між собою. 

Головною функцією корпоративного управління є організація

виробничої, фінансової й інших видів діяльності підприємства в ін�

тересах акціонерів, які забезпечують АТ фінансовими ресурсами.

Корпоративне управління створює правове поле для визначення

повноважень, прав і відповідальності різних учасників корпорації

та регулює їх взаємозв’язки.



Важливою проблемою корпоративного управління є гаранту�

вання роботи підприємства в інтересах його власників, яка набуває

особливого значення в перехідних економіках. Сьогоднішній стан

економічного розвитку в Україні вимагає особливої уваги та нових

підходів до побудови систем управління підприємствами, у кон�

тексті зміни концепції управління економікою, трансформації

функцій та задач управління на мікро� та макрорівнях.

Аналіз світового досвіту стосовно корпоративного управління,

дозволяє виділити три основні теорії корпоративного управління: 

1) теорія співучасників (stakeholders theory), сутність якої поля�

гає в обов’язковій підконтрольності керівництва компанії всім

заінтересованим сторонам, що реалізують прийняту модель корпо�

ративних відносин; 

2) агентська теорія (agency theory), у якій механізм корпоратив�

ного управління розглядається через інструментарій агентських

затрат (як зазначено нижче, саме в англо�американській системі

корпоративного управління інвестори передають контроль менед�

жерам і сплачують їм кошти як своїм агентам); 

3) теорія порівняльного інституціонального аналізу, засновано�

го на виявленні універсальних положень систем корпоративного

управління при проведенні міждержавного порівняння.

Структура управління корпорацією кожної країни має специ�

фічні властивості, разом з тим існує багато спільних рис корпора�

тивного управління, що дозволяє фахівцям у галузі акціонерно�

корпоративних світових процесів виділити три основні моделі

корпоративного управління: 

1) англо�американська модель, у якій важливу роль відіграють

незалежні та саморегулятивні організації, а відносини акціонерів

між собою та з корпорацією чітко визначені на рівні законодавства

на локальних корпоративних актів. В американських корпораціях

немає домінантних інвесторів, акції широко розміщені; 

2) німецька модель, заснована на банківській системі (банки

виступають кредиторами, голосуючими агентами, депозитаріями),

акціонерах та працівниках; 

3) японська модель, що ґрунтується на тісному зв’язку з ключо�

вим банком та фінансово�промисловою мережею (кейрецу). 

Система корпоративного управління в Україні сьогодні прохо�

дить етап становлення і характеризується наявністю ряду спільних

– 8 –

Секція І Економічні перспективи України
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рис як з англо�американською, так і з німецькою та японською мо�

делями. 

Таким чином, в умовах фінансової кризи, удосконалення кор�

поративного управління в Україні забезпечить вітчизняному та іно�

земному інвестору надійний захист прав власності, виробництву —

ресурси для подальшого розвитку, державі — ефективне управління

процесами на ринку цінних паперів.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

О. М. Гвоздік, А. В. Федосеєнко,
V курс, група 5#МБ, спеціальність «Банківська справа», 
економічний факультет, Новокаховський гуманітарний інститут,
Університет «Україна»
І. В. Коваленко,
старший викладач, науковий керівник

Для кращого розуміння особливостей функціонування банків�

ської системи України за умов економічної кризи, необхідно оха�

рактеризувати специфіку економічної політики, що проводилась

державою останнім часом з’ясувати, Тоді помітною стає тенденція

падіння промислового виробництва, що намітилася вперше в серп�

ні і досягла 19,8% у жовтні 2008 р., а за підсумками 2008 р. спад про�

мислового виробництва України склав понад 3%. Інфляція приско�

рювалася протягом усього 2008 р. і стала рекордною за останні 8

років. Слід зазначити, що в 1999–2007 рр. економіка України ха�

рактеризувалася досить рівномірною тенденцією підвищення про�

дуктивності праці, за істотних позитивних сплесків у 2000 та 2001

рр., коли темпи її зростання становили, відповідно, 145,8 та 135,9%

у результаті досить високих темпів збільшення ВВП у цей період

(понад 7% у середньорічному обчисленні) [2, с. 5].

Маючи високі темпи зростання ВВП, продуктивності праці, але

при цьому постійно зростаючу динаміку споживчих цін і цін вироб�

ників, та досить високі темпи підвищення пропозиції грошей (які

мали у підперіоди 2000–2003 рр. та 2004–2008 рр. дещо різний

в умовах сталого розвитку Секція І



характер), Україна, до початку світової фінансової кризи, перебува�

ла, у фінансовому відношенні, в дуже нестійкому становищі,

оскільки динаміка пропозиції грошей в економіці в обидва підпе�

ріоди, що розглядається приблизно на рівні 80–90%, визначалася

викуповуванням іноземної валюти Національним банком, проте

в основі її лежали інші тенденції. Якщо в 2000–2003 рр. доходи від

експорту перевищували імпорт, а показники поточного рахунку

платіжного балансу свідчили, що мало місце збільшення валютних

резервів НБУ за рахунок активної експортної діяльності, то

у 2004 р. були прийняті рішення, які, зберігши попередній доміну�

ючий механізм формування пропозиції грошей, надалі повністю

змінили його характер [2, с.9].

Таким чином, нині українська економіка опинилася у подвій�

ній пастці власної та світової фінансових криз, коли можна очіку�

вати і банківської кризи, і досить глибокого падіння економіки, що

загрожують, у будь�якому випадку, масовим невдоволенням насе�

лення. У 2009 р. рівень безробіття може перевищити 11%, що, в умо�

вах України, є значною величиною, оскільки бюджет і пенсійний

фонд не зможуть виконати, в необхідному обсязі, свої зобов’язан�

ня, а темп інфляції у 2009 р. матиме тенденцію до підвищення

приблизно до 15–20 %. При цьому, через одне з найвищих наванта�

жень на економіку, у вигляді витрат на підтримку пенсіонерів та

інших категорій населення, які отримують допомогу від держави,

рівень безробіття може виявитися в Україні критичним за песиміс�

тичним варіантом вже у 2009 р., що також вимагатиме державної

підтримки [3, с. 50].

Тому буде закономірним питання: чи може у випадку продов�

ження паніки банківська система взагалі оголосити дефолт. Так,

якщо і не намагатися зараз закласти основи необхідної реструкту�

ризації банків. Цілком реально, що і тепер, і надалі значна частина

банків, які є несистемними, закриються. Важливо зосередитися на

підтримці системних банків, які контролюють 60–70 % ринку

банківських послуг, щоб не допустити подальшого розвитку кризи

системного характеру не тільки у фінансах, але і в економіці в ціло�

му. Тому нині краще утриматися від залучення депозитів і організу�

вавши реструктуризацію банківської системи [1, с. 24].
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Останніми роками відсутність інвестицій сприймається як

відмова від одного з найдавніших шляхів подолання кризи. Умови,

що склалися, не сприяють інвестиційній активності, а отже, інор�

мальному функціонуванню економіки, тоді як технічний прогрес

став невід’ємним супутником розвитку економіки багатьох країн

світу. Лізинг є потужним фінансовим інструментом інвестування

розвитку економіки як окремих підприємств, галузей, так і країни

в цілому. Сьогодні, коли терміни нормального зносу техніки скоро�

чуються, зовсім не обов’язково й не вигідно володіти яким�небудь

устаткуванням, цілком достатньо одержати право на його викорис�

тання. Саме лізинг сприяє проведенню політики прискореного

оновлення парку машин і устаткування як на кожному окремому

підприємстві, так і в економіці в цілому.

Українська економіка потребує якісно нових форм інвестицій�

ної діяльності через яких провідне місце займає лізинг. Це один

з основних фінансово�економічних напрямів переоснащення ос�

новних фондів, виходу з кризи, розвитку нових напрямів у вироб�

ничій та інших сферах діяльності підприємств.

Лізинг — це комплекс відносин щодо передачі лізингодавцем

у тимчасове користування лізингоодержувачу майна за встановлену

плату. Таким чином головними характеристиками лізингу є:

в умовах сталого розвитку Секція І



• дві сторони операції — лізингодавець та лізингоодержувач;

• суть відносин полягає в користуванні певним майном;

• предметом лізингу є майно, котре наділене певними індивіду�

альними ознаками та під час використання не знищується

повністю і ним можна користуватися протягом тривалого часу;

• майно передається в користування на певний строк;

• користування майном є платними.

Упродовж 2007�2008 років кількість лізингових компаній збіль�

шилися на 38%. Джерела фінансування для лізингових компаній

стали більш різноманітними. Середній авнсовий платіж в 2008 році

зменшився з 20% до 18,9%. Частка банківського фінансування лі�

зингових угод має тенденцію до зростання, і в 2008 році вона скла�

ла близько 70% всіх джерел фінансування, що використовують

лізингові компанії. У 2008 році загальна варість активів, що були

передані в лізинг протягом року, зросла 14,1 млрд. грн. порівняно

з показниками у 2006 році. Вартість портфеля лізингових угод ста�

ном на 2008 рік зросла порівняно з 2007 роком на 19,15 млрд. грн.

Для порівняння в 2007 році портфель лізингових угод становив

3601млн. грн. У 2008 році було укладено 12 105 угод, що на 98%

більше, ніж у 2007 році (6 089 угод).

Сьогодні беззаперечними є перспективи лізингу та його необ�

хідність для української економіки. Проте лізинг поки що зали�

шається для нас новим фінансовим інструментом і не всі розуміють

його переваги, основні риси та відмінності порівняно з банківсь�

ким кредитом. Нашим виробникам і підприємствам потрібно ство�

рити умови, при яких вони прагнули б розвивати цей рід діяльності.

Для цього в першу чергу слід досягти появи лізингових операцій

з достатньо довгими термінами дії (не менше 3�х років). Адже саме

такі договори неситимуть реальні інвестиції в економіку. Уряд по�

винен зменшити податок на прибуток, одержаний лізингодавцями

від реалізації договорів по лізингу з терміном дії три і більше років.

Треба стимулювати банки надавати кредити лізинговим компаніям,

які укладають тривалі договори. Необхідно розглянути можливість

зниження митного збору і податків по товарах, що ввозяться на те�

риторію України і є об’єктами міжнародного фінансового лізингу. 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

М. Л. Гонтаржевський,
VI курс, група ФН#41, спеціальність «Фінанси», 
факультет економіки та менеджменту Університету «Україна»
Г. Г. Старостенко,
д#р екон. наук, наук. керівник

Актуальність теми полягає в тому що фінансове планування до�

помагає підприємству досягти високого рівня управління виробни�

чо�господарської діяльності, яке забезпечує йому успіх на ринку.

Фінансове планування охоплює найважливіші сторони фінан�

сово�господарської діяльності підприємства, забезпечує необхід�

ний попередній контроль за утворенням і використанням матеріа�

льних, трудових і грошових ресурсів, створює умови зміцнення

фінансового стана підприємства.

Без фінансового планування не можна досягти того рівня уп�

равління виробничо�господарською діяльністю підприємств, який

забезпечує йому успіх на ринку постійного вдосконалення ма�

теріальної бази, соціальний розвиток колективу, бо ніякий інший

вид планування не може мати для підприємства такого узагальню�

ючого, глобального значення.

Фінансове планування — це процес визначення обсягів фінан�

сових ресурсів за джерелами формування та напрямами їх цільово�

го використання згідно з виробничими та маркетинговими показ�

никами діяльності підприємства в плановому періоді. Мета

фінансового планування — забезпечення господарської діяльності

підприємства необхідними джерелами фінансування.

Задача фінансового планування:

1. Забезпечення фінансовими ресурсами і коштами виробничо�

господарської діяльності;

2. Збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості,

підвищення якості продукції і росту рентабельності виробництва;

3. Визначення фінансових взаємовідносин із бюджетами і банками;

4. Забезпечення реальної збалансованості планованих витрат

і прибутків підприємства на принципах самооплатності і самофі�

нансування;

5. Контроль за фінансовим станом платоспроможністю підпри�

ємства.
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Метою фінансового планування є планування подальшого роз�

витку для стабільності підприємства.

Сьогодні фінансове планування потребує переведення на нові

принципи організації. Його зміст та форми мають бути суттєво

змінені у зв’язку з новими економічними умовами та соціальними

орієнтаціями.

За адміністративної економіки фінансове планування базува�

лось на директивних планових показниках виробничого та соціаль�

ного розвитку підприємства. Нині ця база перестала існувати,

оскільки підприємства вже не одержують директивних вказівок

«зверху». Державне замовлення, яке збереглося, утратило своє ко�

лишнє директивне значення і розглядається підприємством лише

як одна з можливих сфер реалізації продукції. Відтак фінансове

планування має орієнтуватися на ринкову кон’юнктуру, ураховува�

ти ймовірність настання певних подій і одночасно розробляти мо�

делі поведінки підприємства за зміни ситуації з матеріальними,

трудовими та фінансовими ресурсами.

Сучасна економіка потребує удосконалення та планування на

всіх рівнях, посилення ініціативи і відповідальності усіх ланок дер�

жавного фінансового апарату в складних економічних умовах в ме�

жах світової економічної кризи.

ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. П. Горюк,
VI курс, група ФН#41
спеціальність «Фінанси» 
факультет економіки та менеджменту,
Ю. К. Семениченко,
к.е.н., доцент, наук. керівник

У процесі купівлі�продажу товарів, надання послуг, а також ви�

конання різного роду зобов’язань у грошовій формі відбуваються

різноманітні розрахунки та платежі. Платежі також здійснюються

за розподілу й перерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх

платежів створює грошовий оборот.
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Підприємства торгівлі, сфери обслуговування населення, ре�

алізуючи товари, виконуючи замовлення, надаючи послуги, отри�

мують плату за це, як правило, готівкою. Водночас їхні розрахунки

з постачальниками, фінансово�кредитними установами, цільовими

фондами в основному здійснюються в безготівковій формі.

Касові операції підприємства пов’язані як з прийняттям, так

і з видачею готівки. Порядок ведення касових операцій регламен�

тується НБУ і поширюється на всі підприємства незалежно від

форм власності і виду діяльності, а також на фізичних осіб —

суб’єктів підприємницької діяльності (крім банків і підприємств

зв’язку).

Установлення ліміту каси проводиться підприємствами са�

мостійно на підставі рахунку встановлення ліміту залишку готівки

в касі, що підписується головним бухгалтером та керівником під�

приємства. До розрахунку приймається строк здання підприємст�

вом готівки для її зарахування на рахунки в банках, визначений

відповідним договором банківського рахунку. Для кожного

підприємства та його відокремленого підрозділу складається окре�

мий рахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі. Ліміт ка�

си підприємства встановлюють на підставі розрахунку середнього

надходження готівки до каси або її середньої видачі з каси, за

рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

Розрахунки платіжними вимогами�дорученнями застосовують�

ся переважно в міжміських розрахунках за відвантажені товарно�

матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, їх не засто�

совують стосовно розрахунків претензійного характеру навіть тоді,

коли вони випливають із реальних відносин щодо поставки товарів

і надання послуг.Їх не застосовують у розрахунках претензійного

характеру навіть тоді, коли вони випливають їз реальних відносин

щодо поставки товарів і надання послуг. 

Грошові чеки застосовуються тільки для отримання підпри�

ємствами з рахунків у банківських установах готівки для виплати

заробітної плати, премій і винагород, дивідендів, коштів на відряд�

ження, на господарські витрати. Чекова форма розрахунків потре�

бує від банківської установи дотримання відповідних правил: банк

зобов’язаний упевнитися в достовірності чека (форма, термін дії,

відсутність виправлень, відповідність підпису чекодавця зразку

підпису, який є в банківській установі). Чек може бути оплачений
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тільки тій особі, яку вказано в ньому (іменний чек); або пред’явни�

ку, коли чек видано на пред’явника. Чекодавець не тільки несе

відповідальність за оплату чека банком�платником, а й зобов’яза�

ний забезпечити цей платіж, заздалегідь надавши банку необхідні

кошти для покриття своїх чеків (кошти на рахунку чекодавця чи

кредит). За видачу чека без покриття чекодавець несе відповідаль�

ність. Банк�платник, підпис якого на чеку відсутній, як правило, не

несе відповідальності перед власником чека за його оплату, крім ви�

падків, коли чек банком акцептовано.

Акредитив застосовується в розрахунках між постачальниками

і покупцями. Документи постачальника оплачуються банком тіль�

ки на умовах, передбачених в акредитивній заяві покупця. Коли ви�

користовують акредитивну форму розрахунків, оплата документів

за відвантажений товар, надані послуги здійснюється або в банків�

ській установі постачальника за рахунок коштів платника, там заде�

понованих для цієї мети, або в банку платника — так званий гаран�

тований акредитив. Акредитивна форма розрахунку гарантує

платіж постачальнику. Ця форма розрахунків застосовується за на�

явності угоди між постачальником і платником щодо такої форми

розрахунків.

Підприємства для оперативного ведення своїх рахунків у банку

можуть застосувати програмно�технічний комплекс «клієнт�

банк». Ця система забезпечує автоматичне ведення поточного ста�

ну рахунка клієнта в банку, з урахуванням проведених початкових

та зворотних платежів. Юридичною підставою для розрахунків за

допомогою системи «клієнт�банк є договір між підприємством

і банком, в якому обумовлюються права, обовязки та відповідаль�

ність сторін. Банк, якщо це передбачено в договорі, може здійсню�

вати періодичні перевірки виконання підприємством вимог захис�

ту інформації та зберігання засобів захисту системи «клієнт�банк»

і в разі невиконання ним вимог безпеки припиняти його обслуго�

вування за цією системою. Розрахунки через систему «клієнт�

банк» здійснюються за допомогою електронних розрахункових до�

кументів. 

На сьогоднішній день більшість найбільше використовується

програмно�технічний комплекс «клієнт�банк». 

– 16 –

Секція І Економічні перспективи України



– 17 –

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ТА ЇХ РОЛЬ 
У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Ю. В. Давиденко,
VI курс, група ФН#41, спеціальність «Фінанси», 

факультет економіки та менеджменту Університету «Україна»,
Ю. К. Семениченко,
науковий керівник

Місцеві податки і збори є складовою частиною системи оподат�

кування та податкової системи держави в цілому. Сутність її полягає

в тому, що держава, дбаючи про загальний розвиток суспільства, для

свого функціонування повинна мати певні фінансові ресурси, які за�

безпечували б діяльність на загальнодержавному та місцевих рівнях.

Інститут місцевих податків і зборів у розвинутих фінансових

системах є головним інструментом формування доходів місцевої

влади. В Україні інститут місцевих податків і зборів перебуває в по�

чатковій стадії розвитку. Частка місцевих податків і зборів у доходах

місцевих органів влади України поки що незначна.

На даний час в Україні діє Декрет «Про місцеві податки і збо�

ри», прийнятий Кабінетом Міністрів України 20 травня 1993 року,

в якому визначено перелік місцевих податків і зборів і приведені

граничні розмірі їх ставок. Згідно вище вказаному Декрету на сьо�

годнішній день до місцевих податків відносяться:

1. Податок з реклами.

2. Комунальний податок.

3. Податок з продажу імпортних товарів.

А до місцевих зборів (обов’язкових платежів) відносяться:

1. Збір за паркування автотранспорту.

2. Ринковий збір.

3. Збір за видачу ордеру на квартиру.

4. Курортний збір.

5. Збір за участь у бігах на іподромі.

6. Збір за виграш на бігах на іподромі.

7. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

8. Збір за право використання місцевої символіки.

9. Збір за право проведення кіно� і телезйомок.

10. Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпро�

дажу і лотерей.
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11. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі і сфе�

ри послуг.

12. Збір із власників собак.

Готельний збір існував до 01.01.04, надалі був скасованим Зако�

ном України «Про внесення змін до Декрету КМУ «Про місцеві по�

датки і збори». 

Більшість коштів від загальної суми місцевих податків і зборів

в Україні надходить до бюджетів великих міст, тоді як кількість цих

міст у загальній кількості населених пунктів, де є місцеві бюджети,

тобто в системі місцевого самоврядування, незначна. Досить сказа�

ти, що станом на 6 лютого 2009 року в бюджетній системі України

нараховувалося 12115 місцевих бюджети, у тому числі 11073 (або

91,4%) сільських і селищних бюджетів. Інші 1042 — це міські,

районні в містах, районні, обласні бюджети.

Серед 447 міських бюджетів — 2 бюджети міст загальнодержав�

ного значення, 25 бюджетів міст — обласних центрів та міста Сім�

ферополя, 144 — інших міст обласного (республіканського АРК)

значення, 276 бюджетів міст районного значення. У містах облас�

ного значення, які є членами Асоціації міст України (без обласних

центрів) і за соціально�економічними показниками можуть бути

внесені до середніх у рейтингу міст, питома вага місцевих податків

і зборів у дохідній частині місцевих бюджетів великих міст не пере�

вищує 5%. Частка ж місцевих податків і зборів у дохідній частині

абсолютної більшості сільських і селищних бюджетів не досягає

навіть 1%. Робота по складанню проекту бюджету по доходам регіо�

ну здійснюється місцевим фінансовим управлінням за участю від�

ділів та управлінь селищних адміністрацій в порядку і терміни, які

встановлюються міськими радами.

Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на

сесії уточнюється міським фінансовим управлінням та схвалюється

місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом

відповідної ради. Разом з ним для роз’яснення стосовно доходної

частини бюджету необхідно подавати:

1) пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально�економічний стан відповідної

адміністративно�територіальної одиниці і прогноз її розвитку;

б) оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у ре�

зультаті наданих відповідною радою податкових пільг;
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2) прогноз показників відповідного бюджету за основними ви�

дами доходів на наступні три бюджетні періоди,

3) проект показників зведеного міста обласного значення, що

об’єднує бюджети селищ, міста;

4) інформацію про хід виконання відповідного бюджету у по�

точному бюджетному періоді.

Рішенням про місцевий бюджет стосовно доходів визначаються:

1) загальна сума доходів (з розподілом на загальний та спеціаль�

ний фонди);

2) доходи бюджету за бюджетною класифікацією

Відповідно до Бюджетного кодексу відповідні ради при затвер�

дженні місцевих бюджетів повинні врахувати обсяги міжбюджет�

них трансфертів та інші положення, необхідні для формування міс�

цевих бюджетів, що були затверджені Верховною Радою України

при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України

у другому читанні. Бюджети на наступний бюджетний період затве�

рджуються рішенням міської ради не пізніше ніж двотижневий

термін після офіційного публікування закону про Державний бюд�

жет України. 

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ 
В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

О. В. Демух,
VI курс, група ФН#41, спеціальність «Фінанси»
факультет економіки та менеджменту Університету «Україна»
Г. Г. Старостенко,
д#р екон. наук, науковий керівник 

За світової економічної кризи значно підвищується відпові�

дальність керівника банку за його фінансовий стан. Саме тому

зросла важливість фінансового планування для забезпечення стій�

кого фінансового стану банків та підвищення рентабельності їх ви�

робництва.

Фінансове планування — це процес визначення обсягів фінан�

сових ресурсів за джерелами їх цільового використання та марке�

тинговими показниками діяльності банку в плановому періоді.
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Головна мета фінансового плану банку полягає у виявленні неви�

користаних ресурсів і визначення суми платежів у бюджет, вели�

чина якої відповідала перевищенню доходів банку над його ви�

тратами.

Фінансове планування є необхідним для фінансового забезпе�

чення розширення кругообороту виробничих фондів, досягнення

високої результативності виробничо�господарської діяльності,

створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансо�

ву стійкість банку. Ринок ставить високі вимоги до якості фінансо�

вого планування, оскільки нині за негативні наслідки своєї діяль�

ності відповідальність нестиме сам банк. За нездатності врахувати

несприятливу ринкову кон’юнктуру банк стає банкрутом і підлягає

ліквідації з відповідними негативними наслідками.

Основу фінансового планування становить прогнозування, яке

полягає у вивченні можливого фінансового стану банку. На відміну

від планування, прогнозування передбачає розробку альтернатив�

них фінансових показників і параметрів, використання яких

відповідно до тенденції зміни ситуації на ринку дає змогу визначи�

ти один із варіантів розвитку подій і фінансового стану банку. Тобто

при прогнозуванні оцінюються можливі майбутні фінансові наслід�

ки рішень, що приймаються, а при плануванні фіксуються фінан�

сові показники, які банк намагається отримати в майбутньому.

Отже, основні завдання фінансового планування в банку, є:

• забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності не�

обхідними фінансовими ресурсами;

• встановлення раціональних фінансових відносин з іншими

суб’єктами господарювання, банками, страховими компаніями тощо;

• визначення шляхів ефективного використання капіталу,

оцінка раціональності його використання;

• виявлення і мобілізація резерві збільшення прибутку за раху�

нок раціонального використання матеріальних, трудових та грошо�

вих ресурсів;

• здійснення контролю за утворенням та використанням

платіжних засобів.

Планування — це одна з функцій фінансового управління бан�

ком. Планування передбачає визначення мети діяльності, передба�

чення майбутнього розвитку та поєднання індивідуальних завдань

структурних підрозділів банку чи фірми для досягнення фінансово�
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го результату. За допомогою планування можна перевести банк, як

систему, з базового рівня на встановлений рівень розвитку шляхом

маневрування та зосередження сил і засобів на пріоритетних на�

прямках її діяльності, а також визначити перспективи розвитку та

майбутнє становище банку.

Залежно від періоду, який охоплюється плануванням, виділя�

ють: стратегічні (декілька років), тактичні (квартал�рік) та опера�

тивні (до 1�го місяця) плани.

В умовах сучасної економіки, через її нестабільність та швидку

зміну її становища головними видами планування якими потрібно

керуватися є тактичне та оперативне планування. 

Планування банківської діяльності — це процес визначення

цілей на майбутнє та розробка шляхів їх досягнення. Планування

слугує основою для розвитку внутрішньої системи банку з ураху�

ванням впливу зовнішніх чинників і є однією з функцій банківсь�

кого менеджменту. Планування потребує всеохоплюючого та інтег�

рованого оцінювання банківської діяльності — сильних і слабких

сторін, організаційної та фінансової структури, фінансових резуль�

татів, кадрової політики, контрольних функцій банку.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ІНФЛЯЦІЇ 
В УКРАЇНІ

І. В. Добичина,
V курс, група 4#Б1, економічний факультет,
спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ Університет «Україна»
І. В. Коваленко,
старший викладач, науковий керівник

Проблема різкого сплеску інфляції у 2007–2008 рр. в Україні

є досить популярною серед вітчизняних науковців та, здавалося б,

дослідженою, аби продовжувати дискусією з цього приводу. Проте

й до сьогодні відсутня спільна точка зору на це питання, що обу�

мовлено різними науковими підходами до її оцінки та спробами ор�

ганів влади, які мають підтримувати цінову стабільність у країні,

перекласти відповідальність за це один на одного [1, с. 29].
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Слід відмітити, що інфляція буває двох видів: інфляція попиту

та інфляція витрат. Інфляція попиту обумовлюється перевищенням

темпів зростання кількості грошей в економіці темпів зростання

товарного виробництва, в основі поширення інфляції витрат ле�

жать не монетарні, а виробничі фактори. У результаті порушується

рівновага між реальною і монетарною складовими, що запускає ме�

ханізм цінової корекції, який полягає у пристосування цін на това�

ри, послуги та працю до існуючої кількості грошей. Відсутність

рівноваги між монетарною і реальною складовими не обов’язково

обумовлюється збільшенням кількості грошей — така ситуація мо�

же виникнути і в разі зменшення обсягів виробництва товарів і пос�

луг, як це відбувалося в Україні у 1995–1999 рр. в умовах жорсткої

монетарної політики [2, с.3].

Слід зазначити, що обмежування інфляції попиту й витрат

здійснюється з метою визначення першопричини виникнення

інфляції, та є досить умовним, оскільки фактори інфляції попиту

одночасно активізують інфляцію витрат і навпаки. На практиці дуже

важко визначити, який первинний фактор — попит чи витрати —

дав імпульс інфляційній спіралі. Цілком очевидно, що грошово�

кредитна політика НБУ, в середньостроковій перспективі,

повністю залежала від обсягу зовнішніх надходжень. За цих умов

банк не мав змоги узгоджувати параметри грошово�кредитної

політики з потребами вітчизняної економіки у грошовій базі.

Спроби НБУ зменшити обсяги безготівкової емісії у 2006 рр. через

обмеження придбання іноземної валюти призвели до доларизації

розрахунків і структури грошової маси [4, с.180]. 

Ще одним важливим чинником інфляційних процесів є дефі�

цит бюджету. Стимулюючий інфляційні процеси вплив дефіциту

бюджету відбувається, в основному, через зміну структури

внутрішнього попиту в бік збільшення споживання. Оскільки го�

ловною складовою державних видатків є соціальні, то різка зміна

переважно профіцитного бюджету в першому півріччі на дефіцит у

другому півріччі, спричиняє підвищення рівня споживання.

Внаслідок цього утворюється тимчасова нерівновага між товарною

масою і внутрішнім попитом, що позначається на рівні інфляції,

яка традиційно є вищою від інфляції в першій половині року. Хоча

НБУ вживає заходів для обмеження впливу цього фактора на зрос�

тання грошової бази, однак це призводить до того, що у другому
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півріччі основним каналом зростання грошової бази є державні ви�

датки, профінансовані за рахунок дефіциту бюджету. Таким чином,

вжиті НБУ заходи щодо обмеження споживчого кредитування, ус�

тановлення вищих нормативних резервів за споживчими кредита�

ми, обмеження припливу короткострокового спекулятивного

капіталу [5, с.66], збільшення облікової ставки — були правильни�

ми та єдино можливими у ситуації, що склалася в економіці країни.
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РОЛЬ ФІНАНСІВ У РОЗШИРЕНОМУ ВІДТВОРЕННІ

І. В. Жмуд, Л. М. Крайнюкова,
V курс, група 5#МБ, економічний факультет,
спеціальність «Банківська справа», НГІ ВНЗ Університет «Україна»
І. В. Коваленко,
старший викладач, науковий керівник

Розширене відтворення містить безупинне поновлення і збіль�

шення виробничих фондів, відновлення робочої сили зростання

ВВП, і, його головної частини — національного доходу. Воно здійс�

нюється з використанням економічних важелів, товарно�грошо�

вих, фінансових і кредитних відносин. Важлива роль у відтворенні

всіх складових частин ВВП належить державним фінансам і фінан�

сам підприємств. Держава впливає на відтворювальний процес че�

рез фінансування підприємств і окремих галузей економіки, витра�

ти на соціальні цілі, кредитну і податкову політику [1, с. 250].

в умовах сталого розвитку Секція І



Слід зазначити, що в умовах адміністративно�командної систе�

ми ефективність використання державних коштів на фінансування

народного господарства була низькою; зростали обсяги незаверше�

ного будівництва; невстановленого устаткування, у тому числі

імпортного; кошти високорентабельних підприємств вилучалися

і перерозподілялися на користь збиткових виробництв; фінансові

права підприємств були урізані, що не давало їм змогу приймати

оперативні рішення, спрямовані на одержання високих фінансово�

господарських результатів.

В умовах ринкової економіки відбувається перебудова всієї сис�

теми фінансових відносин. Державні фінанси, і, насамперед, бю�

джетна система, шляхом відповідного розподілу коштів повинні

забезпечити структурну перебудову економіки, прискорити науко�

во�технічний прогрес, підвищити ефективність виробництва, і, на

цій основі, забезпечити зростання життєвого рівня населення [2,

с. 156]. Незважаючи на різке зниження бюджетного фінансування,

умови розширеного відтворення для підприємств, за умов ринкової

економіки, спрощуються внаслідок зростання частки прибутку, що

лишається в господарстві, можливостей залучення банківських

кредитів та інших форм запозичень на фінансовому ринку. Частка

власних коштів підприємств у загальному обсязі капіталовкладень,

на даний час, перевищила бюджетні асигнування.

Великий вплив на фінанси підприємств здійснює податкова

політика держави, яка забезпечує її функціонування, проводить

контроль за видами податків, їх ставками, пільгами тощо. Слід заз�

начити, що податкова політика, на даний час, не стимулює розши�

рене відтворення, тому потребує термінового перегляду, прийняття

повноцінного нового Податкового кодексу, та узгодження його

норм з існуючими нормативно�правовими та законодавчими акта�

ми в цій сфері.

Фінанси виступають важливим елементом відтворення робочої

сили, у вартість якої, крім оплати праці, входять також витрати на

освіту, охорону здоров’я, соціальне забезпечення. Розширення

сфери соціальних витрат, багато в чому, обумовлене вимогами нау�

ково�технічної революції. Швидка та якісна перебудова виробни�

цтва потребує постійної зміни фахової структури робочої сили, що

спричиняє подальше зростання витрат на освіту і перекваліфікацію

кадрів. Припинення спаду виробництва й економічне зростання
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можливі лише в умовах істотного збільшення фінансових ресурсів,

зміцнення купівельної спроможності гривні, зменшення податко�

вого навантаження на економічну діяльність [3, с. 130]. Тільки за

таких умов Україна отримає високотехнологічну конкурентноздат�

ну промисловість, стійку фінансово�кредитну систему, що, в ціло�

му, надасть позитивний імпульс всій національній економіці, наб�

лизить її до економіки розвинутих країн світу.
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ 
АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

З. О. Зубрицька,
VІ курс, група ФН #41, факультет економіки і менеджменту
спеціальність «Фінанси», Університет «Україна»
А. В. Коротєєва,
к. е. н., проф., наук. керівник

Актуальність теми. У сучасних умовах для багатьох автотранс�

портних підприємств типовим наслідком кризових явищ їх еко�

номічного розвитку є гостра нестача оборотного капіталу, яка су�

проводжується низьким рівнем його використання. Розвиток

ринкових відносин в Україні та досвід зарубіжної системи господа�

рювання визначають залежність результатів діяльності підприємств

від ефективності управління процесом формування і використання

їх оборотного капіталу. Тому дослідження системи управління обо�

ротним капіталом як важливого чинника підвищення ефективності

функціонування автотранспортних підприємств набуває особливої

актуальності. 

в умовах сталого розвитку Секція І



Оборотний капітал — це авансована вартість в елементи оборотних

виробничих фондів і фондів обігу на рік чи операційний цикл для за�

безпечення безперервного процесу виробництва та реалізації продукції

з метою досягнення достатнього рівня прибутковості підприємства.

Загальна величина оборотного капіталу залежить від зовнішніх

і внутрішніх чинників. Зовнішні чинники найбільше впливають на

величину запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів (у частині

фактичного інтервалу постачань), залишків готової продукції на

складі (забезпеченість покупця засобами); тоді як на незавершене

виробництво основний вплив становлять внутрішні чинники.

Оборотний капітал класифікують за наступними ознаками:

1. Залежно від джерел формування оборотного капіталу — влас�

ний та позиковий оборотний капітал.

2. За характером участі в операційному циклі — оборотні ви�

робничі фонди та фонди обігу.

3. Залежно від методів планування — нормовані та ненормовані.

4. За періодом функціонування оборотний капітал прийнято

поділяти на постійний та змінний.

5. Залежно від ліквідності (швидкості перетворення у грошові

кошти) — абсолютно ліквідні кошти, швидко реалізовувані обо�

ротні засоби і повільно реалізовувані оборотні засоби.

6. Залежно від ступеня ризику вкладень капіталу — оборотний

капітал з мінімальним ризиком вкладень, оборотний капітал з ма�

лим ризиком вкладень, оборотний капітал із середнім ризиком

вкладень і оборотний капітал з високим ризиком вкладень.

В основу системи управління оборотним капіталом автотранс�

портних підприємств покладено принципи комплексності, опера�

тивності, ефективності і контролю. Поряд з цим ефективна систе�

ма управління оборотним капіталом повинна базуватися на

принципах адекватності (забезпечення виробництва оборотним

капіталом у необхідних обсягах і структурі), результативності (до�

сягнення прибутковості), гнучкості (можливості врахування впли�

ву зовнішніх та внутрішніх факторів), керованості (можливості

внесення тимчасових змін залежно від потреб виробництва).

Наслідком впровадження ефективної політики управління обо�

ротним капіталом повинно бути:

– забезпечення безперебійної роботи автотранспортного під�

приємства;
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– удосконалення розрахунків із замовниками та інших заходів

щодо поліпшення фінансової та платіжної дисципліни;

– прискорення обороту оборотного капіталу;

– максимізація прибутку підприємства при збереженні ліквід�

ності.

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Д. А. Колот,
VI курс, група ФН#41, факультет економіки і менеджменту,
спеціальність «Фінанси», Університет «Україна»
А. В. Коротєєва,
к. е. н., проф., наук. керівник

Актуальність проблеми фінансової стійкості зумовлена необ�

хідністю узагальнюючого висновку про фінансовий стан і перспек�

тиви розвитку банку в сучасних умовах економічної та політичної

кризи.

Напрями визначення фінансової стійкості в сучасній економіч�

ній літературі: фінансова стійкість — це: 1) ліквідність (виражає

спроможність банку у будь�який момент нести відповідальність по

своїх зобов’язаннях) та платоспроможність (здатність нести збитки

від розміщених активів без втрат у виплатах по залучених пасивах);

2) перевищення доходів над витратами; 3) надійність комер�

ційного банку; 4) стан фінансів суб’єкта фінансово�господарської

діяльності, що характеризуються певним набором показників (за�

лежність від кредитів, розмір власних коштів відносно залучених

і т. ін.). 

Така термінологічна розбіжність виникає внаслідок прагнення

розв’язати проблему без її обґрунтування. В зарубіжній практиці

автори уникають визначення фінансової стійкості, трактуючи про�

тивоположне поняття — фінансова нестійкість. 

Більшість показників фінансової стійкості банку базується на

визначенні достатності капіталу для покриття банківських ризиків

та на оцінці структури капіталу, яка визначає якісний склад балансу.

Фінансову стійкість розрізняють поточну ( ситуативна характе�

ристика банку на момент проведення аналізу) та перспективну

в умовах сталого розвитку Секція І



(ймовірність того, що фінансові можливості банку протягом певно�

го часу будуть відповідати певним критеріям). 

Національний банк України встановлює для всіх комерційних

банків економічні нормативи (капіталу, ліквідності, ризику, валют�

ної позиції).

Для банку важливо порівнювати результати діяльності свого та

інших банків, при цьому використовуються рейтингова оцінка

діяльності банків.

Експертами для кожного банку виставляється рейтингова оцін�

ка від 1 (сильний) до 5 (незадовільний). 

Крім того Національний банк контролює ризики в діяльності

банків на основі обов’язкових економічних нормативів, визначені

Інструкцією НБУ

Фінансова стійкість комерційного банку визначається зовніш�

німи (стійкість національної валюти, упорядкованість державних

фінансів, низький рівень інфляції, довіра громадян до кредитно�

фінансової системи країни; сприятливий інвестиційний клімат

і т. ін.) та внутрішніми (якість менеджменту, правильна кредитна та

дисконтна політика банку, стратегія банку;ефективний банківсь�

кий маркетинг тощо) факторами.

Важливе значення мають соціальні і політичні фактори. 

Основною складовою будь�якого фактору, що впливає на фі�

нансову стійкість є ризик. Ризик комерційного банку — це міра

(ступінь) невизначеності щодо можливості виникнення несприят�

ливих подій при здійсненні банківської діяльності. Починаючи

з 2003 року, Національний банк України впроваджує нагляд на ос�

нові ризиків. 

Сутність концепцій полягає у необхідності створення кожним

банком власних систем управління ризиками.

Банківські ризики можна поділити на дві групи: зовнішні і внут�

рішні. 

Ризик є ймовірнісною категорією і може виражатися в абсолют�

них і відносних показниках. 

Основною задачею управління фінансовою стійкістю є пошук

шляхів досягнення певного ступеню фінансової стійкості банку для

забезпечення фінансової стабільності функціонування.

Основні напрямки управління фінансовою стійкістю: організа�

ція аналізу фінансової стійкості банку; організація рейтингової
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оцінки фінансової стійкості банку; управління банківськими ризи�

ками.

Методи забезпечення фінансової стійкості бувають: зовнішні та

внутрішні. 

Зовнішні методи забезпечення поділяються на регулюючі, а са�

ме (грошово�кредитні; правові; економічні) та стабілізуючі, а саме:

адміністративні (реєстративні і ліцензування, або заходи впливу);

організаційні (реорганізація та реструктуризація банків).

Внутрішні методи забезпечення також поділяються на регулюючі

(управління активами і пасивами; оптимізація ресурсів; диверсифіка�

ція діяльності; оптимізація організаційно�функціональної структури

банку) та стабілізуючі (капіталізація банку; формування страхових ре�

зервів; ефективність менеджменту та обґрунтування управлінських

рішень; підвищення прибутковості; зниження ризиковості).

Аналіз фінансової стійкості комерційного банку — це одна із

вирішальних умов його існування й активної кредитно�розрахунко�

вої діяльності. Тому при аналізі фінансового стану банку необхідно:

– охарактеризувати стан коштів банку;

– проаналізувати ліквідність банку;

– дати оцінку міцності і платоспроможності банку;

– вивчити ступінь ризику активів банку.

Відповідно, такі поняття як міцність, платоспроможність, ліквід�

ність, прибутковість, взаємозалежні і складають загальне поняття

фінансової стійкості банку, тому вивчати їх необхідно в комплексі.

ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВОDГОСПОДАРСЬКУ

ДІЯЛЬНІСТЬ

І. М. Корбут,
VI курс, група ФН#41, спеціальність «Фінанси», 
факультет економіки та менеджменту, 
Ю. К. Семениченко,
науковий керівник

Непосильні податки були причиною багатьох соціальних

конфліктів, занепаду цілих цивілізацій. Запровадження податків

мало надзвичайно мало важливе місце прогресивне значення для
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розвитку людського суспільства. Їх порівнюють з винаходом колеса

або парової машини. 

Мобілізуючи через податки значні ресурси в своє розпоряджен�

ня, державні структури забезпечують захист своєї держави, розви�

вають виробництво, поліпшують матеріальне становище своїх гро�

мадян, суттєво впливають на стан і розвиток науки, культури,

міждержавних зв’язків.

В будь�якій державі громадяни зобов’язані віддати частину

своїх доходів на загальнодержавні потреби. Досконалість форм

і методів передавання цих коштів свідчить про рівень розвитку дер�

жави, її економічних і правових інституцій. Створення податкової

системи — це не тільки практична, але й дуже серйозна наукова

проблема. Вона потребує глибокого аналізу господарського життя

в державі, доходів населення і підприємницьких структур, бюджету

сім’ї. Тільки за такими матеріалами можна зробити висновок про

доцільність введення того чи іншого податку, спрогнозувати його

вплив на економічні процеси.

Найбільш високого розвитку податки досягають і в умовах роз�

виненої ринкової економіки. Вони стають об’єктивними елемента�

ми фінансових відносин між державою та юридичними та фізични�

ми особами. Формується завершена модель податкової системи

кожної держави. Вона включає методи і об’єкти оподаткування,

ставки податків, строки їх сплати, контроль за витрачанням.

Змінюються не тільки види і форми стягнення до бюджетів певних

сум коштів, а й саме відношення до податків. Вони стають ефектив�

ним знаряддям реалізації державної політики з питань економіки і

соціального розвитку. За допомогою податків здійснюється пере�

розподіл валового внутрішнього продукту в територіальному, галу�

зевому аспектах, а також між різними соціальними групами. Цей

перерозподіл згладжує недоліки ринкового самоврядування, ство�

рює додаткові стимули для ділової активності, мотивації до праці,

підтримання рівня зайнятості. Проте не слід забувати, що податки

є й дуже небезпечною зброєю в розпорядженні держави.

Функції податку — це вираження в сутності його дій спосіб ви�

раження його властивостей. Функція показує, яким чином реалі�

зується суспільне призначення даної економічної категорії як інст�

румент вартісного розподілу та перерозподілу доходів. Звідси

випливає головна розподільча функція податку, яка виражає їх
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сутність як централізованого (фіскального) інструмента розподіль�

чих відносин. За допомогою фіскальної функції податків ре�

алізується головне значення податку — формування фінансових

ресурсів держави, які акумулюються в бюджетній системі та поза�

бюджетних фондах, і необхідних для здійснення своїх функцій

(військових, соціальних, природоохоронних та інших).

Метою виконання даної дипломної роботи є — закріплення та

узагальнення теоретичних знань із оподаткування підприємниць�

кої діяльності, набуття досвіду при сплаті податків на малому

підприємстві, характеристика результатів фінансового аналізу ви�

трат і відрахувань підприємства, пошук шляхів удосконалення про�

цедур оподаткування і зменшення податкового тиску для підпри�

ємництва. 

Завданнями даної дипломної роботи є: розгляд оподаткування

підприємницької діяльності в сучасних умовах, в тому числі різних

систем оподаткування; вивчення порядку сплати податків, бази

оподаткування, операцій, що підлягають оподаткуванню; прове�

дення аналізу фінансових результатів підприємства, структури і ди�

наміки витрат і відрахувань; надання пропозицій щодо удоскона�

лення процесу оподаткування суб’єктів малого бізнесу. 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Д. Г. Кротенко,
VI курс, ФН#41, Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна», факультет економіки та менеджменту, 
спеціальність «Фінанси»,
Б. С. Стеценко,
науковий керівник 

Формування ринкової системи господарювання в Україні

пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах

економіки. Одним з перспективних напрямів створення конкуре�

нтного ринкового середовища є розвиток малого бізнесу. 

Малий бізнес — це самостійна, систематична господарська дія�

льність малих підприємств будь�якої форми власності та громадян�
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підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик

з метою отримання прибутку. Практично, це будь�яка діяльність

(виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених

суб’єктів господарю�вання, що спрямована на реалізацію власного

економічного інтересу.

Малий бізнес — це провідний сектор економіки. Він: складає

основу дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічно�

го росту, структуру та якісну характеристику внутрішнього валово�

го продукту, ступінь демократизації суспільства; здійснює струк�

турну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу

ринкового вибору; забезпечує насичення ринку товарами та послу�

гами, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; характеризується

високою мобільністю, раціональними формами управління; формує

соціальний прошарок підприємців�власників, основу середнього

класу; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції.

Роль і місце малого бізнесу в національній економіці найкраще

проявляється в притаманних йому функціях:

1) неоцінений внесок малого бізнесу в справу формування кон�

курентного середовища;

2) малий бізнес, оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури

ринку, надає ринковій економіці необхідної гнучкісті;

3) величезним є внесок малого бізнесу в здійснення прориву по

ряду важливих напрямків НТП, передусім в галузі електроніки,

кібернетики, інформатики;

4) малий бізнес робить вагомий внесок у вирішення проблеми

зайнятості;

5) важлива функція малого бізнесу полягає в пом’якшенні

соціальної напруги і демократизації ринкових відносин, бо саме він

є фундаментальною основою формування середнього класу.

Основним напрямом вдосконалення законодавчого забезпе�

чення розвитку малого бізнесу є врахування у нормативних актах

загальноекономічного спрямування специфічних особливостей цьо�

го сектора економіки. Дії в цьому напрямі забезпечать не лише

поліпшення ситуації в малому бізнесі. Вирівнювання умов діяль�

ності в малому бізнесі з умовами діяльності в інших секторах еко�

номіки забезпечить гармонізацію загальноекономічної структури

з точки зору співвідношення в ній малого, середнього і великого

бізнесу. 
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Формування державної політики розвитку малого бізнесу

і створення цілісної системи його державної підтримки в контексті

задач загальноекономічного розвитку і оптимізації економічної

структури — складний і тривалий процес. Проте, вже сьогодні мож�

ливо і необхідно здійснити певні практичні заходи по формуванню

економічних та організаційно�правових засад відповідної держав�

ної політики та введенню в дію конкретних норм законодавства,

які сприятимуть розвитку малого бізнесу і, тим самим, — розвитку

економіки в цілому

Становлення значної кількості суб’єктів малого бізнесу має,

безперечно, позитивне значення для національної економіки, що

в значній мірі обумовить створення сучасної ринкової економіки

з соціальною спрямованістю. 

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Лебідь,
VI курс, група ФН#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Фінанси»,  Університет «Україна»;
Г. П. Куліш,
к. е. н., доцент, науковий керівник

В умовах ринкової економіки дедалі більшого значення набуває

підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами

підприємств як запорука не лише виживання, а й їх стабільного

функціонування. Стабільне функціонування зумовлено одвічною

суперечністю між зростаючими потребами економічних ресурсів та

їх обмеженістю. При цьому досягнення ефективної діяльності

підприємства можливе лише за умови реалізації зваженої фінансо�

вої політики, спрямованої не лише на використання фінансових

ресурсів для задоволення поточних потреб, а й на узгодження в часі

та просторі їх кількості, джерел виникнення та напрямів викорис�

тання з урахуванням стратегічних потреб. 

Основною метою управління грошовими потоками підприєм�

ства є забезпечення синхронізації надходження та витрачання

грошових коштів, перевищення вхідного грошового потоку над
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вихідним, що дозволяє досягти фінансової стійкості та економіч�

ного зростання підприємства, а також формувати відповідну суму

чистого прибутку в процесі фінансово�господарської діяльності. 

Вхідний грошовий потік характеризує сукупність надходжень

грошових коштів на підприємство від всіх видів господарських опе�

рацій. Грошовий потік класифікується як вхідний за умови, коли рух

коштів у рамках господарської операції, що генерує такий грошовий

потік, веде до збільшення абсолютної величини грошових коштів, які

перебувають у розпорядженні підприємства на певний момент часу.

А вихідні грошові потоки являють собою сукупність напрямків

використання грошових коштів в процесі здійснення операційної,

інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Так, грошовий

потік класифікується як вихідний, якщо рух коштів у рамках такого

грошового потоку призводить до зменшення абсолютної величини

грошових коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства

на певний момент часу.

Управління грошовими потоками підприємства спрямоване на

вирішення таких завдань:

• формування достатнього обсягу грошових ресурсів підприєм�

ства згідно з потребами його господарської діяльності;

• оптимізація розподілу сформованого обсягу грошових ре�

сурсів підприємства за видами господарської діяльності та напря�

мами використання;

• забезпечення високого рівня фінансової стійкості підприєм�

ства у процесі його розвитку;

• підтримання прийнятного рівня платоспроможності та лік�

відності підприємства;

• забезпечення прискорення обороту грошових коштів у про�

цесі господарювання;

• забезпечувати основний грошовий потік за рахунок здійснен�

ня основної операційної діяльності;

• забезпечення мінімізації втрат вартості грошових коштів у про�

цесі їх зберігання;

• здійснювати витрачання грошових коштів відповідно до роз�

робленого фінансового плану і платіжного календаря;

• дотримуватися умов цільового використання грошових коштів.

Вирішуючи вказані завдання, підприємство досягне фінансової

стійкості та економічного зростання.
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ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 
ЯК ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА 

ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

В. В. Лизун,
VI курс, група ФН#51, факультет економіки та менеджменту, 
спеціальність «Фінанси»;
Л. В. Рудюк,
доцент, наук. керівник 

На сьогоднi, в умовах фінансової кризи, ситуацiя в економiцi

значно погiршилася. Державний борг росте, підприємства за недо�

статностi фiнансування зменшують своє виробництво, чи взагалi

зачиняються. Таким чином зменшуються надходження до бюджету.

Необхiдно направити кредити вiд мiжнародних органiзацiй, урядiв

iнших краiiн та кредит з iнщих джерел на створення власних

підприємств, на пiдтримку iснуючих для досягнення такого рiвня

фiнасовоii стабільністi в економiцi щоб можливим стало погашен�

ня державного боргу і достойного виходу з фінансової кризи.

Фiнасова стабільність — спроможнiсть держави працювати за

свій рахунок, якщо цього досягти не вдається, то уряд країни змуше�

ний брати кредити для того щоб виконати свої зобов’язання в повній

мiрi. Державний та гарантований державою борг України за станом

на 31.01.2009 (за ознакою умовності) склав 185 932 346,76 тис. грн.

Державний борг з цієї суми 16 830 611,01 тис. грн або у вiсотках по

відношенню до загальної суми державного та гарантованого держа�

вою боргу 69,70%. У числi державою боргу внутрiшнiй борг —

44 846 547,59 тис. грн. або 24,12% по відношенню до загальної суми

державного та гарантованого державою боргу. А також, у числi дер�

жавою боргу зовнішній борг — 84 749 157,16 тис. грн. або 45,58% по

відношенню до загальної суми державного та гарантованого держа�

вою боргу. Зовнішній борг — 54 335 675,76 тис. грн. або 29,22% по

відношенню до загальної суми державного та гарантованого держа�

вою боргу.

Iз вказаних статистичнх даних видно, що борг України сладає досить

значну суму. Найбiльша сума державного боргу 16 830 611,01 тис. грн

(69,70%). Це є негативний аспект економіки. Продовжується вли�
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вання iноземного капiталу, тому що не працюють власнi підпри�

ємства, бізнес України. За теперішніх умов це неможливо. Оскiль�

ки цiни iмпортних i власних товарiв майже однаковi, що свiдчить

про пiдтримку iноземного виробника. 

Для прийняття правильних рiшень необхiдно дослідити явища

залежностi фiнансовоii стабiльностi вiд зростання державного бор�

гу країни. Узагальнити та конкретизувати шляхи покращащення

фінансової стабiльностi в Українi. 

За теперiшнього стану державного боргу i його структурi врахо�

вуючи змiни за останнi роки можливо покращити економічний стан

України за рахунок вкладення капiталу в нацiонального виробника,

планування рацiонального використання вже отриманих кредитiв

на створення та пiдтримку вiтчизнянихп підприємств. Це дасть змо�

гу збiльшити фiнасовi потоки, якi обслуговують економiку країни. 

Таким чином, вивчивши роль i мiсце державного боргу виникає

перспектива досягнення фiнансової стабільностi i економічного

пiднесення за умов сталого розвитку України.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

2. Бєскова И. А. Управління державним боргом. — М.: Фінанси. — 2002.

3. Аналітичні статистичні дані на офіційному сайті Міністерства

Фінансів http://minfin.kmu.gov.ua

ХТО ЖЕРТВА КРЕДИТНОDФІНАНСОВОЇ КРИЗИ?

Л. О. Мавродієва,
IІІ курс, група Ф–31, факультет економіки і підприємництва,
спеціальність «Фінанси», 
Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини «Україна»;
Л. А. Козаченко,
к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, наук. керівник

Сучасна економічна криза найбільший свій прояв отримала

у сфері кредитних відносин. Такі умови призводять до краху банків�

ської системи та недовіри серед населення через втрату власних
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коштів, що знаходились у банках. В Законі України «Про банки

і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121 — ІІІ зазначено,

що суб’єктами кредитного процесу є позичальники, банківські ус�

танови, вкладники фінансових установ.

Позичальник має потребу в додаткових коштах для вирішення

побутових проблем, розвитку бізнесу. Основною функцією банків�

ської установи є отримання прибутку від надання вільних коштів

у тимчасове користування. Мета вкладників фінансової установи —

накопичення коштів, захист їх від інфляції, злодіїв тощо.

Ситуація, що склалася під час фінансової кризи в країні зумов�

лює виникнення таких негативних наслідків:

1. Позичальник втрачає можливість сплачувати кредит, а це

призводить до втрати об’єкта кредитування або застави.

2. В фінансових установах (банках, кредитних спілках) зупи�

няється надходження прибуткового капіталу.

3. Кошти вкладників в банках знецінюються, ускладнюється

повернення їх взагалі.

Кого підтримує держава на даному етапі? Позичальнику: дер�

жава допомагає з виплатами через пільговий курс іноземної валю�

ти; захищає від фірм, які допомагають банкам повертати кредити;

примушує банки реструктуризувати виплати по кредитах. Банкам —

надає кошти для забезпечення платіжного балансу. Вкладників не

підтримує: НБУ наклав мораторій на дострокову видачу депозитів,

пропонує не забезпечувати валютні депозити під час банкрутства

банківської установи, процес отримання депозиту у випадку де�

фолту банку є складним та довгим.

Отже, результатом такої політики є:

Позичальник залишається з об’єктом кредитування.

Банківська установа залишається з прибутком. Банки відпуска�

ють боржників у «кредитні канікули» (тобто, — подовжують кредит

у часі та заморожують відсоткову ставку). Однак і в цьому випадку —

відсоток, який банк отримає від клієнта, — у підсумку буде вищим,

ніж передбачалося під час укладення кредитного договору.

Вкладники залишаються у кращому випадку зі знеціненими

грошима.

Кого повинна підтримувати держава під час кризи?

Позичальника? Деякі кредити вони отримували на купівлю

житла з метою перепродажу його в майбутньому за значно вищою

в умовах сталого розвитку Секція І



ціною. В кредит купувались не одна, а кілька вантажних машин

з метою надання послуг та отримування надприбутків.

Банківську установу? Банки, замість направлення кредитних

ресурсів у сферу виробництва, займалися спекуляцією на валютно�

му ринку.

Вкладника? При зверненні до банків вкладник чує: «Сам винен».

Коротко окресливши проблему, що виникла за час фінансової

кризи та зазначивши її наслідки у розвитку кредитно�фінансової

системи вважаємо, що:

Курс валюти повинен бути стабільним та єдиним і для позичаль�

ників, і для вкладників. Національний банк має ввести такі механізми

регулювання надання кредитних ресурсів, щоб уникнути неплатежів

у майбутньому. Під час кризи на фінансовому ринку повинні залиши�

тися тільки ті банківські установи, які виконують свої обов’язки пе�

ред вкладниками та не змінюють свої умови для позичальників.

І завжди потрібно пам’ятати, що права власності громадянина Ук�

раїни захищенні основним Законом держави — Конституцією.

Список літератури

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

№ 2121–ІІІ

2. Крюковський О. Взаємовідносини кредитної системи // Еконо�

міст. — 2007.

3. Епіфанов А. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспромож�

ності клієнтів банку // Банківська справа. — 2005. — № 5.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 
МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. О. Максимова,
VI курс, група ФН#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Фінанси», 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
В. З. Потій,
наук. керівник

Актуальність даної теми визначена в першу чергу об’єктивно

важливою роллю малих підприємств в сучасній соціально орієнто�
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ваній ринковій економіки, перехід до якої є головним вектором ре�

форм в Україні. Малі підприємства — це істотна складова ринково�

го господарства, невід’ємний елемент конкурентного механізму.

Існування економічно ефективних малих підприємств дає рин�

ковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси

населення, несе в собі могутній антимонопольний потенціал, слу�

гує серйозним фактором структурної перебудови, вирішує проблему

зайнятості та інші соціальні проблеми ринкового господарства.

При визначенні малого підприємства можуть використовува�

тись кількісні та якісні критерії. До якісних критеріїв відносять: ви�

сока організаційно�функціональна гнучкість, високий рівень кон�

куренції, простота організації на основі безцехової структури,

поєднання в одній особі кількох виробничо�управлінських

функцій, переважна орієнтація на місцеві джерела сировини і рин�

ки збуту продукції, обмеженість грошових і матеріальних ресурсів,

потреба у розумній підтримці державою і великим бізнесом. До

кількісних критеріїв відносять: кількість працівників, оборот (об�

сяг) продаж, величину активів, кількість філій або підрозділів, част�

ку фірми на ринку, сукупний капітал фірми.

Роль і місце малих підприємств в національній економіці най�

краще виявляється в виконуваних ними функціях.

1. Вагомий внесок у формування конкурентного середовища.

2. Надає ринковій економіці гнучкості, оперативно реагуючи на

зміни кон’юнктури ринку, особливо, в умовах швидкої індивіду�

алізації та диференціації споживчого попиту, зростання номенкла�

тури товарів та послуг.

3. Прискорення реалізації новітніх технічних та комерційних

ідей, наукоєм кої продукції.

4. Створення нових робочих місць і поглинання надлишкової ро�

бочої сили під час циклічних спадів та циклічних зрушень економіки.

5. Пом’якшення соціальної напруги, демократизація ринкових

відносин, передумова створення середнього класу.

Фінанси малих підприємств як складова частина фінансової

системи займають визначальне місце у структурі фінансових відно�

син суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробни�

цтва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та

нематеріальні блага, національний дохід — основні джерела фінан�

сових ресурсів.

в умовах сталого розвитку Секція І



Фінанси малих підприємств безпосередньо пов’язані з рухом

грошових коштів.

Фінансові ресурси малого підприємства — це частина коштів

у формі доходів і зовнішніх надходжень, призначених для виконан�

ня фінансових зобов’язань і здійснення витрат по забезпеченню

розширеного відтворення

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається

під час формування статутного фонду, а також у процесі розподілу

грошових надходжень у результаті повернення авансованих коштів

у основні та оборотні фонди, використання доходів на формування

резервного фонду, фонду споживання і фонду накопичення.

Контроль за формуванням та використанням фінансових ре�

сурсів випливає з притаманної фінансам здатності об’єктивно

відображати кількісні й вартісні пропорції виробництва та ре�

алізації продукції, робіт, послуг.

Усі фінансові ресурси малого підприємства як внутрішні, так

і зовнішні в залежності від часу, протягом якого вони знаходяться

в розпорядженні підприємства, поділяються на короткострокові

(до одного року) і довгострокові (понад один рік).

Інтенсивний розвиток підприємництва не може відбуватися без

втручання держави. Держава як інституційна основа розвитку

національної економіки і суспільства має брати активну участь

у формуванні політики сприяння розвитку підприємницьких

структур, використовуючи для цього економічні важелі й механізм

сприяння.

В Концепції державної політики розвитку малого підприєм�

ництва, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України

№ 404 від З квітня 1996 року, зокрема підкреслюється, що держав�

на політика розвитку малого підприємництва є частиною загальної

соціальної та економічної політики України і визначає основні

принципи, напрями і форми економічного та адміністративного

впливу.

Ставка єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва �

фізичних осіб установлюється місцевими радами за місцем їхньої

державної реєстрації залежно від залежно від виду діяльності і не

може становити менш як 20 грн і більш як 200 грн за місяць.
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ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ 
В АНТИКРИЗОВІЙ СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

М. М. Махник,
VI курс, група ФН#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Фінанси», Університет «Україна»,
А. В. Коротєєва,
наук. керівник

Актуальність теми полягає в тому, що в результаті міжнародної

економічної і фінансової кризи багато підприємств України модже

опинитися на межі банкруцтва, внаслідок скорочення обсягів збу�

ту, зменшенню ринків збуту, збільшення кредитної заборгаваності

і як наслідок зменшення обсягів виробництва, скорочення персо�

налу та зменшення заробітної плати або навіть і банкруцтво.

Антикризове управління підприємством, як комплекс профі�

лактичних засобів, спрямованих на попередження фінансової кризи:

системний аналіз сильних та слабких сторін підприємства, оціню�

вання ймовірності банкрутства, управління ризиками (виявлення,

оцінювання та нейтралізація), упровадження системи попереджу�

вальних заходів.

Антикризове управління підприємством, як система управлін�

ня фінансами, спрямована на виведення підприємства з кризи,

у тому числі проведенням санації чи реструктуризації суб’єкта гос�

подарювання.

Функції та методи антикризового менеджменту: діагностика

наявних проблем, загальне формулювання цілей та розроблення

антикризової стратегії, оперативне планування, прийняття рішен�

ня та реалізація планів, внутрішній та зовнішній контроль, рапор�

тування (рекомендації щодо корекції планів та діяльності).

Зовнішній і внутрішній контроль в рамках антикризового мене�

джменту, що має на меті зовншій контроль за ефективністю анти�

кризових заходів виникає у кредиторів, інвесторів, контрольних

органів та інших інституцій та внутрішній контроль як стимулю�

вання до підвищення фінансової відповідальності та продуктив�

ності як окремих працівників, центрів прибутковості, структурних

підрозділів, так і підприємства в цілому.

в умовах сталого розвитку Секція І



Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома пара�

метрами: джерелами (факторами) виникнення; видом кризи; ста�

дією її розвитку.

Фактори (джерела), які можуть призвести до фінансової кризи

на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не зале�

жать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що

залежать від підприємства).

Антикризове управління включає два види управління: попе�

реджуюче управління й кризове. Попереджуюче управління вини�

кає при появі «слабких» сигналів про кризові ситуації й спрямоване

на запобігання розвитку кризи. Кризове управління здійснюється

при наявності кризових ситуацій на підприємстві. Найбільш не�

сприятливою з точки зору підприєм ства кризовою ситуацією є йо�

го банкрутство. Банкрутство підприємств — це останній етап роз�

витку кризової ситуації. 

Банкрутство — відповідно до Закону — це «...визнана арбітраж�

ним судом незатність боржника відновити свою платоспро�

можність і задовільнити визнані судом вимоги кредиторів не інак�

ше як через застосування ліквідаційної процедури».

В економічній літературі виділяють такі типи банкрутств: повне

банкрутство, часткове банкрутство (продаж неліквідних активів та

окремих об’єктів, виробничих комплексів), реструктуризація

боргів підприємства.

Види банкруцтва: реальне, технічне, навмисне, фіктивне.

Основними рисами банкрутства є : критичний фінансово�май�

новий стан, недостатність майна для покриття боргів або ж підтри�

мання можливості роботи після покриття вимог кредиторів, що

є причиною ліквідації підприємства в майбутньому, збереження неп�

латоспроможності і поганого фінансового стану тривалий період.

Причини, що викликають банкрутство можна поділити на зов�

нішні (на які фірма не може впливати) і внутрішні (які, як правило,

залежать від управлінської і організаційної роботи самої фірми).

Здатність фірми пристосовуватись до технологічних (внутрішніх)

і соціальних (зовнішніх) факторів є показником не тільки її «вижи�

вання» але й процвітання.

У світовій практиці найпоширенішими моделями оцінки фінансо�

вого стану підприємства та схильності його до банкрутства є наступні

економетричні моделі, які будуються на основі фінансових коефіцієнтів:
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Двофакторна модель оцінки імовірності банкрутства, Оцінка

імовірності банкрутства на основі Z�рахунку Альтмана, Модель Ро�

мана Ліса для оцінки фінансового стану, Оцінка фінансового стану

по показниках У. Бівера, Метод рейтингової оцінки фінансового

стану (рейтингове число), R�модель прогнозу ризику банкрутства,

Прогнозна модель Таффлера, Модель Фулмера, Модель Спрингей�

та, Узагальнена модель, розроблена на основі дискримінантної

функції, PAS — коефіцієнт.

Сучасна економічна наука має велику кількість різноманітних

прийомів і методів прогнозування фінансових показників, в тому

числі в плані оцінки можливого банкрутства. У світовій та вітчиз�

няній практиці найчастіше використовують наступні показники та

моделі: п’ятифакторна модель Альтмана, чотирифакторна модель

Таффлера, моделі Лису та Спрінгейта, показник діагностики плато�

спроможності Конана і Гольдера.

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В. О. Миненко,
VI курс, група ФН#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Фінанси», 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
В. З. Потій,
к. е. н., доцент, наук. керівник

Актуальність теми полягає в тому, що в умовах низького рівня

ліквідності, платоспроможності та рентабельності, які зумовлені

світовою фінансовою кризою, впровадження контролінгу дозво�

лить підприємствам координувати плани залежно від змін

зовнішнього середовища, аналізувати причини відхилень розроби�

ти рекомендації щодо забезпечення виживання в умовах світової

фінансової кризи.

Контролінг — це спеціальна саморегулююча система методів та

інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку мене�

джменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, пла�

нування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.

Метою контролінгу є отримання даних, обробка і транс�

формація в інформацію для управління та прийняття рішень, яка

в умовах сталого розвитку Секція І



є нестандартною і призначається для виявлення тенденцій та зако�

номірностей явищ і процесів у діяльності підприємства, допомагає

розробити заходи, які забезпечують його життєдіяльність.

Основними завданнями контролінгу є: 

– оптимізація системи управління організаційною структурою

компанії; 

– організація ефективної системи обліку фінансово�госпо�

дарських операцій і результатів діяльності; 

– впровадження систем планування, бюджетування, контролю

й аналізу діяльності; 

– забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефектив�

ності роботи компанії; 

– автоматизація систем обліку і управління компанією.

Розрізняють різні напрями контролінгу: фінансовий конт�

ролінг, контролінг збуту, дивізіональний контролінг, контролінг ви�

робництва та закупівель тощо.

Фінансовий контролінг зорієнтований на функціональну під�

тримку фінансового менеджменту, що визначає його зміст та ос�

новні завдання. Провідною метою фінансового контролінгу є орієн�

тація управлінського процесу на максимізацію прибутку та вартості

капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні ліквідності та

платоспроможності підприємства.

Реалізація покладених на фінансовий контролінг завдань дося�

гається в ході виконання службами контролінгу своїх функцій та

використання специфічних методів. Залежно від виконуваних

функцій і методологічної підтримки фінансовий контролінг поді�

ляють на стратегічний та оперативний.

Під стратегічним фінансовим контролінгом розуміють комп�

лекс функціональних завдань, інструментів і методів довгостроко�

вого (три і більше років) управління фінансами, вартістю та ризи�

ками. Вважається, що часовий горизонт стратегічного контролінгу

необмежений.

Головним завданням оперативного фінансового контролінгу

є організація системи управління досягненням поточних (коротко�

строкових) фінансових цілей підприємства. На відміну від страте�

гічного, оперативний фінансовий контролінг спирається переваж�

но на внутрішні джерела інформації, зокрема дані рахунків

прибутків і збитків, руху грошових коштів тощо.
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Служби контролінгу в процесі виконання своїх функцій вико�

ристовують велику кількість методів. Поряд з окремими загально

методологічними та загальноекономічними методами використо�

вуються специфічні. До основних специфічних методів контролінгу

належать:

– аналіз точки беззбитковості;

– бенчмаркінг; 

– вартісний аналіз; 

– портфельний аналіз;

– SWOT�аналіз (аналіз сильних і слабких місць); 

– АВС�аналіз; 

– ХУZ�аналіз;

– методи фінансового прогнозування.

Отже, фінансовий контролінг являється чинником ефективно�

го функціонування підприємства і досягнення цілей національної

економіки.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Н. О. Пішовець,
VI курс, група ФН#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Фінанси», Відкритий міжнародний
університет розвитку людини «Україна»;
В. З. Потій,
наук. керівник

Фінансовий стан підприємства — це здатність, спроможність

підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується

забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормаль�

ного функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та

ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з ін�

шими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та

фінансовою стійкістю.

Проблема визначення фінансово�господарського стану підприєм�

ства завжди характеризувалась актуальністю і посідала помітне

місце серед напрямків економічних досліджень. Становлення рин�

кових відносин в Україні підвищило її значимість у зв’язку з розши�

ренням кола споживачів подібної інформації: до нього, зокрема,

в умовах сталого розвитку Секція І



додались комерційні банки, зацікавлені у ретельному вивченні кре�

дитоспроможності потенційного позикоодержувача; акціонери

підприємств? що бажають впевнитись у компетентності управління

вкладеними коштами; аудиторські фірми; податкові служби тощо.

Тому очевидними є вимоги щодо підвищення якості аналізу стану

підприємства, вдосконалення методів його проведення, охоплення

перевіркою максимальної кількості аспектів діяльності суб’єкта

господарювання, застосування нових перспективних засобів авто�

матизації.

Предметом фінансового аналізу підприємства є його фінансові

ресурси, їх формування та використання. Для досягнення основної

мети аналізу фінансового стану підприємства — об’єктивної його

оцінки та виявлення на цій основі потенційних можливостей

підвищення ефективності формування й використання фінансових

ресурсів — можуть застосовуватися різні методи аналізу.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначен�

ня якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення

або погіршення за певний період, підготовка рекомендацій для під�

вищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства.

До основних прийомів аналізу відносять шість прийомів:

1) горизонтальний (часовий) аналіз — порівняння кожної по�

зиції звітності з попереднім періодом;

2) вертикальний (структурний) аналіз — визначення структури

фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінце�

вий результат;

3) трендовий аналіз — порівняння кожної позиції звітності з ря�

дом попередніх періодів та визначення тренду;

4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — розрахунок

відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних

форм звітності, визначення взаємозв’язків показників;

5) порівняльний аналіз — внутрішньогосподарський аналіз зве�

дених показників звітності за окремими показниками самого

підприємства та його дочірніх підприємств (філій), а також міжгос�

подарський аналіз показників даної фірми порівняно з показника�

ми. конкурентів або із середньо�галузевими та середніми показни�

ками.

6) факторний аналіз — визначення впливу окремих факторів

(причин) на результативний показник детермінованих (розділених
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у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів

дослідження.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути

такими, щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними

відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки

надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а от�

же, прийняти рішення про економічну доцільність продовження

або встановлення таких відносин з підприємством. Показники

оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер

зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ 
ТА ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

К. В. Сухова,
V курс, група 5#МБ, економічний факультет,
спеціальність «Банківська справа», 
Новокаховський гуманітарний інститут; 
ВНЗ Університет «Україна»
І. В. Коваленко,
старший викладач, наук. керівник

Сучасний етап розвитку світової економіки в цілому, і в державі

зокрема, спрямований на протидію кризовим явищам та нівелю�

ванню їх наслідків для відновлення ефективного господарства. Во�

чевидь, що ключове місце, при цьому, відводиться банківській си�

стемі. Таким чином, акцентується увага на якості управлінських

рішень у банківських установах, що базуються на просуванні еко�

номічних реформ, загостренні конкуренції, зниженні передбачува�

ності результатів, збільшенні ваги економічних наслідків [1, с. 52].

Розвиток банківської системи історично пов’язаний з потребою

ринку у посередницькій діяльності з надання фінансових послуг та

супроводженні операцій, що пропонуються суб`єктам господарю�

вання. Тобто, банк — це особливий вид капіталотворчого підпри�

ємництва, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові

кошти, розподіляє їх, відповідно, до потреб між суб’єктами ринко�

вих відносин, а також надає інші послуги. 
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Сьогодні як ніколи актуальне питання особливого державного

нагляду за грошовим ринком, і, відповідно, банківською системою

через довірені інститути (Міністерство фінансів та Національний

банк). При цьому, банки, як юридичні особи, повинні лишатись

економічно самостійними і незалежними в рішеннях, які пов’язані

з їх оперативною внутрішньою діяльністю.

Правовий вплив на банківську діяльність доцільно розподілити

на зовнішній і внутрішній. Основний документ, який регламентує

діяльність банків, є Закон України «Про банки і банківську діяль�

ність», в якому чітко розмежовуються функції Національного бан�

ку України та комерційних банків, порядок створення, капітал,

відповідальність, контроль та інші моменти. НБУ, як керівний ор�

ган діяльності банківської системи України, працює відповідно до

Закону України «Про національний банк України», в якому регла�

ментується його законодавче право здійснювати вплив на роботу

банків за допомогою видачі їм ліцензій, постанов, положень, реко�

мендацій тощо. У зв’язку з тим що, банківські установи обслугову�

ють юридичних та фізичних осіб незалежно від форми власності та

організаційної побудови, вони повинні спиратися на ті законодавчі

акти, які регламентують діяльність клієнтів для визначення спе�

цифіки їх обслуговування. Причому комерційні банки залишають�

ся підзвітними, в кінцевому результаті, Національному банку Ук�

раїни [2, с. 12].

Діяльність будь�якої банківської установи складається з основ�

них посередницьких функцій: мобілізація грошових ресурсів, на�

дання клієнтами позик, здійснення розрахунків між клієнтами,

створення нових платіжних засобів.

Банк, як вид бізнесу, керується певними принципами: право�

вим режимом здійснення банківської діяльності, прибутковістю,

договірним характером відносин між банком та клієнтами, прин�

ципом «дешевше купити — дорожче продати», основним «незмін�

ним» правилом: «все для клієнтів, для їх безпеки на основі парт�

нерських відносин, на принципі взаємної зацікавленості» [3, с. 8].

В сучасних умовах розвитку економіки можливість залучення

додаткових ресурсів для банків, однозначно, зумовлено мірою їх

фінансової стійкості. Зростає зацікавленість в якості фінансового

становища банку з боку клієнтів, власників, держави в цілому.

Фінансова стабільність банку — це основа функціонування грошо�
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во�кредитної системи. Таким чином фінансова стабільність банку

стає першочерговим завданням як на сьогоднішній день, так і в по�

дальшому розвитку економіки держави. 
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ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ

О. В. Трет’як,
V курс, група ФН#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Фінанси»,
А. В. Коротєєва,
к. е. н., доцент, наук. керівник

Одним з елементів цілісної системи управління є управління

витратами підприємств і організацій. Раціональне управління вит�

ратами є запорукою фінансової стабільності та стійкості у роботі

вітчизняних товаровиробників. Недооцінка ролі управління витра�

тами зумовлює значні витрати підприємств і організацій, що у кін�

цевому випадку негативно впливає на рівень виробничих витрат та

на результати господарювання.

Управління витратами передбачає управління процесами та

факторами, що впливають на формування витрат, їх рівень та

склад, головне в якому — попередження нераціонального викорис�

тання ресурсів.

Актуальність проблем, пов’язаних з управлінням витратами

і калькулюванням собівартості продукції дозволили висунути гіпо�

тезу: традиційна система управління витратами відірвана від прак�

тичних потреб управління ними ж. Традиційна система управління

витратами не відповідає потребам управління в частині: точності
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і своєчасності формування витрат, оцінки структури і динаміки

витрат, організації надання інформації керівництву підприємства

для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Внаслідок цього управління витратами носить формальний ха�

рактер, а пошук шляхів їх скорочення є несистемним.

Минуло майже сторіччя з того часу, як Г. Емерсон звернув увагу

промислового світу на невідповідність традиційних систем обліку

потребам промисловості, згідно яким необхідно оперативно конт�

ролювати і регулювати витрати на підприємстві шляхом їх прогно�

зування та передчасного визначення можливих результатів, які

планують отримати. Для досягнення такого співвідношення від

створив новий метод обліку витрат, названий як «стандарт — кост»,

який був впроваджений у практику діяльності західних підприємств

та ефективно використовується до теперішнього часу.

Аналіз досягнень інших авторів в цій сфері свідчить про глибо�

ке і всебічне вивчення цього питання. Про необхідність впровад�

ження нормативного обліку як різновиду «стандарт — кост» і про

його переваги було написано багато робіт наступними вченими:

Нападовська Л. В., Мішин Ю. А., Маренич Т., Пушкар М. С., Гант Х.,

Жебрак М., Лень В. С. та ін.

Нормативний облік передбачає, що поточне виявлення відхи�

лень від норм та змін норм органічно включається в систему бух�

галтерського обліку і в основу розрахунку звітної собівартості про�

дукції.

Щоденне узагальнення і аналіз відхилень від норм за місцями

виникнення витрат і в центрах відповідальності дозволяють

керівникам виробничих підрозділів своєчасно усувати негаразди,

які виникають в організації виробництва, і попереджати їх виник�

нення в майбутньому. Таким чином, система нормативного обліку

створює умови для організації управління виробництвом за відхи�

леннями від норм у оперативному режимі.

Саме в цьому полягає головна мета нормативного обліку.

Метою роботи є обґрунтування теоретичних та методичних по�

ложень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удоско�

налення управління системою витрат підприємства та їх впливу на

операційний прибуток. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені наступні

завдання:
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– з’ясовано економічний зміст та розглянуто класифікацію

витрат підприємства;

– досліджено нормативно�правове забезпечення управління

системою витрат;

– критично проаналізовано систему управління витратами на

підприємстві;

– розроблено механізм вдосконалення системи управління

витратами на підприємстві.

– досліджено механізм формування та фактори впливу на опе�

раційний прибуток.

У роботі розглянуто теоретичні аспекти аналізу фінансових ре�

зультатів діяльності підприємства, а саме, висловлені задачі, послі�

довність і методику аналізу; продемонстровано вживання вислов�

леної методики на практиці, а саме, розглянуто на прикладі

діяльності підприємства КП «Служба Замовника житлово�кому�

нальних послуг» Оболонського району у м. Києві.

Проаналізовано формування і динаміку операційного прибутку,

розраховано показники рентабельності, проведено факторний

аналіз операційного прибутку.

На основі проведеного аналізу виявлено існуючі резерви збіль�

шення прибутку і рентабельності, розроблено і запропоновано

комплекс заходів, направлених на використання виявлених ре�

зервів.

В підсумку слід зазначити наступне: практичне значення одер�

жаних результатів визначається тим, що на основі вивчення та уза�

гальнення наукових праць вчених�економістів були виявлені резер�

ви підвищення фінансових результатів діяльності підприємства, які

при реалізації дозволять підвищити прибутковість та конкуренто�

спроможність підприємства. 

Пропозиції і рекомендації, викладені в роботі, сприятимуть

удосконаленню діяльності підприємства та міститимуть шляхи ре�

алізації знайдених резервів підвищення фінансових результатів

діяльності підприємства.
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САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ 
ОКРЕМИХ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ (ВИРОБНИЧОЇ,
БАНКІВСЬКОЇ, СТРАХОВОЇ, ТОРГІВЕЛЬНОЇ)

А. В. Федорченко,
VI курс, група ФН#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Фінанси», Університет «Україна»,
Г. П. Куліш,
к. е. н., доцент, наук. керівник

У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання

пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне зна�

чення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опини�

лися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підпри�

ємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен

суб’єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності

підприємства повинний реально оцінювати к власний фінансовий

стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів.

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяль�

ності підприємства та обмежених можливостей впливу його керів�

ництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підпри�

ємстві. На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза

неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність йо�

го в неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства по�

тенціалу для успішного функціонування. З позиції фінансового ме�

неджменту кризовий стан підприємства полягає в його нездатності

здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяль�

ності. 

Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його

неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які при�

водять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінан�

сового результату чи навіть банкротства. Виходячи з цього питання

дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації

діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подаль�

шої роботи в ринкових умовах.

Для вибору найефективніших форм санації, прийняття пра�

вильних рішень щодо усунення негативних процесів передовсім
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необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності

суб’єкта господарювання.

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усу�

нення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквід�

ності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів за�

боргованості, поліпшення структури оборотного капіталу та

формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведен�

ня санаційних заходів виробничо�технічного характеру.

Метою роботи є проведення аналізу фінансових результатів під�

приємства на основі використання основних методів санаційного

аудиту з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних

суб’єктів господарської діяльності, а також розробити напрямки

стабілізації діяльності підприємства. До основних задач досліджен�

ня відносяться:

1) Аналіз виробничої сфери підприємства;

2) Аналіз фінансової сфери підприємства;

3) Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства;

4) Розробка заходів по збільшенню вхідних грошових потоків;

5) Аналіз можливих напрямків по зменшенню вихідних грошо�

вих потоків;

6) Пошук шляхів залучення інвестицій.

До основних методів аналізу, що використовується в роботі,

відносяться внутрішній та зовнішній аналіз, використана розроб�

лена система показників, які відображають фінансовий стан та йо�

го динаміку. Проводився структурний та динамічний аналіз показ�

ників підприємства. 

Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає

три розділи. Перший розділ присвячений фінансовим засадам про�

ведення санації та стабілізації діяльності підприємства. Другий

розділ присвячено організації та порядку проведення санаційного

аудиту на підприємстві, аналізу його господарчої та фінансової

діяльності. В третьому розділі міститься розроблені під час напи�

сання роботи напрямки стабілізації діяльності підприємства по ви�

ходу з кризи.
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ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Т. В. Харкевич,
III курс, група ЗФН#61, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Фінанси»,
Л. В. Рудюк,
доцент, науковий керівник

Фінансова криза, що охопила економіку провідних країн світу,

зачепила й Україну. Сподівання на те, що порівняно низький рівень

нашої інтегрованості у світові фінансові ринки може слугувати

своєрідним амортизатором, буфером щодо розвитку негативних

процесів, не виправдалися. Зараз гостро стоїть питання протидії їм,

інакше країні в черговий раз доведеться сплатити надвисоку

соціальну ціну за порятунок національного господарства. Провідна

роль у реалізації необхідних заходів належить державі. А оскільки

криза за своєю природою кваліфікується як фінансова, то саме

фінансові інструменти економічної політики уряду й мають бути

максимально задіяні, і насамперед фіскальні важелі впливу.

Слід звернути увагу на те, що останнім часом у вітчизняній

фінансовій науці фіскальна політика інколи ототожнюється з по�

датковою. З метою уникнення непорозумінь уточнимо, що під фіс�

кальною політикою передбачається маніпулювання доходами й ви�

датками бюджету для досягнення певних соціально�економічних

цілей.

Проблематика фіскальної політики знаходила своє відображення

у працях багатьох вітчизняних науковців — В. М Федосова, І. О. Лу�

ніної, А. М. Соколовської, Ю. Б. Іванова та ін. Однак мінливість

економічної ситуації постійно вимагає уточнення підходів (особли�

во щодо засобів реалізації стратегічних стандартів), перегляду сте�

реотипів мислення, оцінок і висновків. Значну увагу означеним пи�

танням приділяли й державні діячі, але надмірна захопленість усіх без

винятку українських політиків реформізмом не сприяє впорядкуван�

ню фіскальної політики держави та її спрямуванню в єдине русло.

Шляхом законодавчого коригування умов справляння податків

ми можемо забезпечити реагування на зміну економічної кон’юнк�

тури, коректувати регулюючі заходи держави відповідно до цілей

і завдань розвитку.
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Зміна умов оподаткування населення — ось головний напрям

податкової політики української держави на найближчу перспекти�

ву. Вона має передбачити заходи, що стимулюватимуть зростання

доходів населення та платоспроможний попит.

«Фіскальне вивільнення» ринкових сил попиту можливе також

на основі модернізації податку на додану вартість. Пільги з цього

податку, як правило, не доходять до справжнього платника, яким

є виключно кінцевий споживач, а не продавець продукції. Проте

європейський досвід засвідчує обґрунтованість і доцільність вико�

ристання диференційованих ставок ПДВ. Запровадження зниже�

них ставок, принаймні щодо товарів першої потреби, неодноразо�

во обґрунтовувалося вітчизняними науковцями та може бути

доведене до практичної реалізації. 

В умовах фінансової кризи потрібно обережно здійснювати

витрати на соціальні програми (зокрема, стосовно виплати допо�

мог громадянам). Хоча вони теж стимулюють сукупний ринковий

попит, надмірне захоплення ними призводить у кінцевому підсум�

ку до зменшення зацікавленості частини населення в підвищенні

власного життєвого рівня, зниження економічної активності окре�

мих індивідів, що згубно впливає на рівень виробництва в країні.

Пряма підтримка населення, хоч і вельми популярна, має бути об�

межена в обсягах на рівні мінімальної достатності. Головним зав�

данням має бути пошук джерел покриття бюджетного дефіциту.

Основу фінансового сектору складає банківська система, і саме

банки, як суб’єкти господарювання, відіграють значну роль у роз�

витку економіки України та підтримки вітчизняного товаровироб�

ника, а також формуванні бюджетів усіх рівнів. Законодавством Ук�

раїни банкам надано можливість забезпечення стабільного їх

розвитку і діяльності, а також створення належного конкурентного

середовища на фінансовому ринку. Фінансові потоки, що прохо�

дять через банківські установи, забезпечують надходження пла�

тежів до бюджету як від сфер діяльності економіки України в ціло�

му, так і від власної діяльності.

Податок на прибуток складає найбільшу питому вагу в надход�

женнях до бюджету. Так, його надходження за 2007 рік склали

33227,3 млн грн., що більше на 4988,7 млн грн. прогнозу Міжнарод�

ної Фінансової Корпорації, та на 7863,8 млн грн. від факту 2006 року.

Темп росту до факту 2006 року становить 131%. Надходження цього

в умовах сталого розвитку Секція І



податку від банківських установ за 2007 рік становлять 2280,0 млн.грн.,

а це на 159,3%, (або на 850,0 млн грн.) більше надходжень у 2006 ро�

ці. Питома вага надходжень податку на прибуток від банківських

установ дорівнює 6,7% та 5,5% у 2007 та 2006 роках відповідно.

У середньому по Україні за 2007 рік податкове навантаження

(податкова віддача) банківських установ складає — 6,1%. Проте по

окремих банківських установах, при цьому з групи великих банків,

цей показник значно нижчий, а саме: АКБ «Ерсте Банк» (Престиж) —

0,13%; 

ВАТ «Віейбі�Банк» — 0,24%; ВАТ АБ «Укргазбанк» — 0,99%;

Сведбанк (Тас�Комерц�банк — 1,66%; ТОВ «КБ «Фінансова іні�

ціатива» — 1,77%. При цьому, окремі банки (із групи найбільших)

мають значно вищий рівень цього показника, а саме: НАТ «Укрек�

сімбанк» — 11,0%; ЗАТ «ОТП Банк» — 10,8%; АБ «Брокбізнесбанк» —

9,1%; ВАТ «Райффайзен банк Аваль» — 8,3%; АКБ), «Укрсоцбанк» —

7,7%.

Важливо також звернути увагу на взаємозв’язок фіскальної по�

літики із грошово�кредитною. Запропоновані заходи можуть дати

очікувані результати лише за умови стабільності валютного курсу.

Неузгодженість фіскальної і грошово�кредитної політик — пробле�

ма сучасної України..

Таким чином, із метою подолання проявів фінансової кризи

уряд повинен прийняти програму антикризових заходів, яка, серед

іншого, повинна передбачати затвердження основних напрямів

фіскальної політики на найближчу перспективу, їх обґрунтування

має враховувати найімовірніші методи запозичення коштів для

покриття дефіциту державного бюджету. 

Cписок використаної літератури:
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1.2. Грошово5кредитна система України
в період інноваційної моделі
розвитку її економіки

БАНКІВСЬКИЙ МЕХАНІЗМ КРЕДИТУВАННЯ

В. В. Герасименко,
VI курс, група МО#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій», 
Л. Г. Чернюк, д. е. н., професор, наук. керівник

Кредит — це позичковий капітал банку в грошовій формі, що

передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості,

повернення, строковості, платності та цільового характеру вико�

ристання.

До видів кредитів належать:

Банківський кредит — це економічні відносини між кредито�

ром та позичальником з приводу надання коштів банком підприєм�

ству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріальною

забезпечення. Банківський кредит надається суб’єктам господарю�

вання всіх форм власності на умовах, передбачених кредитним до�

говором.

Комерційний кредит — це економічні, кредитні відносини, які

виникають між окремими підприємствами.

Державний кредит — це економічні, кредитні відносини між

державою та суб’єктами господарювання.

Лізинговий кредит — це стосунки між суб’єктами господарю�

вання, які виникають за орендування майна (майновий кредит або

лізинг�кредит).

Кредити, що їх можуть отримати підприємства, класифікують�

ся за такими ознаками:

– за кредиторами;

– за формами та видами;

– за метою використання;

– за терміном надання;

– за забезпеченням;

– за порядком надання.

в умовах сталого розвитку Секція І



Кредиторами підприємств можуть бути:

– банки та спеціалізовані фінансово�кредитні інститути (бан�

ківський, лізинговий кредити);

– підприємства (комерційний кредит);

– держава (державний кредит, який надається через уповнова�

жені банки);

– міжнародні фінансово�кредитні установи (відкриття кредит�

них ліній через уповноважені банки).

За терміном надання розрізняють короткострокові, середньо�

строкові, довгострокові кредити.

У процесі кредитування підприємств насамперед ураховуються

індивідуальні особливості кругообороту їхніх оборотних кош�

тів.Особливості індивідуального кругообороту коштів підприємств

виявляються в часовій розбіжності між вивільненням з обороту

вартості в грошовій формі та авансуванням коштів у новий оборот.

Такі розбіжності відбуваються передусім через сезонність виробни�

цтва. Сезонність виробництва зумовлює в одні періоди випере�

джальне зростання виробничих витрат проти надходження коштів

і спричиняє додаткову потребу в коштах понад ті, що є в розпоря�

дженні підприємства. В інші періоди витрати виробництва зменшу�

ються або зовсім припиняються, збільшується вихід готової про�

дукції та надходження грошової виручки, частина якої виявляється

тимчасово вільною.

Проте створити ефективну фінансово�кредитну систему дуже

непросто. Кредит перебуває на перехресті економічних інтересів

різних груп власників та позичальників кредитних ресурсів. Задо�

вольнити вимоги усіх неможливо. Потрібні пошуки компромісу.

Незважаючи на усі позитивні зрушення, банківський сектор

України залишається на сьогодні недосконалим і не відповідає ви�

могам реальної конкурентноздатності економіки. За загальними

результатами діяльності він є збитковим і містить численні пробле�

ми, викликані як кризовими явищами економіки, так і грошово�

кредитною політикою Національного банку України, діями влади

і внутрішньобанківськими факторами.
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КРЕДИТНИЙ РИЗИК 
І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД НЬОГО

Д. О. Коваль,
IV курс, група 4#Б#1, економічний факультет,
спеціальність «Банківська справа»
Новокаховського гуманітарного інституту
ВНЗ Університет «Україна»,
І. В. Коваленко,
старший викладач, наук. керівник

Питання існування кредитного ринку та розроблення заходів

щодо його зменшення завжди були актуальними як для банківсь�

ких установ, так і для юридичних і фізичних осіб, які є їх клієнтами.

Це пов’язано із негативним впливом, який може здійснювати кре�

дитний ризик на фінансово�господарську діяльність вищезгаданих

суб’єктів господарювання. Кредитний ризик — це ризик несплати

позичальником кредитору основного боргу і відсотків за користу�

вання ним. Звідси, під кредитним ризиком слід розуміти ймовір�

ність, а точніше загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, не�

дотримання прибутків або збільшення витрат у результаті

здійснення певних фінансових операцій [4, c. 95].

Для кожної кредитної операції характерні свої особливості, що

визначають ступінь ризику. Так, кредитний ризик може виникати

через погіршення фінансового стану позичальника, відсутність на�

лежних організаційних здібностей у його керівництва, недостатню

підготовку працівника, який приймає рішення про кредитування,

та інші обставини [3].

Основна причина банківських банкрутств — неповернення ра�

ніше виданих кредитів. За наявними даними більше половини ви�

даних сум неповністю, чи невчасно, повертаються позичальникам.

Усі зусилля банку, щодо повернення кредитів, зводяться нанівець

через недосконалість вітчизняного законодавства. Тому заходи, що

рекомендовані і застосовуються в даний час, щодо запобігання кре�

дитних ризиків, зводяться до того, щоб не допустити неповернення

позички. Через це доцільно контролювати якість роботи конкрет�

ного кредиту ще на стадії його використання, постійно перевіряти

здатність позичальника повернути кредит, а також забезпечення

позички чи гарантії її повернення третьою особою. З огляду на еко�
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номічну та політичну нестабільність в Україні, найкращою

гарантією повернення кредиту є його забезпечення, оскільки при

виникненні негативних явищ, єдиним джерелом повернення кре�

диту для банку є реалізація заставленого майна [5, c. 65–76]. Вико�

ристання кожної окремої форми забезпечення повернення кредиту

залежить від різних обставин, серед яких можна виділити такі проб�

лемні для банку як: перевірка платоспроможності гарантів та пору�

чителів; прийняття, в якості застави, неліквідного майна; мож�

ливість погашення боргу страховою компанією, з огляду на

нерозвиненість страхового бізнесу в Україні та його слабку еконо�

мічну базу тощо [1, c. 222–226]. Найбільш загальні засоби страху�

вання ризиків у банківській практиці зводяться до їх диверсифіка�

ції (тобто розподілу, регулювання структури і розмірів), а також до

постійного контролю з боку банку за виконанням необхідних

співвідношень і нормативів (наприклад, нормативу максимального

розміру ризику на одного позичальника, нормативу великих кре�

дитних ризиків, що встановлюються центральним банком) та

здійснення, у разі необхідності, заходів по їх коригуванню.

З метою підвищення надійності та стабільності банківської сис�

теми, захисту кредиторів і вкладників комерційних банків та

відповідно до статті 24 Закону України «Про банки і банківську

діяльність» [2] Національний банк України встановив порядок

формування та використання резерву для відшкодування можли�

вих втрат за кредитними операціями банків.
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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ 
ЦІННИХ ПАПЕРІВ БАНКУ

О. І. Петренко,
VII курс, група ЗБС#32, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Банківська справа»;
С. А. Циганов,
д. е. н., професор, науковий керівник

Актуальність теми. Формування портфеля цінних паперів банку

на сьогоднішній день є однією із найважливіших стратегій діяль�

ності банку, оскільки дозволяє оперувати такими показниками, як:

ризик, доходність та ліквідність, що є особливо важливим в умовах

сучасної економічної кризи. 

Банківський портфель цінних паперів — це сукупність усіх прид�

баних та отриманих банком цінних паперів, право на власність, ко�

ристування та розпорядження якими належить банку. Портфель

цінних паперів банку формується для одержання доходів у вигляді

процентів, дивідендів, прибутків від перепродажу та інших прямих

і непрямих доходів.

Останнім часом менеджери як зарубіжних, так і вітчизняних

банків усе більше уваги приділяють пошуку шляхів оптимізації

структури портфеля цінних паперів та вибору раціональної стра�

тегії його формування. До банківського портфеля цінних паперів

включається значна кількість фінансових інструментів, які мають

різні характеристики щодо ризику, інфляції, систем оподаткуван�

ня, правил обігу, вимог до створення резервів на відшкодування

можливих збитків від операцій з цінними паперами. Перелік

цінних паперів, що перебувають в обігу на конкретному ринку, рег�

ламентується чинним законодавством кожної країни. Так, згідно із

Законом України «Про цінні папери та фондову біржу» в нашій

державі можуть випускатися та обертатися такі види цінних па�

перів: акції, облігації внутрішніх позик уряду, облігації внутрішніх

позик органів місцевої влади, казначейські зобов’язання, облігації

підприємств (банків), ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні

папери, похідні фінансові інструменти, цінні папери іноземних

інвесторів, які допущені до обігу на території України.

Стратегія формування портфеля цінних паперів банку залежить

від поставлених завдань та обраної банком інвестиційної політики,

в умовах сталого розвитку Секція І



яка в свою чергу може бути, як активною, так і пасивною. Відповід�

но до цього, портфелі цінних паперів банку поділяються на два ос�

новні типи — пасивні та активні. 

Пасивні портфелі цінних паперів — це добре диверсифіковані,

а їх ліквідність, ризик і дохідність відповідають середньоринковим.

Активні портфелі включають цінні папери, курси яких зараз

(або у перспективі) різко відхиляються від цін, визначених середньо�

ринковими умовами, і можуть зазнавати сильних коливань. 

З погляду завдань, що постають перед менеджментом у процесі

формування банківського портфеля цінних паперів, виділяють

кілька типів портфелів, а саме: портфель росту, портфель доходу,

портфель ризикованого капіталу, збалансований портфель, спеціаль'
ний портфель (портфель короткострокових цінних паперів; порт�

фель середньострокових і довгострокових паперів з фіксованим до�

ходом, сформований з облігацій; галузевий портфель, який

складається з цінних паперів емітентів однієї галузі, наприклад,

енергетики чи нафтової промисловості; портфель іноземних цін�

них паперів; портфель державних цінних паперів — облігації уряду

та місцевих органів влади, казначейські зобов’язання).

Якщо оцінювати сучасний стан країни, то найкращим варіан�

том для будь�якого банку буде використання пасивної стратегії

формування цінних паперів банку, а саме: використання специфіч�

ного портфелю, який буде складатися або з середньострокових та

довгострокових паперів з фіксованим доходом, сформованих з об�

лігацій, або з державних цінних паперів — облігацій уряду та місце�

вих органів влади, оскільки це дозволить максимально знизити ри�

зик, хоча відбудеться зниження ліквідності та дохідності банку.

Висновок. Було розглянуто поняття банківський портфель

цінних паперів, можливі стратегії його формування та рекомендації

по формуванню стратегій в умовах сучасної кризи.
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УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

М. Ю. Соколова,
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спеціальності «Банківська справа»,
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І. В. Коваленко,
старший викладач, наук. керівник

Актуальність проблеми управління активами і пасивами ко�

мерційного банку, а саме впровадження напрацювань з проблеми

інтегрованого підходу до управління ними, як основи для забезпе�

чення банківської ліквідності в наш час, важко переоцінити. Саме

поняття управління активами і пасивами банківської установи вклю�

чає в себе цілу низку заходів, що мають проводитися фахівцями бан�

ку з метою підтримання його ліквідності на належному рівні, і, в той

же час, не втратити можливість отримання додаткового прибутку.

Розробка організаційно�методичних рекомендацій з удоскона�

лення управління активами та пасивами комерційного банку по�

требує вирішення ряду взаємозалежних завдань, а саме: розкриття

сутності та змісту ліквідності; виявлення шляхів управління акти�

вами і пасивами, що забезпечують отримання максимального при�

бутку і, в той же час, підтримання на належному рівні, ліквідності

банківської установи; дослідження, на прикладі діючого ко�

мерційного банку, методів управління ліквідністю [3].

На думку відомого вченого�економіста Дж. Сінкі «Мета управ�

ління активами і пасивами — звести до мінімуму як коротко�, так

і довгострокові наслідки відсоткового ризику». На наш погляд, такий

підхід є надто обмеженим: відсотковий ризик хоч і є одним з най�

суттєвіших чинників, особливо в діяльності великих міжнародних

банків, але він далеко не єдиний [1, с. 120].

Дж. Маршалл з цього приводу писав: «Метод управління акти�

вами і пасивами може застосовуватися до всіх форм цінового ризи�

ку». На основі досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених�еко�

номістів, наведено теоретичне тлумачення ліквідності банку, яке

можна визначити, як його можливість своєчасно і повно забезпечу�

вати виконання своїх боргових і фінансових зобов’язань перед

в умовах сталого розвитку Секція І



усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього

власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною

коштів по статтях активу і пасиву балансу, з урахуванням відповід�

них термінів [2, с. 340].

На ліквідність банку суттєво впливають фактори зовнішнього

і внутрішнього середовища. До факторів зовнішнього середовища

належать: загально економічний стан країни; грошово�кредитна

політика Центрального банку; фінансова політика уряду та інші.

На стан ліквідності банку впливають також внутрішні фактори:

рівень диверсифікації банківських операцій; рівень кваліфікації

персоналу банку; наявність та виконання письмових процедур, що

регламентують роботу банку в різних сферах діяльності; наявність

конкурентних переваг тощо.

Таким чином, для всебічного аналізу й ефективного регулюван�

ня банківської ліквідності, необхідно враховувати дані про рух

коштів за позичковими операціями. Ця необхідність підтверджу�

ється і тим, що банк, для задоволення можливих запитів своїх

клієнтів, може використовувати не лише залишки коштів у касі та

на кореспондентському рахунку, але й суми, що вивільняються при

погашенні заборгованості за виданими, раніше, позиками. Водно�

час, у процесі аналізу слід врахувати, що оборотність коштів за роз�

рахунковими й поточними рахунками клієнтів вища, ніж за позич�

ковими, оскільки охоплює більше коло операцій. Тому важливо,

щоб у процесі регулювання ліквідності банку використовувалися

дані не лише щодо залишків заборгованості за наданими кредита�

ми, але й стосовно їхнього обороту за період, що аналізується.
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УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БАНКУ

Ю. В. Трохименко,
VI курс, група ФН#41,
факультет економіки та менеджменту,
Спеціальність «Фінанси»;
Ю. К. Семениченко,
к. е. н., доцент  наук. керівник

Основним суб’єктом управління фінансового менеджменту

в банку є банківські ресурси ( активи і пасиви банку ). 

Практика роботи окремих українських банків повною мірою

відображає недоліки автономного підходу до управління активами

і пасивами. Досить високий рівень кредитних ставок на вітчизня�

ному ринку не дає змоги позичальникам активно використовувати

інструментарій кредитування у своїй діяльності, і банки, залучив�

ши кошти, все частіше натрапляють на проблему їх ефективного та

надійного розміщення. Управління банками через пасиви зали�

шається в Україні найпоширенішим, що підтверджується, зокрема,

процесами активного регулювання банками рівня депозитних ста�

вок як основного інструменту управління залученими коштами.

Традиційні погляди, згідно з якими весь дохід банку генерують

активи кредити та інвестиції поступилися місцем ідеї одночасного

управління інтегрованого управління активами і пасивами ( надалі

УАП ) Зміст нового підходу полягає в розумінні того, що зниження

витрат банку завдяки управлінню пасивами так само допомагає до�

сягти цільового рівня прибутковості, як і надходження від активних

операцій. При цьому ціна кожної операції чи послуги має перекри�

вати витрати банку з її надання.

Перевагою інтегрованого підходу є максимізація прибутку за

умови досягнення прийнятного рівня ризику, а також можливість

більш зваженого підходу до проблем управління ліквідністю завдяки

точнішому визначенню потреби в ліквідних коштах. Особливість

його полягає у поєднанні всіх методів автономного управління

банківськими портфелями в один скоординований процес. Нині

у світовій банківській практиці інтегроване (скоординоване) уп�

равління активами і пасивами банку більшість фахівців визнає за

єдиний раціональний спосіб управління, здатний забезпечити

в умовах сталого розвитку Секція І



виживання банку у висококонкурентному ринковому середовищі.

За сучасних умов підвищеної волатильності фінансових ринків та

зростання загального рівня ризикованості саме цей підхід визнано

найефективнішим: у межах УАП формується найзагальніше, гло�

бальне розуміння процесу управління банківськими фінансами,

яке потребує координації різноманітних специфічних функцій,

спрямованих на досягнення економічних цілей банку.

Сутність концепції УАП полягає в скоординованому управлінні

фінансами банку, коли через узгодження управлінських рішень та

досягнення певних пропорцій між активними і пасивними опера�

ціями досягається кілька цілей: підвищення прибутку, зниження

ризиків, аналіз і контроль за ліквідністю, управління спредом то�

що. У такому трактуванні концентровано відображається внутріш�

ня єдність усіх аспектів фінансової діяльності банку, коли будь�які

цілі такої діяльності, наприклад, зниження ризику чи підвищення

прибутків, будь�яку фінансову операцію банку не можна реалізову�

вати та аналізувати ізольовано, оскільки вони є елементами інте�

грованої системи.

Основна ідея концепції УАП — це розуміння нерозривної єд�

ності активів, зобов’язань і капіталу банку та пріоритетної ролі су�

купного портфеля (балансу) в одержанні високого прибутку за

прийнятного рівня ризику.

ІНТЕРНЕТDТЕХНОЛОГІЇ 
В ОБСЛУГОВУВАННІ КЛІЄНТІВ БАНКУ

А. І. Юрій
ІV курс, група БС#41, факультет економіка і підприємництво,
спеціальність «Банківська справа»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»;
Л. А. Козаченко,
к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, 
наук. керівник

Проблема сутності інтернет�технологій в обслуговуванні клієн�

тів банку сьогодні досить актуальна. Масштабна інтернетизація

суспільства, поява все нових і нових банків, зростання потреб, які
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клієнт висуває до банку і банківської системи як такої, спричинили

виникнення такого феномену, як інтернет�банк.

Головними причинами таких змін стали глобалізація ринків

зростання конкуренції, проникнення новітніх технологій у повсяк�

денне життя, прискорення темпу життя суспільства, поява нових

фінансових інструментів. Ці причини і сьогодні є фактором стиму�

лювання розвитку банківських послуг.

Всередині української банківської системи вже сформувалося

розуміння необхідності та корисності впровадження інтернет�тех�

нологій під час обслуговування клієнтів, тим більше, що ефективна

організація цієї послуги не тільки приносить додатковий дохід

банківській установі, але й сприяє укріпленню іміджу та стрімкому

розширенню клієнтської бази. 

Проблеми взаємодії Інтернету та банківської системи з кожним

днем стають все більш актуальними. Причиною цього є небажання

клієнта витрачати час на поїздки в банках та простоювання в чер�

гах. Сьогодні вислів «час — це гроші» звучить як ніколи актуально,

саме тому ми розглядаємо сучасні методи обслуговування клієнтів

банку.

Поступово сучасні банки переходять від «швейцарського кон�

серватизму» до американського «хай�тек». Наслідком таких змін

є перетворення самого банку на щось нове, більше схоже на фінан�

совий магазин, у якому менеджер намагається продати запропоно�

ваний товар, а основним товаром є гроші клієнта банку. 

Банківські операції через Інтернет, як і звичайні банківські опе�

рації, поділяються на активні й пасивні. До активних операцій, які

здійснюються через Інтернет, належить кредитування фізичних

осіб. Слід зазначити, що основною відмінністю надання подібної

послуги в Інтернеті є неможливість прямої та моментальної іденти�

фікації клієнта. Сьогодні деякі банки України впроваджують систе�

му кредитування через Інтернет. Сьогодні жоден з вітчизняних

банків не може надати послугу кредитування через Інтернет з пов�

ною функціональністю.

Пасивні операції, що надаються через Інтернет, як правило,

зводяться до управління рахунком, як поточним, так і картковим,

та отримання інформації щодо нього.

Діють такі інтернет�системи взаємодії клієнта з банком: інтер�

нет�банкінг, wap�, sms�, e�mail�банкінг.
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Банківській системі України ще далеко до європейських стан�

дартів інтернет�обслуговування, причиною цього є необхідність

хоча б одноразового відвідування клієнтом банку, що зводить прак�

тично нанівець власне сутність дистанційного обслуговування.

Для нормального та повноцінного функціонування системи

інтернет�платежів в Україні необхідно запровадити систему цифро�

вих підписів, які дадуть змогу ідентифікувати особу на віддалі. Нез�

важаючи на труднощі з впровадженням інтернет�технологій у бан�

ківській сфері, з кожним днем кількість бажаючих зайняти свій

сегмент ринку банківських інтернет�технологій збільшується. Згід�

но з основним законом економіки «попит визначає пропозицію»,

послуги, які надають банки через Інтернет, з кожним днем цікав�

лять все більшу кількість споживачів, саме тому банки, які перши�

ми досягнуть відображення своєї діяльності в Інтернеті, займуть

провідні позиції на банківському ринку України.
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1.3. Маркетинг в Україні
становлення та перспективи

РОЗРОБКА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА З ПРІОРИТЕТОМ РЕКЛАМИ

В. І. Агапов,
V курс, група МК#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Маркетинг»;
І. Л. Решетнікова,
д.е.н., професор, наук. керівник

У сучасному трактуванні комунікація — соціально обумовлений

процес передачі та сприйняття інформації в умовах міжосо�

бистісного та масового спілкування за різними каналами за допо�

могою різноманітних комунікаційних засобів. Маркетингові кому�

нікації є життєво необхідними джерелами існування економічної

системи взагалі і підприємства конкретно. Економічний аналіз по�

винен враховувати проблеми інформації та маркетингової комуні�

кації з іншими проблемами, як це робиться в межах функціональ�

ної концепції дослідження економічної сфери суспільства. Кожне

підприємство, яке функціонує в умовах ринку як відкрита система,

має отримувати адекватну інформацію до і після прийняття рішень,

тому воно потребує якісного інформаційного забезпечення й ефек�

тивних маркетингових комунікацій. При здійсненні основних уп�

равлінських функцій — планування, організації, мотивації, контро�

лю, координації — маркетингові комунікації, будучи інтегруючими

чинниками, використовуючи потоки інформації, спрямовують

інформацію від однієї ланки до іншої відповідно до цілей підприєм�

ства. Оскільки під інформаційним потоком розуміють цілеспрямова�

ний рух інформації, то важливою вимогою, що ставиться до нього,

є раціоналізація, яка виключає дублювання інформації, скорочує

шляхи її проходження і забезпечує комунікації між рівнями управ�

ління підприємством, між підприємством та зовнішнім середовищем.

Маркетингові комунікації варто розглядати як управління про�

цесом просування товару на всіх етапах — перед продажем, у момент

продажу, під час споживання, після споживання. Для найбільшої

ефективності, комунікаційні програми необхідно розробляти
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спеціально для кожного сегменту ринкової ніші і навіть окремих

клієнтів. При цьому дуже важливий як прямий, так і зворотній

зв’язок між фірмою і клієнтами. Таким чином, першим етапом ко�

мунікаційного процесу є аудит усіх потенційних можливостей

взаємодії компанії і її продукту з клієнтами. Неважливо, що зби�

рається купувати споживач, але, насамперед йому необхідно ви�

вчити рекламні проспекти, порадитись з компетентними особами,

послухати радіо або подивитися телевізор. Відтак, якість еко�

номічних рішень, передбачення і випередження залежать від

інформації, якою володіє економічна система. Остання може мати

серйозні проблеми через недостовірність або недостатність інфор�

маційних даних. Нову інформацію вона мусить порівнювати з рані�

ше отриманою, що відображає її економічний досвід. На підставі

отриманої інформації економічна система має можливість адекват�

но і оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в зовнішньо�

му та внутрішньому середовищах, а також прогнозувати власний

розвиток у подальшому. Виходячи з визначення сутності комуніка�

ції, її ролі можна зробити висновок, що в керуванні підприємством

діє система комунікацій — сукупність елементів, яка безпосередньо

пов’язана з цілями, функціями і організаційною структурою

підприємства, напрямами інформаційних потоків, технологією їх

передачі, розробкою комунікаційних стратегій в управлінні. 

МЕДІАПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ 
В РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ ФІРМИ

М. М. Власенко,
V курс, група МК#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Маркетинг»;
Т. В. Григорчук,
ст. викладач, наук. керівник

Рекламний план створюється в контексті маркетингової прог�

рами компанії.

Здійснення рекламних планів можливе при сприянні різних

зовнішніх організацій — друкованих, телевізійних ЗМІ, рекламних

агентств, дослідних компаній.
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Дуже важливо, щоб рекламний план пов’язував та підтримував

різні компоненти маркетингу та комунікацій : особистий продаж,

ціноутворення, просування тощо. Рекламний менеджер повинен

також знати основні задачі своєї діяльності по плануванню та

прийняттю рішень: вибір цілей та задач, стратегію і тактику рек�

ламних повідомлень, стратегію і тактику засобів розповсюдження.

У досягненні останніх двох задач спеціалісту перш за все допо�

магає медіа план.

Медіа планування — це вибір методів та каналів звернення до

потенційних та наявних споживачів.

Вибір тої чи іншої категорії засобів розповсюдження реклами

(телебачення, радіо тощо) залежить від кількості чоловік у цільовій

аудиторії, що може бути охоплена тим чи іншим ЗМІ, а також від

ступеня сумісності даного ЗМІ з рекламним зверненням, можли�

вості виконання графіку рекламної кампанії.

Основні параметри, що беруться до уваги при виборі рекламно�

го носія — це витрати на тисячу чоловік для друкованих ЗМІ чи

вартість одного загально рейтингового пункту для телебачення. Та�

кож є сенс проводити кількісне визначення ступеня охоплення та

середню частоту.

Крім того, важливо визначити джерела інформації ЗМІ. Один

з підходів заснований на так званому методі «нещодавнього читан�

ня» (recent reading). Тобто проводиться опитування читачів стосов�

но того, чи читали вони цей журнал протягом попереднього місяця.

Кількісні характеристики перегляду телепередач визначається за

допомогою виміру кількості цільової аудиторії (people meter), що

під’єднанні до телевізорів. В деяких випадках доцільно проводити

оцінку медіа носіїв з точки зору його престижності, емоційного

враження, що створюється, ступеня зацікавленості.

Необхідно прийняти відповідні рішення щодо вибору між різни�

ми варіантами розміщення реклами, такими, наприклад, які розріз�

няють по розміру і кольору для друкованих рекламних об’яв та по

часовому обсягу для теле� та радіо роликів, а також рішення щодо

вибору календарних графіків та інтенсивності подачі реклами, ви�

користання різних варіантів проведення рекламних кампаній («зал�

пова», неперервна та пульсуюча). Відповідно придбання рекламних

ресурсів може проводитися або рекламними агентствами або спе�

ціалізованими агентствами по гуртовій купівлі рекламних ресурсів.
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Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок,

що медіа планування відіграє важливу роль у загальному плану�

ванні всієї рекламної кампанії, адже надає можливість оптимально

вибрати шляхи донесення повідомлення. У свою чергу правильно

вибраний медіа канал підвищує ефективність рекламної кампанії,

а отже і маркетингового комплексу підприємства в цілому.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМОЮ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ

М. І. Дмитренко,
VI курс, група МО#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій», 
Л. Г. Чернюк,
д. е. н., професор, наук. керівник

Реклама — ефективний засіб поширення інформації про фірму,

товар, місце й умови його продажу. Не дивно, відтак, що бізнесме�

ни вважають рекламну інформацію однією з головних матеріальних

передумов комерційного успіху. Адже, як відомо, хто володіє

інформацією — той володіє світом.

Застосовуються різні способи реклами. Найпоширенішими є:

а) пряма реклама: поштою, особисто вручені рекламні ма�

теріали, інформаційні листи, листівки й т. п.;

б) реклама в пресі: газетах, журналах загального призначення,

спеціальних (галузевих) журналах, фірмових бюлетенях, довідниках;

в) друкована реклама: каталоги, буклети, плакати, листівки, ка�

лендарі тощо;

г) екранна реклама: кіно, телебачення, слайди;

д) зовнішня реклама: плакати, електрифіковане панно, окремі

вітрини з товарами;

е) реклама на транспорті: написи на транспортних засобах, дру�

ковані оголошення в салонах транспорту, вітрини з товарами на

вокзалах, в аеропортах і т. п.;

ж) реклама на місці продажу: вітрини магазинів, вивіски, знаки

в торговому залі, упаковки;
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з) сувеніри й інші малі форми реклами: авторучки, папки,

лінійки і т. п.

Реклама — це переконливий засіб інформації про товар або

фірму, комерційна пропаганда споживчих якостей товару та належ�

ної діяльності фірми, засіб, який готує активного та потенційного

споживача до купівлі.

Реклама особливо необхідна в умовах високої конкуренції.

Майже в усіх галузях економіки жодна фірма чи підприємство не

можуть обійтись у тій чи іншій мірі без реклами.

Рекламу можна розглядати у трьох напрямках:

– внутрішньофірмова реклама;

– реклама з метою створення престижу підприємства в суспільст�

ві («паблік рилейшнз»);

– реклама з метою розширення збуту. 

Одним із головних завдань внутрішньофірмової реклами є ви�

ховання у співробітників довіри до власного підприємства, наро�

дження в них відчуття тісного взаємозв’язку з його долею.

Засобами внутрішньофірмової реклами є:

– відповідний рівень організаційної структури підприємства

і добрі стосунки між керівництвом та співробітниками;

– соціальні пільги для співробітників;

– внутрішньофірмова газета;

– зразкова поведінка керівництва в товаристві.

Якщо працівники відчувають задоволення від роботи на під�

приємстві, то вони стають носіями активної пропаганди та реклами

даної фірми в суспільстві.

Престижна або реклама з метою створення престижу підприєм�

ства в суспільстві («паблік рилейшнз») знаходиться в тісному зв’яз�

ку з внутрішньофірмовою рекламою. З метою здійснення цієї рек�

лами використовують такі засоби:

– контакти з представниками преси, бо кожна стаття, в якій

згадується фірма, є рекламою;

– інформація в пресі про досягнення підприємства;

– участь керівників підприємства в суспільному житті країни.

Реклама з метою розширення збуту є основною сферою реклам�

ної діяльності підприємства. Вона тісно пов’язана з координацією

всіх взаємозалежних факторів, які впливають на продаж товару.

в умовах сталого розвитку Секція І



ПСИХОЛОГІЯ СПОЖИВАЧІВ 
РЕКЛАМНИХ ПРОДУКТІВ

М. І. Жаворонков,
V курс, група МК#41, Факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Маркетинг»;
Л. Ф. Романенко,
д. ек. н., професор, наук. керівник

В сучасному світі, зважаючи на бурхливий розвиток підприєм�

ницької діяльності, дедалі частіше виникає потреба у рекламі то�

варів і послуг, що виробляються чи надаються в тій чи іншій ор�

ганізації. Рекламна діяльність набуває широкого розповсюдження

і вимагає грамотної психологічної проекції на аудиторію спожи�

вачів.

Рекламою є процес впливу однієї групи людей на іншу з метою

активації у неї певного відношення до об’єкту рекламної діяльності

та сприяння утворенню активних реакційних дій спрямованих без�

посередньо на об’єкт. Також реклама розглядається, як відкрита ко�

мунікативна система, що влучно і миттєво впливає на певну, чітко

визначену аудиторію, з конкретною метою.

Найбільш поширеними проблемами ефективності реклами

в Україні є: політика копіювання західних зразків, спадщина про�

мислового дизайну та, найважливіше, відсутність уваги до психо�

логічних особливостей споживача реклами. Відсутність якісного

рекламного продукту на інформаційному ринку штовхає рекламо�

давців на спроби копіювання певних ідей і задумів з частковою

асиміляцією до етнічних, ментальних, суспільно�політичних особ�

ливостей, проте суміш, яка утворилася, не може повністю відпові�

дати вимогам аудиторії. 

Реклама — це віддзеркалення бажань і потреб споживачів рек�

лами, тому саме психологічні особливості аудиторії повинні визна�

чати характер, тематику, сюжет і акценти рекламного продукту.

Культура, відповідно до досліджень французького науковця Леві

Строса, — це відображення універсального, часом неусвідомлено�

го, незмінного бачення людиною навколишнього світу. Оскільки

культура — синтез характеристик, притаманних соціально�куль�

турній аудиторії, то грамотне їх використання при створенні рек�
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ламних проектів, може забезпечити високий рівень ефективності

реклами.

Вибір товарів і послуг людина здійснює на основі власних по�

треб, які є рушійною силою поведінки. Відомий психолог ХХ ст.

А. Маслоу провів системний аналіз основних потреб людини, кож�

на з яких ґрунтується на попередній і не може існувати без задово�

лення попередньої. 

Реклама, спроектована на задоволення однієї з потреб, має ви�

щий рівень ефективності ніж та, яка ніяк не перетинається з потре�

бами. Майстерність рекламодавця полягає в тому, щоб розпізнати

ту потребу, що є найбільш вагомою для даного суспільства в певний

період часу.

Важливою властивістю ефективного рекламного проекту є ла�

конічність і «чистота». Це означає, що реклама повинна бути прис�

тосована до швидкого сприймання і миттєвого реагування, тобто

запам’ятовування максимальної кількості інформації за мінімаль�

ний час. Проте факти повинні не лише оперативно запам’ятовува�

тися, але й зацікавлювати і приваблювати споживача, лаконічно,

коротко привернути і утримати увагу, при чому активувати роботу

пам’яті. 

На людину, як єдиний суб’єкт рекламної діяльності, вплив

здійснюється через органи чуття. Найбільш пов’язаними з рекла�

мою є: зорові та слухові відчуття. Певні співвідношення кольорів

часто можуть неприємно впливати на зір, а саме підвищувати зоро�

ву стомлюваність. Також варто враховувати відтінки, яскравість та

насиченість. Загальна гармонія передачі кольора на рекламному

проекті сприяє оптимізації якості впливу. Те ж стосується і звуково�

го ряду, тобто приємний, не різкий звук і голос викликає позитивні

емоції, відповідно підвищуючи ефективність впливу реклами.

Загалом, вплив реклами на ставлення споживачів до певного

товару досить суттєвий, особливо, якщо проаналізувати психо�

логічні характеристики, очікування та ціннісні орієнтації аудиторії.

Раціональне використання навіть невеликої кількості інформації

з посиланням на потреби і запити аудиторії може підвищити

ефективність рекламного проекту і відповідно успіх продукту на

ринку.

в умовах сталого розвитку Секція І



ВИДОВИЩНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ 
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

А. В. Литвинюк
V курс, група МК#41, факультет економіки і менеджменту,
спеціальність «Маркетинг»;
І. Л. Решетнікова,
д. е. н., професор, наук. керівник

Як свідчить історія, основними важелями управління, що забез�

печують будь�якому правителю прихильність свого народу, зали�

шаються все ті ж банальні «хліб та видовище». І хоча вперше ефек�

тивність останніх оцінили ще у Древньому Римі, такі «організовані

події» не втратили своєї актуальності й сьогодні, коли вміння

поєднувати їжу для тіла з поживою духовною стало обов’язковим

в роботі керівника будь�якого рівня.

З часом «видовища» (різноманітні спеціальні заходи) проникли

в усі сфери суспільного життя. Не оминули вони й бізнес, де від

прихильності споживачів значною мірою залежить успіх. Тож нині

їхні потреби у нових враженнях покликаний задовольнити

подієвий маркетинг або, як його ще називають економісти, івент�

маркетинг (від англ. event — «подія»), що доповнив перелік інстру�

ментів прямої реклами.

Поняття «event marketing» прийшло до нас із заходу не так дав�

но, але вже достатньо зміцнилося в лексичному мінімумі українсь�

ких маркетологів. У перекладі з англійської мови воно означає

«подієвий маркетинг» і є відносно новою маркетинговою стра�

тегією, заснованою на клієнтоорієнтованому підході. У основі цієї

концепції лежить завдання як можна менш нав’язливо прорекла�

мувати свої товари і послуги, даючи клієнтові уявне відчуття свобо�

ди, викликаючи в нім позитивні емоції і перетворюючи тим самим

рекламну компанію на маркетинг емоцій — «емоційний марке�

тинг». Такий маркетинг розрахований на те, щоб застати цільову

аудиторію зненацька, перетворюючи рекламу на подарунок. 

Українськими компаніями івент�маркетинг практикується сьо�

годні досить широко, нехай переважно й несвідомо. Вже із самої

його назви видно, що основою такого маркетингу є подія (івент),

а частіше комплекс спеціальних заходів, організованих для просу�
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вання товару (послуги), або, простіше кажучи, для того, щоб він

став не тільки модним, а й справді необхідним. Тому навіть найта�

лановитіші рекламісти щоразу ламають свої креативні голови над

тим, який цікавий захід вигадати, аби про нього точилися розмови

й щоб у ньому зважилися взяти участь. Багато фахівців нині усвідо�

мили, що єдиний спосіб, завдяки якому можна витримати конку�

ренцію із засобами масової інформації, — забезпечити аудиторії

такі враження, які неможливо отримати, спостерігаючи за подією

на екрані, слухаючи радіо або читаючи газету.

Дуже важливою сьогодні є якість спеціальних заходів, що про�

водяться в Україні. Головна помилка під час підготовки події ком�

паніями самотужки — це тенденція не зважати на дрібниці. Най�

частіше саме неуважне ставлення до них, здавалося б, незначних

деталей виявляється згубним для заходу. Потрібно розуміти, що

враження складається з дрібниць, а пересічна публіка вибаглива,

тож не варто її недооцінювати. Часи, коли завдяки новизні спожи�

вачі сприймали будь�яку подію, йдуть в минуле. Не можна сказати,

що це погано — навпаки, такий стан речей стимулює розвиток та

зростання якості послуг, що надаються організаторами заходів.

А також це є додатковим стимулом для багатьох компаній зверну�

тися у спеціалізовану агенцію, а не займатися самодіяльністю.

Загалом івент�ринок в Україні має всі шанси для розвитку.

Кількість підприємств з кожним місяцем збільшується, паралельно

зростають і вимоги до корпоративної культури та маркетингової

складової у веденні бізнесу. І тут в лідерах залишиться той, хто змо�

же запропонувати клієнту найяскравішу ідею та втілити її в життя

з максимальною ефективністю.

ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ 
ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

О. О. Романенко, 
аспірантка Університет «Україна», кафедра маркетингу

Перехід від масового до цільового маркетингу, а також бурхли�

вий розвиток комунікаційних каналів та інструментів просування

поставили перед маркетологами нове завдання. Сучасний споживач

в умовах сталого розвитку Секція І



отримує величезні обсяги різноманітної інформації про компанії.

Однак покупці не звертають уваги на те, з яких джерел до них дохо�

дять рекламні звернення.

У свідомості покупців вся інформація, яку вони отримують

з різних засобів реклами: телебачення, журналів чи оперативно —

інформаційних систем — зливається в єдине ціле(1). Звернення, які

вони отримують за допомогою різних засобів впливу: реклами, пер�

сонального продажу, стимулювання збуту, зв’язків із громадськістю

чи прямого маркетингу — створює загальне враження про ком�

панію. Якщо інформація, яка поступає з різних джерел, суперечли�

ва, це провокує недовіру до компанії та її продукції.

Компаніям досить часто не вдається скоординувати роботу всіх

своїх комунікаційних каналів. В результаті споживач не може ро�

зібратися в суміші повідомлень. В рекламних зверненнях говорить�

ся одне, рівень цін свідчить про інше, на етикетці написано дещо

третє, торгові агенти розповідають щось своє, а Web — вузол ком�

панії, зовсім ні з чим не пов’язаний.

Проблема полягає у тому, що всі ці відомості часто мають різні

джерела. Рекламні звернення розробляються та втілюються в жит�

тя відділами реклами чи рекламними агенціями. Робота торгових

агентів планується відділами збуту. За зв’язки з громадськістю, сти�

мулювання збуту, прямий маркетинг, корпоративний Web — вузол

та інші форми маркетингових комунікацій відповідають різні

спеціалісти.

В минулому в компаніях ніхто не замислювався над тим, що

різні засоби просування мають різні цілі та методи впливу, а отже

потребують єдиної програми просування.

Сьогодні, однак, все більше компаній приймають концепцію

інтегрованих маркетингових комунікацій. Згідно цієї концепції

компанія ретельно продумує та координує роботу своїх численних

каналів комунікації: реклама в засобах масової інформації, персо�

нальний продаж, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю,

прямий маркетинг та упаковка товару — для формування чіткої,

послідовної та переконливої уяви про компанію та її товари(З). Во�

на позиціонує свої марки, створюючи їм певну репутацію за допо�

могою рекламної діяльності через всі канали маркетингових ко�

мунікацій. Це означає, що всі матеріали, які використовуються для

організації зв’язків з громадськістю, говорять те ж саме, що й ма�
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теріали прямої поштової розсилки, а реклама «виглядає та відчу�

вається» так само, як й Web — вузол(2).

Щоб реалізувати на практиці концепцію інтегрованих марке�

тингових комунікацій, деякі компанії призначають директора

з маркетингових комунікацій, який відповідає за всю систему.

Інтегровані маркетингові комунікації дозволяють ефективно обра�

ти засоби комунікації та забезпечити ефективний збут, скоордину�

вати тисячі дій компанії і таким чином створити цілісний імідж

компанії. Використовуючи цю концепцію, компанія розробляє

єдину стратегію комунікацій, що дозволяє постійно демонструва�

ти, як компанія та товари, які вона виробляє, допоможуть спожи�

вачам вирішити їхні проблеми.

Створення інтегрованих маркетингових комунікацій передба�

чає визначення цільової аудиторії та розробку ретельно скоордино�

ваної програми просування, щоб отримати бажану реакцію спожи�

вача у відповідь.

Надто часто маркетингові комунікації спрямовані на вирішен�

ня гострих проблем цільового ринку, пов’язаних з поінформованіс�

тю споживачів, іміджем компанії чи уподобаннями споживачів. Та�

кий підхід до передачі інформації обмежує тривалість процесу та

робить його досить дорогим, крім того, більшість маркетингових

повідомлень передається зовсім не тим, кому потрібно.

Сьогодні маркетологи починають розглядати комунікації, як

постійне управління процесом купівлі — продажу. Іншими слова�

ми, управління починається в період, який передує купівлі, та роз�

повсюджується на момент купівлі, на період використання придба�

ного товару та на наступний період. Оскільки споживачі суттєво

відрізняються один від одного, компанія повинна розробляти ок�

ремі програми комунікацій для кожного з сегментів ринку, для

кожної ніші сегменту і навіть для кожного окремого покупця.

Таким чином, процес передачі інформації повинен починатися

з аналізу всіх можливих контактів, які виникають між цільовими

споживачами, з одного боку, і товаром та компанією — з іншого.

Наприклад, покупець, який бажає придбати новий комп’ютер, мо�

же обговорити це питання зі своїми знайомими, проглянути рек�

ламні ролики, прочитати статті та рекламу в газетах та журналах,

відвідати Web — вузли різноманітних компаній, а також порівняти

комп’ютери в спеціальних магазинах. Маркетолог повинен оцінити
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ймовірний вплив кожного з цих видів комунікації, який буде на

кожному етапі процесу купівлі. Це допоможе йому ефективніше та

раціональніше розподілити комунікаційний бюджет.
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

НА ПІДПРИЄМСТВІ

К. В. Рудніченко,
V курс, група МК#41, факультет «Економіки та менеджменту»,
спеціальність «Маркетинг»;
І. Ю. Кутліна,
канд. техн. наук, доцент, наук. керівник

Організація маркетингу — це структура управління маркетин�

говими функціями, яка встановлює підпорядкованість і відпові�

дальність за реалізацію поставлених цілей і виконання завдань.

Організація маркетингу передбачає:

• побудову та вдосконалення структури управління маркетингом;

• добір фахівців з маркетингу належної кваліфікації;

• розподіл завдань, прав і відповідальності серед працівників

маркетингових служб;

• створення належних умов для ефективної роботи маркетинго�

вого персоналу;

• забезпечення ефективної взаємодії маркетингової служби

з іншими службами фірми.

Функції маркетингу виконує служба маркетингу, яка за органі�

заційною структурою може бути функціональною, регіональною,

товарною, сегментною, збутовою, товарно�ринковою.
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Як свідчить досвід вітчизняних підприємств, процес формуван�

ня маркетингових структур ще не означає, що економічний стан

фірми швидко поліпшиться. Тому перебудова організаційних

структур управління має супроводжуватися розробленням стратегії

маркетингової орієнтації в управлінні підприємством.

В умовах формування ринкового середовища в Україні вагомим

фактором впливу на ефективність підприємництва є утримання ор�

ганізаційних структур управління. Нині це актуально для нових

підприємств з недержавною формою власності; для реформованих

(акціонерних, викуплених, приватизованих та ін.) колишніх дер�

жавних підприємств; для підприємств (об’єднань), що перебувають

у державній власності. Орієнтація на ринок споживання, поява

елементів конкуренції, інтеграція у світовий економічний простір

потребують від національного підприємництва якнайшвидшого

руху до ринку, а це значною мірою залежить від організаційної

структури управління підприємством. З метою адаптації організа�

ційних структур управління до ринкового середовища потрібно

розробити відповідну прикладну теорію оптимізації організаційних

структур управління.

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ

І. М. Тимошенко,
V курс, група МК#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Маркетинг»;
Т. В. Григорчук,
ст. викладач, наук. керівник

У сьогоднішніх умовах як і українського так і світового ринків

використання найефективніших та сучасних прийомів маркетингу

є обов’язковою умовою для досягнення успіху на ринку. Одним

з головних елементів маркетингу є реклама. Реклама не тільки доз�

воляє інформувати споживачів про товар, на який є попит на рин�

ку, але й створює цей попит. І тому, при вдалій та ефективній ор�

ганізації рекламної діяльності дозволяє вирішувати стратегічні

в умовах сталого розвитку Секція І



й тактичні завдання фірми, пов’язані з місією компанії на ринку.

У рамках глобальної стратегії розвитку будь�якої фірми спрямо�

ваної на досягнення довгострокових завдань та цілей, особливого

значення набувають зусилля фірми щодо використання реклами як

основного засобу маркетингових комунікацій.

Стратегія компанії зумовлює рекламну стратегію: імідж торго�

вого підприємства в рекламній кампанії, можливість та не�

обхідність використання тих чи тих засобів та носіїв реклами. До

рекламної стратегії входить і створення належного іміджу торгово�

го закладу.

Сучасна реклама є складним і дорогим інструментом. Для того,

щоб максимально ефективно вирішити стратегічні завдання в об�

ласті реклами необхідно чітке подання про сам бізнес й особливості

товару, продукції чи послуги, а також уявлення про проблеми діяль�

ності на ринку.

Організація рекламної діяльності є складним процесом, який

передбачає: проведення дослідження товарів(послуг) компанії

і конкурентів, продавців і покупців, визначення потреби у рекламі

товару(послуги); визначення та розроблення концепції, цілей рек�

ламної комунікації; розробка бюджету рекламної кампанії; вибір

носіїв та засобів реклами; вибір форм та жанру рекламного звер�

нення; розроблення планів проведення рекламної кампанії; ство�

рення рекламного звернення (розробка макетів, роликів, сценаріїв,

написання тексту); визначення тиражу, кількості показів; контроль

під час рекламної кампанії (визначення ефективності рекламного

звернення по відношенню до споживачів, а також можливість

корегувань, за необхідності); виявлення переваг та недоліків про�

ведення рекламної кампанії, виявлення результатів та ефективнос�

ті рекламного звернення, підсумок проведення рекламної кам�

панії). 

Добре організована рекламна діяльність та вдало проведена

рекламна кампанія може забезпечити успіх та сформувати позитив�

ний імідж фірми. Останнім часом, крім традиційних рекламоносіїв,

фірми широко починають використовувати рекламу в Інтернет. Та�

кож можна говорити про рекламу в Інтернет як про засіб форму�

вання іміджу. Для формування використовують наступні основні

елементи: корпоративний Web�сервер, банери, електронна пошта.

Корпоративний Web�сервер дозволяє зробити інформацію про
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фірму, товар, або послугу доступною для мільйонів людей, в тому

числі і географічно віддалених. Крім того, можна оперативно реагу�

вати на ринкову ситуацію — змінювати прас�листа, анонсувати

нові товари/послуги і т. д. Сервер дозволяє реалізувати всі форми

представлення інформації: текст, графіка, звук, відео, анімація

тощо. За допомогою банерних мереж можна здійснювати показ

банерів цільовій аудиторії. Дослідження в області інтернет�рек�

лами, показали, що банер працює, навіть якщо на нього не на�

тискають. Електронна пошта є додатковим засобом формування

іміджу. З її допомогою можна показати чіткість роботи з клієнта�

ми, чіткість організації фірми. У правильно оформленому листі

назва компанії завжди на виду і людина хоч�не�хоч запам’ятовує

цю інформацію, а також використовують розсилки, дискусійні

листи тощо.

Позитивними рисами інтернет�реклами, як в Україні так і в усьо�

му світі є те, що реклама доступна для всіх користувачів Інтернету,

що вона є змістовною, спрямованою на цільового споживача,

більш дешевша ніж традиційні рекламоносії та реклама на сайтах

має професійне оформлення. 

У наш час все більше груп товарів та послуг, які раніше обхо�

дилися мінімальною підтримкою в ЗМІ, починають відчувати

потребу в масштабних інвестиціях в рекламу. За останні роки ми

стаємо свідками того, що компанії, які продавали товари повсяк�

денного попиту та які історично домінували в традиційних ЗМІ,

починають шукати та освоювати нові території та нестандартні

шляхи комунікації, намагаючись стати ближче та цікавіше спожи�

вачу. 

Отже, реклама відіграє важливу роль в роботі кожної фірми.

Будь�якій компанії, яка має на меті досягти успіху, необхідно по�

стійно аналізувати, досліджувати, слідкувати за всіма техно�

логіями та новинками у сфері рекламної діяльності. Та намагати�

ся сформувати позитивний імідж фірми та викликати довіру у

покупців!

в умовах сталого розвитку Секція І



МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО МІСЦЕ 
В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Г. О. Циганенко,
VI курс, група МО#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій»;
В. В. Шокун,
доцент, наук. керівник

Маркетинг — це аналіз, планування, реалізація та контроль за

втіленням «суміші» маркетингових рішень стосовно продукту

фірми, його ціни, системи просування та розподілу, а також надій

та сподівань фірми, тобто це ключ до досягнення цілей та завдань,

що постають перед фірмою, яка прагне завоювати цільовий ри�

нок. 

Маркетинг на підприємстві орієнтується на «створення» задо�

волених споживачів як на необхідну передумову одержання при�

бутку та перемоги в конкурентній боротьбі. Тоді як інші під�

розділи та функції фірми орієнтовано на її внутрішні потреби та

проблеми, маркетинг орієнтовано назовні — на споживачів, перс�

пективи, конкурентів, розширення сфери діяльності. Отже, мар�

кетинг — це: 

• Стиль мислення підприємця, який виходить із визнання

пріоритетності споживача; 

• Управління фірмою через ринок (а не через виробництво), де

головними суб'єктами є споживачі, користувачі, покупці (клієнти); 

• Розуміння ринку, що забезпечується системою маркетингових

досліджень як власне ринкових умов, так і можливостей фірм пре�

тендувати на свій «шматок пирога»;

• Творче використання ресурсів і можливостей фірми для досяг�

нення відповідності між наявними потребами ринку та її власними

цілями; 

• Активна наступальна діяльність підприємця з проникнення на

ринок, розширення сфери свого впливу, формування запитів та по�

питу споживачів,

• Інтегрована й чітко спланована, розрахована як на найближ�

чий час, так і на тривалу перспективу система дій підприємця.
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Маркетинг — це складова частина підприємницької діяльності,

спрямованої на вивчення попиту та організацію виробництва і збу�

ту товарів і послуг для задоволення потреб споживачів. 

Мета маркетингу на підприємстві реалізується такими видами

діяльності: 

визначення потреб споживача, 

перетворення потреб у продукцію; 

визначення ціни продукції для покупця; 

доставка товару; 

інформування покупця, стимулювання і підтримка збуту.

Елементами маркетингової діяльності на підприємстві є: вивчен�

ня ринку, вивчення споживача, товарна політика, вивчення конку�

рентів, рекламна політика. Організація маркетингу — це структурна

побудова для управління маркетинговими функціями. Вона вста�

новлює підпорядкованість і відповідальність за виконання постав�

лених цілей і завдань. Організація маркетингу передбачає: 

• побудову та вдосконалення структури управління марке�

тингом;

• підбір фахівців з маркетингу належної кваліфікації;

• розподіл завдань, прав та відповідальності серед працівників

маркетингових служб; 

• створення належних умов для ефективної роботи маркетинго�

вого персоналу; 

• забезпечення ефективної взаємодії маркетингових та інших

служб.

• Досягнення цілей підприємства залежить насамперед від ви�

браної стратегії фірми та її організаційної структури. 

У складі загальної організаційної структури відповідну ор�

ганізаційну структуру маркетингу на підприємстві можна визначи�

ти як сукупність служб, відділів, підрозділів, до складу яких вхо�

дять працівники, що займаються маркетинговою діяльністю.

Маркетингова діяльність, як відомо, передбачає дослідження рин�

ку, вирішення питань товарної політики, управління процесами то�

варного руху — збуту продукції, ціноутворення, комунікації фірми

та ін.

в умовах сталого розвитку Секція І



ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
НА РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Ю. А. Шишко,
V курс, група МК#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Маркетинг»;
І. Ю. Кутліна,
к.т.н., доцент, наук. керівник

Економічна криза в Україні негативно вплинула і надалі впли�

ватиме на розвиток і діяльність підприємств всіх галузей економі�

ки, в тому числі й на рекламну галузь країни. Рекламні компанії

уже відчули значне скорочення бюджетів, зменшення кількості

клієнтів та зниження розцінок на рекламу.

За оцінками фахівців, ще рік тому компаніями витрачались ве�

ликі кошти на маркетингові інструменти, значно збільшувались

витрати на рекламу на ТВ, радіо, в пресі, зовнішню, друковану то�

що, зростала кількість генеральних, офіційних та титульних спон�

сорів, на рекламні кампанії витрачались мільйони гривень. Сьогод�

ні ситуація радикально змінилась: відсутність коштів у рекламних

компаній призвела до скорочення штатів, зниження посадових ок�

ладів, оплати праці фахівців, відміни бонусів та преміальних. 

Як наслідок економічної кризи в країні серед рекламних ком�

паній загострилась особливо активна і жорстка конкурентна бо�

ротьба за клієнта, що пов язано з необхідністю виживання компанії

і утримання її на ринку. Нова економічна ситуація, на думку фахів�

ців, передбачає застосування нових, більш ефективних підходів

в боротьбі за клієнта, а підприємства зі сформованим іміджем бу�

дуть використовувати послуги тільки тих рекламних компаній, які

зможуть швидко показати якісні результати і підтвердити ефек�

тивність своєї реклами на практиці.

В той же час, більшість підприємств повинні зменшити свої

витрати. Скорочення маркетингового бюджету, з нашої точки зору,

є одним з найбільш розповсюджених способів економії підприєм�

ства, але не слід забувати, що це не кращий варіант, оскільки за ра�

хунок скорочення маркетингової структури можна втратити основ�

не — спеціалістів в галузі маркетингу, що, в свою чергу, негативно

впливатиме на кінцеві економічні показники діяльності під�
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приємства. Одним з оптимальних варіантів зменшення витрат на

маркетинг можна вважати використання низьковитратних мар�

кетингових інструментів та здійснення самостійних маркетинго�

вих заходів, уникаючи залучення до цього спеціалістів інших

компаній.

Експерти в галузі реклами вважають, що економічна криза має

як негативну сторону, так і позитивну. Негативна сторона характе�

ризується скороченням штатів, зниженням оплати праці, банкрут�

ством підприємств, масовими звільненнями працівників, збіль�

шенням кількості безробітних тощо, а позитивним є те, що на

ринку залишатимуться рекламні компанії, які вирізняються серед

інших високим професіоналізмом, якісною та ефективною діяль�

ністю. 

За законами економіки післякризовий період має характеризу�

ватись новим періодом її зростання і розквіту. Що стосується рек�

ламного ринку в післякризовий період, то він, вважають фахівці,

безперечно, зміниться: підвищаться вимоги до фахівців рекламно�

го бізнесу, залишаться працювати лише талановиті, дійсно креа�

тивні, досвідчені і працелюбні спеціалісти, зменшиться кількість

рекламних компаній, підвищиться якість і ефективність їхньої

діяльності, застосовуватимуться приципово нові підходи до рекла�

ми. На нашу думку, саме такі рекламні компанії зможуть забезпечи�

ти підприємствам�клієнтам впевненість у завтрашньому дні їхньо�

го бренду. 

ПОКРАЩЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

Ю. А. Шишко,
V курс, груп МК#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Маркетинг»;
І. Ю. Кутліна, к. е. н., доцент, наук. керівник

Реклама створює діалог між виробником і споживачем, а також

створює умови для постійної реалізації випускаючої продукції, яку

слід використовувати як інструмент конкуренції. Між виробника�
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ми повинна підтримуватися конкуренція, яка, по�перше, дозволяє

порівняти ефективність різних виробників; по�друге, «вимиває»

тих виробників, які не можуть забезпечити якість продукції і низь�

кий рівень цін; по�третє, дає можливість ліквідувати диктат вироб�

ника над споживачем. Без реклами відсутня можливість активно

впливати на ринок, закріпити свою позицію на ньому. Чим більше

самостійності у підприємстві, тим більше потреби в активній рек�

ламній інформації, яка впливає на поведінку і рішення господарсь�

ких суб’єктів на ринку.

Найважливішою умовою ефективної ринкової діяльності яв�

ляється створення і виробництво нових конкурентоздатних то�

варів. Новий товар повинен відповідати вимогам, які сформува�

лися у споживачів до моменту виходу виробів на ринок. Цей

процес вимагає цілеспрямованих рекламних зусиль як у сфері ви�

робництва, так і в сфері торгівлі. Реклама виводить на ринок нові

товари і послуги, формулює нові потреби. Для відриву від конку�

рентів потрібно приймати рішення по ціні, якості, рівню обслуго�

вування.

Якщо якість випускаючої продукції буде невисока чи застаріє

товар, конкуренти скористаються цим через рекламу.

Продумана реклама впливає на різні сторони підприємницької

діяльності, створює ініціативу виробництва нових виробів, факто�

ра моди, кооперації і спеціалізації виробництва. Поєднання госпо�

дарюючого суб’єкта з рекламою дозволяє одержати великі прибут�

ки і розвивати підприємство.

Реклама збагачує життя людей, збільшує їх досвід. На протязі ба�

гатьох років рекламу критикували за те, що вона заставляє людей

купувати непотрібні товари, але на рекламу ринку це вирішує поку�

пець.

Основними заходами по активізації і покращенню рекламної

діяльності на сучасному етапі є:

1. Виявлення товарів найбільш потрібних в рекламі сьогодні

і в перспективі.

2. Створення для них високохудожніх, теперішніх рекламно�

графічних рішень.

3. Розробка для цих товарів товарних знаків, створення фірмо�

вого стилю підприємства, використання його в рекламі випускаю�

чої продукції.
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4. Організація випуску для товарів рекламних матеріалів.

5. Використання маркетингових підходів до планування випус�

ку рекламної продукції, особливо по товарам, які потребують висо�

коякісної та інтенсивної реклами.

6. Диференціація виробництва рекламної продукції з обліком

товарів, терміном її виготовлення.

7. Повне використання і стимулювання творчого потенціалу

спеціалістів, що займаються рекламою, підвищення їх кваліфікації

на базі зарубіжного і вітчизняного досвіду.

в умовах сталого розвитку Секція І



1.4. Удосконалення економічного
механізму господарювання
в ринкових умовах

ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Л. І. Гончаренко,
курс VI, група ОА#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Облік і аудит»;
М. М. Матюха,
к. е. н., доцент, наук. керівник.

Формування ринкової економіки в Україні неможливе без ви�

робництва конкурентоспроможної продукції та її реалізації на

внутрішньому та зарубіжних ринках. Водночас основною перед�

умовою здійснення господарської діяльності підприємств є достат�

ній обсяг та раціональне використання виробничих запасів. Вирі�

шення проблеми ефективного розвитку та зростання виробничого

потенціалу підприємств потребує створення системи управління

виробництвом, в основу якої має бути покладено формування

інформації про виробничі запаси підприємства. Розробка та впро�

вадження основних напрямів підвищення ефективності госпо�

дарської діяльності підприємств передбачає вдосконалення обліку

і контролю виробничих запасів, які забезпечують менеджерів і ке�

рівників належною інформацією для прийняття управлінських

рішень. 

Процес трансформації вітчизняної системи бухгалтерського

обліку зумовив суттєву перебудову методології та організації обліку

виробничих запасів підприємств. З переходом до національних по�

ложень (стандартів) бухгалтерського обліку значно розширилися

можливості підприємств у виборі правил ведення облікової політи�

ки та методів обліку виробничих запасів. На сьогодні законодавчо

не регламентується, яку систему обліку виробничих запасів слід об�

рати. Для того щоб правильно зробити вибір, потрібно добре

усвідомлювати переваги тієї чи іншої системи для конкретного гос�

подарства. У зв’язку з цим особливо посилюються вимоги до бух�

– 90 –

Секція І Економічні перспективи України



– 91 –

галтерського обліку в напрямі підвищення дієвості, аналітичності

та оперативності отримуваної інформації про виробничі запаси

з метою прийняття ефективних управлінських рішень. 

Вирішення цих питань потребує оновлення системи отримання

інформації про виробничі запаси, використання нетрадиційних

для вітчизняної облікової практики підходів щодо ефективного їх

використання та оптимізації результатів діяльності підприємства

через застосування принципів і методів бухгалтерського обліку.

Загальні питання обліку і контролю виробничих запасів висвіт�

лювались у працях відомих вітчизняних учених�економістів. Знач�

ну увагу їм приділяли Бутинець Ф. Ф., Валуєв Б.І., Голов С. Ф.,

Жилкіна Л. В., Гуцайлюк З. В., Єфіменко В. І., Кірейцев Г. Г.,

Лінник В. Г., Рудницький В. С., Ткаченко Н. М., Сопко В. В., Смо�

ленюк П. С. Вагомий внесок у розвиток методологічних питань облі�

ку виробничих запасів зробили зарубіжні вчені: Бейгельзімер М. Г.,

Безруких П. С., Білобжецький І. А., Білозерський Л.С., Виноградов В. В.,

Грунфест І. Л., Маргуліс А. Ш., Марченко О. К., Кондраков В. Б.,

Ліберман Л. В., Левін В. С., Луговий В. А., Новодворський В. Д., Ро�

зенберг Н. Я., Тішков І. Е., Цуркану В. І., Шеремет А. Д., Чечета А. П.

Проте питання обліку виробничих запасів на промислових підприєм�

ствах залишаються актуальними та потребують нагального вирішення.

Дослідження діючої методики обліку виробничих запасів на

підприємствах свідчить про те, що вона не відповідає сучасним ви�

могам господарювання. Використання зарубіжних методик потре�

бує їх пристосування до специфіки організації виробництва на

вітчизняних підприємствах. До основних гальмівних чинників на�

лежать такі: використання застарілих галузевих нормативно�право�

вих актів з обліку і контролю виробничих запасів; невідповідність

вимогам нормативно�правовій базі відображення в обліку вироб�

ничих запасів; відсутність належного нормування використання

виробничих запасів за цільовим призначенням, що у свою чергу,

обмежує контрольні функції обліку. Крім того, потребують доопра�

цювання та удосконалення діючі форми документації з оператив�

ного обліку виробничих запасів, зокрема їх рух у процесі виробниц�

тва, залишається невирішеною проблема низької автоматизації

обробки облікової інформації.

Отже, тільки розв’язання цих завдань дасть змогу вийти на но�

вий рівень побудови обліку і контролю виробничих запасів, значно

в умовах сталого розвитку Секція І



підвищить їх роль в управлінні підприємницькою діяльністю. На�

явність зазначених проблем та потреба вдосконалення діючої прак�

тики обліку виробничих запасів на підприємствах України обумо�

вили вибір теми дослідження і доводять її актуальність. 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ 

СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

О. Л. Горб,
VІ курс, група ОА#41, факультет економіки і менеджменту,
спеціальність «Облік і аудит»;
О. П. Гаценко,
к. е. н., доцент, наук. керівник

На сьогоднішній день в Україні створюється нова економічна

система, основана на ринкових відносинах. Якісних змін потребу�

ють всі важелі управління, в тому числі облік. Тому для удоскона�

лення управління підприємством необхідно використовувати нові

методи управління і сучасні технічні засоби побудови різних інфор�

маційних систем. І перш за все необхідно провести реконструкцію

його технічної та інформаційної бази на основі впровадження авто�

матизованої системи обліку, в склад якої входять автоматизовані

робочі місця.

В основу комп’ютерних форм обліку покладено головний еле�

мент методу обліку — документація. Початкова інформація з пер�

винних документів заноситься в пам’ять комп’ютера і за допомогою

комп’ютерних програм здійснюється групування та її узагальнення.

В сьогоднішніх умовах дуже поширеним є самостійна організа�

ція робочого місця економіста. Переважно спеціалісти самостійно

автоматизують і програмують найбільш типові і важливі операції

облікового і аналітичного процесу, застосовуючи для цього можли�

вості сучасних інтегрованих пакетів прикладних програм, елект�

ронних табличних процесорів, систем управління базами даних.

Microsoft Excel — один з найбільш поширених додатків

Microsoft Office, який використовується в роботі спеціалістами

різного профілю (економістами, фінансистами, бухгалтерами, ста�
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тистиками, інженерами тощо), оскільки є потужнім програмним

засобом для роботи з таблицями даних, які дозволяють впорядкову�

вати, аналізувати та графічно представляти різноманітні види даних.

Широко використовується Microsoft Excel також як додатковий

продукт, що дозволяє виконувати функції не доступні або важко

доступні для готових програмних продуктів.

Так, наприклад, на досліджуваному підприємстві, Державна на�

укова установа Український науково�дослідний інститут цукрової

промисловості (ДНУ УкрНДІЦП), впроваджений програмний про�

дукт SunSystems (безпосередньо бізнес блок SunBusiness). Але він

не є достатньо зручним для обробки інформації, роботи із сформо�

ваними в SunSystems звітами, тому для таких цілей на підприємстві

використовується Microsoft Excel, в який переноситься інфор�

мація, сформована в SunSystems для подальшої обробки.

Так, при необхідності проведення аналізу витрат за ряд періодів

(наприклад, 3 місяці) в SunSystems формується звіт про обороти ок�

ремо за кожний місяць. В такому вигляді інформація є достатньо

наочною, проте не підлягає обробці.

Тому, наступним кроком для отримання інформації у необхід�

ному для аналізу вигляді є перенесення даних із звітів, сформова�

них в SunSystems по кожному періоду окремо в Microsoft Excel.

Об’єднавши інформацію з трьох звітів в один масив, можна отри�

мати таблицю. В такому вигляді інформація придатна для будь�якої

подальшої обробки — горизонтального або вертикального аналізу

по статтях витрат, напрямках діяльності тощо.

Особливістю будь�якого бухгалтерського програмного продук�

ту є автоматичне створення проводок при формуванні бухгалтерсь�

кого документу відповідно до його змісту.

Враховуючи специфіку побудови ДНУ УкрНДІЦП, доцільним

було б звернути увагу керівництва підприємства на сучасні засоби

розробки, які представлені на ринку програмних продуктів, які по�

требують суттєвих затрат, проте мають наступні переваги гнучкість

у побудові форм фінансових звітів, організації розрахунків різно�

манітність аналітичних інструментів великі графічні можливості

більш висока оперативність роботи інтеграція з іншими корпора�

тивними інформаційними системами автоматична консолідація

оперативний огляд діяльності підприємства по основних показни�

ках, аналіз відхилень ув’язка бюджетних планів з планом рахунків.

в умовах сталого розвитку Секція І



Таким чином, використання середніх та крупних інтегрованих

систем дозволять в першу чергу вирішити питання організації та

побудови системи управлінського обліку, поточного та перспектив�

ного аналізу фінансових результатів, процесу контролінгу та бюд�

жетного планування на великих підприємствах. 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

О. А. Єлькіна,
V курс, група 5#МА, економічний факультет,
спеціальність «Облік і аудит», 
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ Університет «Україна»;
І. В. Коваленко,
старший викладач, наук. керівник

Перехід до ринкової економіки обумовлює необхідність доко�

рінних змін методів господарського управління роботою підприєм�

ства і ведення бухгалтерського обліку. Здійснення обліку, за таких

умов, повинно задовольняти потреби підприємства в інформації

для оперативного управління виробництвом і збутом продукції,

нових підходів до організації та методики внутрішнього і зовніш�

нього контролю (бухгалтерського, аудиторського) за рухом та збе�

реженням готової продукції, своєчасністю та вірністю розрахунків

з покупцями, достовірністю фінансових результатів від реалізації

продукції, так як виробництво і реалізація є одним з основних по�

казників діяльності підприємства [1, с. 277–278].

Вдосконалення обліку реалізації продукції є однією з найваж�

ливіших проблем обліку і контролю, оскільки отримання прибутку

стає можливим лише при наявності попиту на запропоновану про�

дукцію при нормальному функціонуванні системи її виробництва

та збуту. Правильна і професійна організація обліку та контролю

дозволяють пришвидшити цей процес. Особлива актуальність цієї

проблеми викликана тим, що їх вдосконалення є одним із джерел

економічного зростання і фінансової стабільності підприємства [2,

с. 129–130].
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Облік виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг повинен

бути своєчасним і достовірним, адже очевидним є те, що в наш час

підприємствам надається повне право самостійно вирішувати свої

фінансово�господарські проблеми, шукати партнерів, канали збу�

ту своєї продукції.

Нестабільність економічної ситуації в Україні призводить до та�

кого положення, коли перспективи підприємницької діяльності

прогнозувати дуже важко. В таких умовах планові завдання на ба�

гатьох підприємствах визначаються формально та, як правило, да�

лекі від реальності, а більшість з них взагалі не планують основних

техніко�економічних показників. У таких умовах чітко налагодже�

на система обліку та контролю допоможе виявити невикористані

резерви та направити їх по вірному шляху.

Обліковими завданнями реалізації готової продукції, робіт, по�

слуг є:  

– забезпечення інформації про обсяги та структуру реалізованої

підприємством продукції (робіт, послуг);

– облік і контроль виконання договірних зобов’язань щодо

поставки товарної продукції; 

– облік нарахування та сплати належних податків та зборів;

– визначення ціни реалізації та фінансових результатів як в ці�

лому за підприємством, так і за окремими видами продукції, робіт

і послуг [3].

Враховуючи всі проблеми даного аспекту доцільним було б, на

мою думку, вдосконалити організацію роботи бухгалтерської служ�

би, створивши, при цьому, локальну комп’ютерну мережу між її

підрозділами: планово — економічним відділом, бюро нормування

та оплати праці і бухгалтерією. Це надасть змогу більш оперативно

та своєчасно передавати інформацію в мережі цих підрозділів.
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ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ 
ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ 
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спеціальність «Облік і аудит»,
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І. В. Коваленко,
старший викладач, наук. керівник 

Актуальність обраної теми обумовлена використанням грошо�

вих коштів на підприємствах різних форм власності, для розрахун�

ків поточних операцій, а також для розвитку діяльності підпри�

ємства. 

Грошові кошти — це готівка, кошти на рахунках у банках. Вони

включають в себе кошти в касі (рахунок 30 «Каса») на поточних

(рахунок 31 «Рахунки в банках») та інших рахунках в банках, що мо�

жуть бути використані для поточних операцій. Узагальнення

інформації про наявність та рух грошових документів, що знахо�

дяться в касі підприємства, та про кошти в дорозі, тобто грошові

суми, які внесено до кас банків, ощадних кас або поштових

відділень для наступного їх нарахування на поточний або інші ра�

хунки підприємства, здійснюються на рахунку 33 «Інші кошти».

Кошти, які неможливо використати для операцій протягом одно�

го року, починаючи з дати складання балансу, або протягом опе�

раційного циклу через обмеження вилучають із складу оборотних

активів і відображають як не оборотні активи. Для обліку таких

коштів використовують рахунок 18 «Інші необоротні активи» [1,

c. 126–127 ].

Еквівалентами грошових коштів є короткострокові, високолік�

відні інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми коштів і для

яких характерним є ризик зміни вартості. Існують наступні види

грошових еквівалентів:

– інвестиції, якщо термін їх погашення 3 місяці або менше від

дати придбання;

– нвестиції у привілейовані акції, що купуються за короткий

строк до їх погашення. 

Облік еквівалентів коштів ведуть на рахунку 351 «Еквіваленти

грошових коштів» за видами фінансових інвестицій. 
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Еквіваленти грошових коштів є проміжною ланкою між грошо�

вими коштами та фінансовими інвестиціями. Еквіваленти грошо�

вих коштів можуть приносити підприємству хоч і не великий, але

значний прибуток, що дозволяє вважати їх різновидом інвестицій.

Це забезпечує володіння практично абсолютною ліквідністю при

мінімальній ризикованості.

Основними критеріями віднесення активу до категорії еквіва�

лентів грошових коштів необхідно вважати наступне: віднесення до

фінансових інвестицій; висока ліквідність (велика швидкість і віль�

на конвертація у грошову форму, мінімальний ризик втрати вар�

тості); короткий строк погашення (три місяці); основна мета інвес�

тування — забезпечення виконання короткострокових зобов’язань

[2, c. 52].

Таким чином, хотілось би виокремити причини використання

інвесторами еквівалентів грошових коштів: інвестування в грошо�

вих еквівалентах пов’язане з існуванням перманентного ризику

підприємницької діяльності, у процесі здійснення якої завжди

існує вірогідність настання від’ємних послідовностей у вигляді ви�

никнення складних і не прогнозованих витрат. Дослідивши деякі

аспекти обліку грошових коштів та їх еквівалентів, можна стверд�

жувати, що оборотні засоби здійснюють безперервний кругообіг —

із грошової форми вони переходять у матеріальну, потім у виробни�

чу і знову у матеріальну і грошову.
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ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

Р. О. Качан,
III курс, група ОА#61, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Облік і аудит»;
Л. В. Рудюк,
доцент, наук. керівник

Зміни, що відбуваються в економіці України, припускають

істотні зміни у взаємовідносинах між комерційними банками

і суб’єктами господарювання. Високий ризик банківської діяль�

ності головним чином пов’язаний з умовами і результатами діяль�

ності його клієнтів.

Початковим моментом в оцінці можливостей потенційного

клієнта, охочого одержати кредит, є визначення банком можли�

вості позичальника повернути основну суму кредиту в обумовле�

ний час і сплатити відсотки за користування ним.

Один з основних способів уникнення неповернення позики

є ретельний і кваліфікований відбір потенційних позичальників.

Головним засобом такого відбору є економічний аналіз діяльності

клієнта з позиції його кредитоспроможності. Під кредитоспромож'
ністю розуміється такий фінансовий стан підприємства�позичаль�

ника, яке дає упевненість в ефективному використовуванні пози�

кових засобів, здатності і готовності позичальника повернути

кредит відповідно до умов кредитної угоди.

Існує безліч методик оцінки якості позичальників — методик

аналізу фінансового положення клієнта і його надійності з погляду

своєчасного погашення кредиту. Вживані в даний час і рекомендо�

вані способи оцінки кредитоспроможності позичальника спира�

ються, головним чином, на аналіз його діяльності в попередньому

періоді і орієнтовані, в основному, на рішенні розрахункових задач.

При всьому значенні таких оцінок, вони не можуть вичерпно ха�

рактеризувати кредитоспроможність потенційного позичальника в

прогнозі.

Також важливим в ході дослідження є: виявлення переваг і не�

доліків, властивих оцінці якості позичальників, що проводиться по

різних методиках; розробка пропозицій по удосконаленню процесу
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оцінки для підвищення ефективності кредитних операцій ко�

мерційних банків і підвищення, тим самим, якості портфеля

банківських позик.

Однією з найважливіших проблем, з якою стикаються вітчиз�

няні банки — визначення системи показників, що комплексно ха�

рактеризували б кредитоспроможність корпоративних клієнтів.

Одні банки віддають перевагу оцінці фінансового стану позичаль�

ника, недооцінюючи якісні характеристики, інші навпаки, приді�

ляють особливу увагу загальним розділам аналізу кредитоспро�

можності клієнта. Звичайно, ці розділи опосередковано чи

безпосередньо впливають на кредитоспроможність позичальни�

ка, але не в такій мірі, як розділи, що конкретно характеризують

його фінансовий стан.

З огляду на викладене вище, можна запропонувати комплексну

методику аналізу банками кредитоспроможність позичальників,

котра враховує мінімальні вимоги щодо оцінки фінансового стану

позичальника, визначеного в Положенні НБУ «Про порядок фор�

мування та використання резерву для відшкодування можливих

втрат за кредитними операціями банків».

Оцінюючи кредитоспроможність підприємств�позичальників,

необхідно збільшити кількість фінансових коефіцієнтів. Крім тра�

диційних, доцільно розраховувати коефіцієнти: інвестування,

фінансової незалежності, співвідношення дебіторської та креди�

торської заборгованості, оборотність оборотних коштів, матеріаль�

них запасів, дебіторської заборгованості.

Така система якісних показників і коефіцієнтів дає змогу

всебічно проаналізувати і оцінити кредитоспроможність позичаль�

ника, відповісти на низку запитань, які стосуються, по'перше прог�

нозу вчасності здійснення майбутніх платежів; по'друге ліквідності

та реальності оборотних активів; по'третє можливих меж знижен�

ня обсягу прибутку, за яких усе ж забезпечується погашення основ�

ного боргу та процентів.
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ФОРМУВАННЯ ТА ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 
ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. В. Которженко,
IV курс, група 4#А#1, економічний факультет,
спеціальність «Облік і аудит», 
Новокаховський гуманітарний інститут 
ВНЗ Університет «Україна»;
І. В. Коваленко,
старший викладач, наук. керівник

Актуальність формування та фінансового обліку виробничих під�

приємств полягає у тому, що у ринкових умовах існує потреба в об’єк�

тивній інформації про стан господарської діяльності підприємства, а

особливо про результати його діяльності. Економічною категорією,

яка узагальнює діяльність підприємства є його фінансові результа�

ти. Вони можуть виступати у вигляді прибутків (коли доходи переви�

щують витрати), або збитків (коли витрати є більшими ніж доходи) [2].

Основу економічного розвитку будь�якого підприємства стано�

вить прибуток, який представляє собою грошовий вираз основної

частини грошових надходжень, що створюються підприємствами

різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує

фінансовий результат підприємницької діяльності.

Фінансовий результат підприємства формується з валового до�

ходу, що є різницею між виручкою від реалізації товарів та їх купі�

вельною вартістю, а також результату від іншої операційної діяль�

ності та позареалізаційних операцій [4]. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку

інформації про фінансові результати та її розкриття у фінансовій

звітності визначає П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [1].

Синтетичний і аналітичний облік фінансових результатів на

підприємстві ведеться за допомогою рахунка 79 «Фінансові резуль�

тати» [3]. Облік фінансових результатів повинен бути організова�

ний так, щоб за підсумком кожного звітного періоду можна було

отримати підсумкові дані та перенести їх на відповідну статтю Звіту

про фінансові результати.

Для досягнення високої точності під час виведення фінансових

результатів необхідно постійно вдосконалювати ведення бухгал�

терського обліку у відповідному напрямку. До таких шляхів вдоско�
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налення можна віднести: підвищення оборотності обігових коштів

шляхом зменшення заборгованості, що значно збільшує платосп�

роможність підприємств; вчасне погашення позик та кредитів, а та�

кож зменшення питомої ваги залучених коштів у структурі загаль�

ного капіталу; збільшення прибутку можливо за рахунок збільшення

обсягів реалізації продукції та зниження собівартості товарної про�

дукції.

Перелік використаної літератури

1. Зоріна В. Н. Фінансова звітність підприємств : навч. посібник / В. Н. Зо�

ріна, Т. С. Осадча, Г. Г. Зорін. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. —

200 с. — ISBN 966�8365�90�9.

2. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : навч.

посібник / Лень В. С., Гливенко В. В. (за редакцією В. С. Леня). — К. :

Центр навчальної літератури, 2006. — 556 с. — ISBN 966�364�163�0.

3. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік : навч. посібник. —

К. : Вид�во «Центр учбової літератури», 2003. — 524 с. — ISBN 966�690�034�5.

4. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. — 3�тє вид; пере�

роб. і доп. — К. : КНЕУ, 2000. — 578 с. — ISBN 966�574�094�6.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ 
НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
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спеціальність «Облік і аудит», 
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ Університет «Україна»;
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Значна частина вантажів, що транспортується територією Ук�

раїни, переміщаються за допомогою автомобільного транспорту.

Крім того, у процесі здійснення фінансово�господарської діяльно�

сті підприємство будь�якої форми власності та розміру, обов’язко�

во зустрічається з проблемами перевезення товаро�матеріальних

цінностей або людей. Таким чином, ми можемо зазначити, що ав�

тотранспорт відіграє значну роль в діяльності господарюючих

суб’єктів і потребує особливої уваги, оскільки представляє ма�

теріальну основу виробництва. При цьому переміщення вантажів є
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одночасно і виробничим процесом, і продукцією, яка вимірюється

тонно�кілометрами або пасажиро�кілометрами. 

Від того, з якою метою використовується автотранспорт на під�

приємстві — виробничою чи невиробничою — залежить, як будуть

відображені у бухгалтерському обліку операції з ним. Також, має

значення місце експлуатації автомобіля і характер господарської

операції, що здійснюється [1, с. 39]. В цілому, особливості обліку

в АТП полягають у наступному:

1. На АТП мають місце такі виробничі процеси — процес поста�

чання (купівля бензину, запасних частин, контейнерів); процес ре�

алізації послуг; відтворення технічного стану засобів праці.

2. Витрати АТП визначаються за видами виробництв: основне,

допоміжне, обслуговуюче.

3. Калькуляційною одиницею є відповідні одиниці вимірюван�

ня окремих видів перевезень (робіт, послуг) [2, с. 115–117].

4. Значну частину загальних витрат становлять витрати на па�

ливно�мастильні матеріали (ПММ), ремонт, технічне обслугову�

вання (ТО), обов’язкове проходження технічного огляду в органах

ДАІ. Такий огляд проводиться щорічно, за що справляються певні

платежі (транспортний збір, розмір якого залежить від літражу дви�

гуна і типу транспортного засобу (ТЗ), збори за проходження тех�

нічного огляду та за отримання талона).

5. Для нарахування амортизації рухомого складу в бухгалтерсь�

кому обліку часто обирають виробничий метод.

6. АТП є платниками податку з власників транспортних засобів

та інших самохідних машин та механізмів і збору за забруднення

навколишнього середовища.

7. Водіям та технічному персоналу видається спеціальний одяг,

згідно з наказом [3, с. 241], який обліковується на рахунку МШП

або МНМА (залежно від облікової політики підприємства).

Автотранспортні підприємства здійснюють свою діяльність,

постійно порівнюючи витрати з експлуатації автомобілів з дохода�

ми, що отримують за послуги, надані іншим підприємствам і насе�

ленню. При здійсненні бухгалтерського обліку виявляються

результати окремих господарських процесів діяльності автотранс�

портного підприємства в цілому, і всіх його ділянок зокрема; а спе�

цифічний характер деяких об’єктів цього обліку зумовлений

техніко�економічними особливостями цієї галузі економіки. 
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В умовах переходу економіки України до ринкового механізму

функціонування, дуже важливими задачами є прискорення науко�

во�технічного прогресу, зменшення використання «живої» праці,

механізація трудомістких робіт, оптимізація використання трудо�

вих ресурсів, зменшення втрат робочого часу.

На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх

заробітної плати повинен бути документальним, достовірним та

однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують

право на працю шляхом укладання трудового договору на підпри�

ємстві у відповідності з Законом України, що конкретизує права та

обов’язки робітників, а також оплату за виконану роботу, відраху�

вання у фонди, розрахунок прибуткового податку. У зв’язку з цим

на підприємстві організується оперативний та бухгалтерський об�

лік праці та її оплата.

Заробітна плата — це точка перетину інтересів багатьох:

підприємства; працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих

сторін оцінює значення заробітної плати, якщо не як найваж�

ливіших. У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи бух�

галтера, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як пра�

вило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні

заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок
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і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один

спосіб уникнути таких помилок абсолютно точно знати, як прово�

дити будь�які розрахунки, пов’язані із заробітною платою. 

З одного боку, це пов’язано з відношенням до таких питань

власне робітників, для яких заробітна плата служить основним

джерелом матеріальних благ.

З іншого боку, з тою обставиною, що суми, що спрямовуються

підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що

визначає надходження податків і обов’язкових зборів у бюджет

і цільові фонди.

Бухгалтерський облік на підприємстві повинен забезпечувати:

точний розрахунок заробітної плати кожного робітника відповідно

до кількості і якості витраченої праці, що діють формами і система�

ми його оплати, правильний підрахунок утримань із заробітної пла�

ти; контроль за дисципліною праці, використанням часу і виконан�

ням норм виробітки робітниками, своєчасним виявленням резервів

подальшого росту продуктивності праці, витратою фонду заробіт�

ної плати (фонду споживання) і т. п.; правильне нарахування і роз�

поділ по напрямках витрат відрахувань на соціальне страхування

і відрахувань у Пенсійний фонд України.

Перехід до ринкових відносин економіки України, у якій рані�

ше панувала централізована система планування і керування, по�

требує переробки системи бухгалтерського обліку, звітності, конт�

ролю, аналізу, а також придбання фахових навичок і уміння

робітників приймати правильні й ефективні управлінські рішення.

Основою ефективної діяльності будь�якого суб’єкта господа�

рювання виступає чітко налагоджена система урахування і контро�

лю. Незалежно від форми власності фірмі необхідний бухгалтерсь�

кий облік як основа, що підтверджує юридичну і фінансову

обґрунтованість дій фірми, її взаємодії з органами державного ке�

рування і правопорядку і дотримання встановлених норм і правил.

Останнім часом законодавчі і нормативні документи, що регла�

ментують оподатковування витрат на оплату праці, змінювалися

досить часто. Тому бухгалтеру важливо знати, як здійснювати опо�

даткування тієї або іншої виплати в даний час

Особлива увага виділена порядку проведення індексації за�

робітної плати, і виплати компенсації робітникам утрати частини

заробітної плати в зв’язку з затримкою термінів її виплати.
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Особливості сучасної системи обліку фінансових результатів

полягають у її зосередженні на потребі керівництва в релевантній

інформації, яка в подальшому дає змогу приймати ефективні уп�

равлінські рішення. У зв’язку з цим постає питання щодо органі�

зації бухгалтерської інформаційної системи управління результата�

ми діяльності суб’єктів господарювання, що відповідає потребам

ринкової економіки.

Для кращого сприйняття, внутрішніми та зовнішніми користува�

чами інформації, що наводиться у бухгалтерський документації та

звітності, необхідно акцентувати їх увагу на спеціальній термінології.

Так, фінансовий результат — це прибуток або збиток, одержа�

них від діяльності підприємства. Доходи — це збільшення еконо�

мічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зо�

бов’язань, які сприяють зростанню власного капіталу (окрім

збільшення капіталу за рахунок вкладень власників). Витрати — це

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збіль�

шення зобов’язань, які приводять до зменшення власного капіталу

(за винятку капіталу, які вилучають розподіляють власники). При�

буток — це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними ви�

трати. Збиток — це перевищення суми витрат над сумою доходу,

для отримання якого були понесені ці витрати [2, с. 227–228]. 

Облік доходів та витрат діяльності підприємства і формування

фінансового результату є однією з найскладніших ділянок обліку.

Тому що специфіка обліку доходів і витрат і визначення фінансових

результатів в розрізі виду діяльності потребує чіткого документаль�

ного оформлення [1, с. 431]. Взагалі облікова модель формування фі�

нансових результатів є малоефективною за відсутності системи облі�

ку та контролю результатів діяльності за центрами відповідальності.
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Тому вважаємо за доцільне на підприємствах використовувати

автономний підхід до побудови систему взаємозв’язку між фінан�

совим та управлінським обліком, який передбачає ведення фінан�

сової та внутрішньогосподарської (управлінської) підсистеми

обліку в паралельній системі рахунків. Це сприятиме підвищенню

аналітичності облікової інформації, оскільки надасть можливість

своєчасно визначити результати діяльності за кожним структурним

підрозділом з одночасним налагодженням управлінського контро�

лю за центрами відповідальності.

Запропонована методика нормативного обліку за центрами

відповідальності поєднує дві традиційні облікові системи за відхи�

леннями, що використовують в управлінській бухгалтерії: вітчиз�

няну — нормативного обліку, та зарубіжну — метод обліку стан�

дартних витрат (стандарт — кост) [3, с. 12]. Концепції обліку, за

цими методами, не суперечать одна одній. Відповідно, за цих умов,

деякі їх компоненти можуть бути об’єднані в одну комплексну сис�

тему нормативного обліку за центрами відповідальності.

Стандартизація субрахунків потрібна для отримання, в опера�

тивному режимі, даних системного дослідження про виконання

конкретного обсягу продукції за всіма стадіями фінансово�госпо�

дарського контролю, який забезпечує відтворення всіх витрат,

пов’язаних із діяльністю підприємств та отримання очікуваного

позитивного фінансового результату. Використання нормативного

підходу в організації внутрішньогосподарського обліку в управлінсь�

кому інформаційному моделюванні має зацікавити не тільки нау�

ковців, а й фахівців.
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ВИРОБНИЧИЙ ТА НАУКОВОDТЕХНІЧНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

В. В. Липко,
ІІІ курс, група МО#61, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій»;
Л. М. Лавриненко,
к. е. н., доцент, науковий керівник

Удосконалення господарського механізму України в період

формування ринкової економіки здійснюється на основі проведен�

ня економічних досліджень. На сучасному етапі суспільного роз�

витку, якому притаманне прискорення темпів науково�технічного

прогресу, з одного боку, та загострення ресурсно�екологічної кризи

— з іншого, постає необхідність детального аналізу та вивчення по�

тенціалу країни як виробничого, так і науково�технічного. 

Входження України в світовий економічний простір — це новий

етап у її розвитку, який передбачає структурну модернізацію еко�

номіки, формування нових територіально�виробничих комплексів,

вдосконалення системи господарських зв’язків тощо. Усе це вима�

гає досягнення кардинальних змін у структурних і відтворювальних

характеристиках в сферах виробництва, розподілу та споживання,

орієнтації на ефективний пошук нових можливостей щодо ресур�

созбереження в усіх сферах виробничої і невиробничої діяльності.

Виробничий потенціал України — основа економічної могут�

ності і незалежності держави. Він визначає можливості виробницт�

ва щодо вирішення комплексних завдань соціально�економічного

розвитку країни, виводу її економіки з кризи.

Промисловість України — основна і провідна галузь суспільного

виробництва, що забезпечує потреби народного господарства

країни у паливі, енергії, сировині, матеріалах, забезпечує постійне

технічне переозброєння всіх сфер і галузей економіки, а також задо�

вольняє різноманітні потреби населення. У промисловості ство�

рюється майже половина національного доходу країни, що зумов�

лює її вирішальний вплив на процес розширеного відтворення.

Науково�технічний прогрес в Україні й технологічний розвиток

її господарства дедалі більше починає залежати від інтелектуального
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і розумового потенціалу та розвитку науки і техніки в інших країнах

світу. Але вони найменше зацікавлені у розвитку нашої економіки,

оскільки хочуть мати великий ринок збуту для своїх товарів, а тому

не дуже зацікавлені у передачі найновіших своїх технологій. І хоч

наша держава дедалі більше закуповує у них нового обладнання,

технологій, матеріалів і «ноу�хау», значна частина із яких уже не

відзначається новизною. 

Україна була, є і буде державою з величезними потенційними

можливостями, багатими історичними традиціями, працелюбним на�

родом, а тому вона не може погодитися на роль другорядної держави.

Враховуючи спрямування зовнішньої політики нашої держави

на інтеграцію до європейського економічного простору, на період

до 2010 р. треба здійснити прогнозування зростання виробництва

всіх галузей у рамках основоположних державних стандартів, що

відповідають європейським та міжнародним.

Для України на сьогодні залишаються проблеми, зумовлені спа�

дом темпів економічного розвитку й фінансовою неможливістю

надання науці статусу пріоритетної компоненти розвитку суспільст�

ва. Тому прийняття заходів з підтримки науки, збереження й роз�

витку науково�технологічних потенціалів держав як найважливішої

умови забезпечення національної безпеки є невідкладним. Ство�

рення науково�технологічної політики відповідно до економічних

реалій ринкових відносин має на меті забезпечення економічного

зростання й відродження виробництва на базі науково�технічного

прогресу.

Для цього необхідно в першу чергу розробити механізми залу�

чення приватного капіталу для підтримки наукової сфери, створи�

ти законодавчу базу для стимулювання вітчизняного підприємця,

інвестора, вкладати кошти в науку. Крім того, треба залучати

фінансування з різних джерел (створення фондів різного ґатунку,

в тому числі таких, що працюють на основі повернення кредитів).

Дуже важливо також забезпечити соціальний захист працівників

наукової сфери.

Відродження національної науки, що за досвідом розвинутих

країн є однією зі складових створення конкурентноздатної на сві�

товому ринку наукоємної продукції, сприятиме зміцненню й роз�

виткові зв’язків у сфері науки і технологій, що склалися історично,

розширенню міжнародного науково�технічного співробітництва.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

І. І. Носенко,
VI курс, група МО#41, факультет економіки і менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організації»;
Л. І. Бондарєва,
к. п. н., доцент, наук. керівник

У наш час в умовах розвитку економіки, необхідно вміти швидко

реагувати на всі можливі зміни зовнішнього і внутрішнього середо�

вища та швидко пристосовуватись до нових умов. Тому реструкту�

ризація відіграє дуже важливу роль в діяльності підприємства. 

На підставі особливостей поведінки підприємства в сучасних

умовах визначається мета проведення реструктуризації підприєм�

ства,яке забезпечує його інвестиційну привабливість та ліквідність

шляхом удосконалення організаційної структури, структури управ�

ління, оздоровлення фінансового стану підприємства. 

Поняття реструктуризації підприємства розглядається як про�

цес здійснення комплексу організаційно�господарських, фінансо�

во�економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на під�

вищення інвестиційної привабливості об’єкта приватизації, збіль�

шення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції.

Порядок реструктуризацiї пiдприємств забезпечується законо�

давчою базою та передбачає виконання таких дій:

– прийняття рiшення про реструктуризацiю пiдприємства;

– створення комiсiї з реструктуризацiї пiдприємства;

– розроблення та впровадження проекту реструктуризацiї пiд�

приємства, продукції, підвищення ефективності виробництва. 

Основними напрямами заходів з реструктуризації підприємств є:

– поліпшення фінансового стану підприємства шляхом ефек�

тивного використання та розпорядження майном підприємства

(продаж, здача майна в оренду, консервація об’єктів, передача дер�

жавного майна в комунальну власність);

– реорганізація підприємства;

– вдосконалення організаційної структури підприємства, в то�

му числі участь у створенні господарських товариств, створення до�

чірніх підприємств на базі майна ВАТ.

Основними джерелами фінансування заходів з реструктуризації

підприємства може здійснюватися за рахунок коштів є: 
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– підприємства, щодо якого прийнято рішення про реструкту�

ризацію;

– потенційних інвесторів; 

– позабюджетного Державного фонду приватизації. 

Можна визначити наступні етапи реструктуризації. 

Першим етапом реструктуризації підприємства, що знаходить�

ся у кризовому становищі, є оперативний напрям, або санація

підприємства (оздоровлення). Другим етапом є стратегічний на�

прямок, метою якого є стратегічна орієнтація підприємства, роз�

робка стратегії його довгострокового розвитку, тобто забезпечення

довгострокового успішного розвитку підприємства.

Треба зазначити, що найголовніше перед тим, як підприємство

буде здійснювати заходи по оздоровленню, на підприємстві повинне

бути проведене дослідження, яке має на меті аналіз реального стано�

вища підприємства, дослідження причин, що привели до кризи та

можливостей оздоровлення підприємства. Одними з головних проб�

лем занепаду підприємства є неконкурентна здатність підприємства,

застаріла технологія, обладнання, недостатньо кваліфіковані праців�

ники. Після проведення попередніх досліджень і прийняття рішення

про необхідність та можливість оздоровлення підприємства, почи�

нається розробка програми реструктуризації підприємства, до якої

також входять календарний план, встановлення виконавців, відпові�

дальних, розробка та затвердження бюджету.

Отже, одним із можливих напрямків вирішення цих проблем

є використання послуг консалтингових компаній та залучення

інвестиційних коштів для придбання нових технологій, обладнан�

ня та навчання персоналу підприємства.

НЕОБХІДНІСТЬ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

І. В. Перкіна,
V курс, група 5#МА, економічний факультет,
спеціальність «Облік і аудит», 
Новокаховський гуманітарний інститут, ВНЗ Університет «Україна»,
І. В. Коваленко,
старший викладач, наук. керівник

У процесі господарської діяльності підприємства постійно всту�

пають у взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання
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при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договора�

ми: з постачальниками — за одержані від них товарно�матеріальні

цінності, з покупцями — за придбані ними товари, з банками — за от�

римані кошти і погашені кредити, з іншими юридичними та фізични�

ми особами — за транспортні та інші послуги, електроенергію, пали�

во тощо, з працівниками — із заробітної плати, та ін. [1, c. 211].

Відносини між підприємствами, які виникають внаслідок кру�

гообігу господарських засобів, називаються розрахунками. Вони

опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного продукту, пе�

рехід його з товарної форми у грошову, і навпаки. Початковою

і кінцевою ланкою кругообігу засобів, який включає придбання то�

варів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг,

а також їх продаж і отримання виручки, виступають грошові кош�

ти, які є найбільш ліквідними активами. 

Кошти, що їх використовують для розрахунків, виконуючи

функцію міри вартості, засобу обігу та платежу, здійснюють безпере�

рвний кругообіг (гроші — товар — виробництво — товар — гроші),

повертаючись, при цьому, до своєї первісної форми у вигляді вируч�

ки після реалізації продукції, тобто у вигляді грошових коштів.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4

«Звіт про рух грошових коштів» під грошовими коштами розуміють

готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання.

Готівка (готівкові кошти) — це грошові знаки національної валюти

України — банкноти та монети.

Платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб за

реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги)

і за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією про�

дукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, називаються

готівковими розрахунками. Приміщення або місце, що призначене

для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших

цінностей і касових документів де, як правило, ведеться касова

книга називається касою підприємства.

Бухгалтерський облік коштів підприємства покликаний вирі�

шити наступні основні задачі: вчасно і точно відбивати наявність

і рух (надходження і вибуття) коштів у касі і на рахунках в устано�

вах банків; контролювати дотримання ліміту готівки в касі,

схоронність і раціональне використання коштів; правильно відби�

вати розрахункові операції, забезпечити контроль за своєчасністю

в умовах сталого розвитку Секція І



платежів і дотриманням установленого порядку розрахунків; правиль�

но відображати отримані кредити, забезпечувати контроль за їх вико�

ристанням по призначенню і за своєчасним погашенням [2, c. 56].

Правильна побудова обліку грошових коштів дає можливість

забезпечити інформацію про їх наявність, цілеспрямоване вико�

ристання і контроль за збереженням.

Основу обліку грошових коштів складає їх класифікація: за

призначенням (засоби для обігу, для спеціального призначення), за

місцем збереження (засоби в банку, засоби в касі, засоби в підзвіт�

них осіб, засоби в контрагентів, вкладені в цінні папери) [3, c. 100].

Таким чином, грошові кошти зв’язані з виробництвом і обсягом

суспільного продукту, а також його невиробничим споживанням,

і є конкретним об’єктом бухгалтерського обліку. 
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Для висвітлення нашої проблеми спочатку визначимося з дефі�

ніціями, якими ми будемо оперувати в подальшому.

Економіка — це діяльність людей по використанню наявних у їх

розпорядженні фізичних і духовних ресурсів для виробництва това�

рів і послуг з метою забезпечення своїх матеріальних потреб [1].
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Система — безліч елементів, що знаходяться у відносинах

і зв’язках один з одним, що утворюють визначену цілісність, єд�

ність [2]. Тому можна дійти висновку, що поняття «економічна сис�

тема» показує на декілька підходів щодо вирішення проблем транс�

формації або реформування економіки.

Сучасна господарська система розвинутих західних країн має

«змішану економіку», яка має такі ознаки:

• механізм цінових сигналів виступає визначальним засобом

передачі інформації;

• у приватній власності знаходиться обмежена частка ресурсів,

де головним виступає капітал;

• термін «змішана економіка» означає, що немає правового ре�

жиму тільки приватної власності або тільки державній власності

(йдеться про «золоту середину», по якій просуваються Японія,

Південна Корея, Китай, США [3]; Велика Британія, Швеція.

У той же час, намагання розширити кордони державного секто�

ру буде підсилювати ієрархічні компоненти у даній системі, що бу�

де викликати наростання трансакційних витрат. Теорія «змішаної

економіки» належить до буржуазно�реформістських концепцій

(С. Чейз, А. Хансен, Дж. М. Кларк [4]; П. Самюельсон [5].

В економічній науці затвердилася думка, що зараз існує 3 еко�

номічні системи, які представляють собою різні варіанти змішаної

економіки [6].

Досвід країн з перехідною економікою свідчить, що Уряд свої

зусилля спрямовує на забезпечення стабільності і згуртованості

суспільства, що сприятиме зменшенню соціальних конфліктів

і прискоренню економічного зростання.

Ринкова економіка потребує наявності розвинутих демокра�

тичних інструментів та інституцій, встановлення правових рамок,

у межах котрих економічні агенти одержали б можливості для

діяльності за принципами ринку. 

На жаль, ситуація, що склалася в українській системі державно�

го управління характеризується відсутністю прозорості в процесах

прийняття та виконання як президентських, так і урядових рішень. 

Український уряд ще не зовсім відійшов від керівництва еконо�

мікою та управління господарською діяльністю, причому структура

апарату центрального уряду за кількістю виконавчих органів уне�

можливлює впровадження моделі ринкової економіки (не може

оперативно діяти в умовах ринкової економіки) [7].

в умовах сталого розвитку Секція І



На нашу думку, можна виокремити такі умови удосконалення

методів державного регулювання соціально�економічними проце�

сами: впровадження відкритості і прозорості бюджетного процесу;

створення механізму ефективного контролю за виконанням бюд�

жету, використанням бюджетних коштів; недопущення погіршення

показників у життєво важливих секторах економіки і особливо

в тих, стан яких наближається до критичних значень (металургія,

машинобудування).

На підставі викладеного можна сказати, що одна з головних

проблем української економіки полягає в переході від економіки

екстенсивного способу розвитку шляхом інтенсифікації виробницт�

ва, до економіки, в основу якої покладено найновіші технології, ви�

сокий рівень науки в поєднанні з високим загальноосвітнім рівнем.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 
ЯК ОБЛИЧЧЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ
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Одна з основних концепцій бухгалтерського обліку полягає

у тому що бізнес повинен розглядатися окремо від його власника

(господаря). Цей принцип зручний тим, що дозволяє нам сприйма�

– 114 –

Секція І Економічні перспективи України



– 115 –

ти бізнес не як абстрактне поняття, що створене лише на папері,

а як «живий організм». Ставлячи перед собою питання про те, що

ж може бути «обличчям» бізнесу, ми прийшли до висновку, що

однією з можливих відповідей на це запитання може бути фінансо�
ва звітність такого бізнесу. Аналогічно тому, що будь�яка людина

бажає бути красивою, слідкуючи за своєю зовнішністю, так і бізнес

використовує фінансову звітність для демонстрації своїх успіхів

і надійності.

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності й рух гро�

шових коштів підприємства за звітний період. Фінансова звітність

складається з таких форм: балансу; звіту про фінансові результати;

звіту про рух грошових коштів; звіту про власний капітал; приміток

до річної фінансової звітності [2].

Проте на сьогоднішній день актуальною є проблема підвищен�

ня значення, статусу і якості фінансової звітності. Внаслідок роз�

державлення бізнесу і переходу його у приватну або корпоративну

власність це призвело до того, що нові власники отримавши конт�

роль над тим чи іншим бізнесом втратили бажання афішувати ре�

зультати своєї діяльності і навіть намагаються їх приховувати. Так,

як на сьогоднішній день потенційні втрати від розкриття інфор�

мації оцінюються підприємствами вище ніж можливі економічні

вигоди від такого розкриття. Внаслідок цих причин значна частина

українського бізнесу знаходиться в тіні, тобто за межами офіційно�

го бухгалтерського обліку, або здійснюється через офшорні ком�

панії які знаходяться за межами нашої країни. Як наслідок,

обов’язкова фінансова звітність таких компаній не може нести

в собі економічного змісту ні для їх власників, ні для зовнішніх

зацікавлених сторін.

На нашу думку підвищення значення і статусу фінансової

звітності, неможливо досягти без ініціативи від самого бізнесу. Ад�

же лише тоді, коли бізнес почне використовувати всі можливості

для отримання конкурентної переваги на ринку споживання, праці

і капіталу, він буде вимушений звернути увагу на власну прозорість

в очах інвесторів і суспільства в цілому. Це стане перши кроком

у висвітленні достовірної фінансової звітності. Другий крок — це

можливо, потрібно ввести атестацію головних бухгалтерів, що при�

мусить їх ще більше шанувати свою професію. Третій крок —
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Мінфін повинен організувати публічну і доступну дискусію на

предмет якості НСБО і їх реальної відповідності МСФЗ. Якщо ми

з вами, як молоді спеціалісти та майбутнє нашої держави, не доб’є�

мося того, що наші НСБО будуть дійсно відповідати МСФЗ, а усі

невідповідності будуть проаналізовані і аргументовані, обов’язкова

фінансова звітність українських компаній ніколи не отримає стату�

су на який вона заслуговує. 

Отже фінансова звітність — це найбільш цікаве у вибраній нами

професії, оскільки поле для творчості і пошуку самого логічного

рішення тут є безмежним. Ми щиро бажаємо вам отримати робоче

місце в компанії, що інвестує у якість фінансової звітності, і з часом

отримати позицію щоб підписувати цю звітність. 
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В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаро�

виробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумов�

леної в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з най�

меншими витратами. При цьому в даний час визначальною

характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції.
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Міжнародна організація по стандартизації визначає якість як

сукупність властивостей, які зумовлюють придатність продукту за�

довольняти певні потреби споживачів відповідно до його призна�

чення. Це пов’язано з тим, що якість продукції в умовах конкурен�

ції є головним стимулом придбання продукції, одним з факторів її

конкурентоспроможності. 

Управління якістю продукції — це встановлення, забезпечення

і дотримання необхідного рівня якості продукції при її розробці,

виготовленні та експлуатації, що досягається шляхом систематич�

ного контролю за якістю і цілеспрямованого впливу на умови

й фактори, від яких вона залежить.

Показник якості продукції являє собою кількісну характеристи�

ку одного чи декількох властивостей продукції, що складають її

якість і розглянуті стосовно до визначених умов її створення,

експлуатації чи споживання.

Для визначення якості продукції, що випускається на підпри�

ємстві, застосовують систему загальних показників, у яку входять: 

– частка принципово нових (прогресивних) виробів у загально�

му їхньому обсязі; 

– коефіцієнт відновлення асортименту продукції; 

– частка виготовленої продукції, на яку отримані сертифікати; 

– частка виробничого браку; 

– відносний обсяг сезонних товарів, реалізованих за знижени�

ми цінами й ін.

Ефективним засобом управління якістю є стандартизація, яка

включає комплекс норм, правил і вимог до якості продукції. 

Стандарт є основним нормативно�технічним документом,

в якому показники якості встановлюються, виходячи з новітніх до�

сягнень науки, техніки і попиту споживачів.

Процес стандартизації продукції регулюється сукупністю нор�

мативно�технічної документації:

1. Міжнародні стандарти ISO серії 9000;

2. Державні стандарти України (ДСТУ);

3. Галузеві стандарти (ГСТУ);

4. Стандарти науково�технічних та інженерних товариств та спілок;

5. Технічні умови (ТУ);

6. Стандарти підприємств.

В умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності підпри�

ємств найважливішим результатом виробничого менеджменту

в умовах сталого розвитку Секція І



і системи управління якістю є сертифікація продукції. Сертифіка�
ція — це документальне підтвердження відповідності продукції ви�

значеним вимогам, конкретним стандартам чи технічним умовам.

Вона забезпечується видачею сертифіката — документу, який

забезпечує високий рівень якості і відповідність вимогам міжна�

родних стандартів ISO серії 9000. 

Розрізняють обов’язкову і добровільну сертифікацію. Обов’язкова

сертифікація здійснюється виключно в межах державної системи уп�

равління господарюючими суб’єктами, охоплює у всіх випадках пе�

ревірку і випробування продукції з метою визначення її характеристик

та подальший державний технічний нагляд за сертифікованими виро�

бами.Добровільна сертифікація може проводитись на відповідність

продукції вимогам, котрі не є обов’язковими в межах держави.

Державний нагляд за якістю продукції здійснює Держстандарт
(Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифі�
кації України), який є національним органом, що здійснює стандар�

тизацію і сертифікацію продукції.

Внутрішньовиробничий технічний контроль на підприємстві

здійснює відділ технічного контролю (ВТК), головною задачею якого є

забезпечення необхідного рівня якості, зафіксованого в нормативно�

технічних документах, шляхом безпосередньої перевірки кожного бра�

ку і цілеспрямованого впливу на умови і фактори, що формують його.

ПРИВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО МІЖНАРОДНИХ

СТАНДАРТІВ

С. В. Федоренко,
IV курс, группа 4А1, економічний факультет,
спеціальність «Облік і аудит», 
Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ Університет «Україна»;
І. В. Коваленко,
старший викладач, наук. керівник

Важливим кроком на шляху до гармонізації вітчизняного обліку

у відповідності з міжнародними принципами є прийняття нових

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і впро�
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вадження, на їх основі, нової фінансової звітності. Її зміст та прин�

ципи складання зроблять звітність більш прозорою, відповідною до

інформаційних потреб усіх вітчизняних та іноземних користувачів

звітності [1].

Нинішня ситуація в бухгалтерському обліку, зокрема у фінан�

совій звітності, показує, що ті стандарти, які регламентують прави�

ла складання і подання фінансової звітності в Україні, не є доско�

налими та не в повній мірі сприяють розвитку обліку в країні. Саме

тому постає необхідність в оптимізації національних стандартів

у відповідності до міжнародних. У країнах західної Європи фінан�

сова звітність послідовно та в повній мірі відображає всі активи, зо�

бов’язання, результати діяльності та переміщення капіталу і гро�

шей суб’єктів господарювання. В Україні ж звітність побудована

на основі звітності колишнього СРСР, що робить підсумки робо�

ти підприємств не досить прозорими [2]. Іноземні інвестори, які

хочуть примножити свої статки за рахунок інвестицій в україн�

ську економіку, стикаються із неповноцінністю вітчизняної звіт�

ності. Цей негативний чинник стає найголовнішою перепоною

під час прийняття рішення про інвестування у національну еко�

номіку.

Для більш повного розкриття відмінностей між вітчизняною

звітністю та тією, що складається у Європі, необхідно здійснити її

характеристику за кожною формою окремо. 

Вітчизняний баланс у більшій чи меншій мірі відповідає міжна�

родним стандартам. Єдина відмінність полягає в тому, що наш ба�

ланс складається за принципом збільшення ліквідності, а баланс

інших країн має дещо інше групування розділів [3]. Звіт про фінан�

сові результати має зовсім іншу структуру, ніж європейський ана�

лог — Звіт про прибутки. Єдина форма звітності, яка повністю

відповідає всім міжнародним стандартам, — це Звіт про рух грошо�

вих коштів. Звіт про власний капітал максимально наближений до

міжнародного варіанту, але для повної відповідності необхідно

внести деякі зміни. П’ята форма — Примітки до фінансової звіт�

ності — це сукупність розділів, які не відображаються в чотирьох

основних формах. У майбутньому, на нашу думку, вона має припи�

нити своє існування, а вся необхідна інформація з цієї форми по�

винна відображатися у чотирьох основних формах [4].

Таким чином, приведення національних стандартів у відповід�

ність до міжнародних, або взагалі прийняття міжнародних стандартів

в умовах сталого розвитку Секція І



обліку як основних, дасть змогу збільшити інвестиції у вітчизняну

економіку, зробити більш прозорою діяльність підприємств країни.

Впровадження оновлених стандартів в Україні заплановано ввести

впродовж кількох наступних років. Вже сьогодні Міністерство фі�

нансів поступово вносить зміни до Національних стандартів, на�

ближуючи їх до міжнародних та зменшуючи різницю між національ�

ною системою обліку та загальноприйнятою європейською. Тому

перехід вітчизняного обліку до міжнародних стандартів має відбу�

тися найближчим часом [5].

Перелік використаної літератури

1. Методичні рекомендації з трансформації фінансової звітності ук�

раїнських підприємств у фінансову звітність за МСБО. — К., 2003.

2. Верхогляд В. К. Річна фінансова звітність / Верхогляд В. К. // Баланс. —

2007.— № 5.—С. 18–22.

3. Журавльов В. В. Аналіз господарсько�фінансової діяльності / В. В. Жу�

равльов, Н. Т. Савруков. — Чебоксари, 1999. — С. 135.

4. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні / В. П. Завгородній. —

К. : А.С.К., 2001р. — C. 227.

5. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз. Керування капіталом. Вибір

інвестицій. Аналіз звітності / В. В. Ковальов. — М.: Фінанси і статистика,

1998 р. — C. 116.

ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАБОРУ 
ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

О. І. Хворостина,
VI курс, група МО#41, факультет економіки і менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій»;
Т. І. Пішеніна,
к. е. н., наук. керівник

Будь�яка організація постійно має потребу в персоналі. Задачею

залучення персоналу є забезпечення покриття потреби в персоналі

в якісному і кількісному відношенні з врахуванням місця і часу.

Перш ніж організація запропонує кому�небудь роботу, вона повин�

на знайти тих людей. які хотіли б її одержати. У цьому і полягає

набір — створити необхідний резерв кандидатів на всі посади,
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з яких потім будуть відібрані найбільш придатні працівники. Тобто

звідси головна задача добору персоналу — вибір найбільш придат�

них кандидатів з резерву, створеного в ході набору. При цьому ви�

користовуються численні форми і методи добору за допомогою

яких фірми й організації відбирають найбільш придатних їм людей.

Добір персоналу має важливе значення при управління людськими

ресурсами, тому що від нього багато в чому залежить подальша

діяльність організацій, тому що тільки при наявності кваліфікова�

ного персоналу вони зможуть домогтися найкращих результатів

і поставлених задач.

Трудові ресурси — це частина працездатного населення, що за

своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи

іншій сфері діяльності.

Персонал підприємства являє собою сукупність постійних пра�

цівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або)

мають досвід практичної діяльності.

На підставі порівняння плану по людських ресурсах з чи�

сельністю персоналу, що вже працює в організації, відділ людських

ресурсів визначає вакантні робочі місця, які необхідно заповнити

Прийом на роботу — це ряд дій, що починаються організацією

для залучення кандидатів, які володіють якостями, необхідними

для досягнення цілей, поставлених організацією.

Прийом на роботу починається з детального визначення того,

хто потрібний організації.Традиційно в основі цього процесу ле�

жить підготовка посадової інструкції — документа, який описує ос�

новні функції працівника, що займає дане робоче місце. 

Визначивши вимоги до кандидата, переходимо до реалізації

наступного етапу — залучення кандидатів. Для залучення канди�

датів організація може використовувати внутрішні і зовнішні дже�

рела.

Внутрішні джерела. Розумне використання наявних людських

ресурсів може дозволити підприємству обійтися без нового набору:

– оголошення про наймання на роботу в стінгазеті;

– перегляд картотеки особового складу;

– запит керівних кадрів та працівників;

– опитування родичів і знайомих.

Зовнішні джерела:
1.Самовиявлення кандидатів. 
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2. Об’яви в ЗМІ. 

3. Виїзди в інститути та інші навчальні заклади. 

4. Державні агентства зайнятості. 

5. Приватні кадрові агенції. Їх умовно можливо розділити на

три групи:

– Рекрутингові агенції. 

– Кадрові агенції. 

– «Сірі» кадрові агентства

Відбір персоналу– це процес вивчення професійних і психоло�

гічних якостей працівника з метою встановлення, його здатності

виконувати посадові обов’язки на певному робочому місці або по�

саді, і в кінцевому підсумку вибір з сукупності претендентів

найбільш прийнятого з урахуванням його кваліфікації, спеціаль�

ності, здібностей та інтересів, що задовольняють цілям організації.

Етапи процесу відбору:
1. Попередня відбіркова бесіда. 

2. Заповнення бланка заяви й автобіографічної анкети. 

3. Бесіда по найму. 

4. Тести по найму. Тест по найму — засіб, що вимірює який�не�

будь показник людини (оцінка наявності здібностей, розумового

складу і т. д.)

5. Перевірка рекомендацій і послужного списку.

6. Медичний огляд. 

7. Ухвалення рішення. Прийом на роботу закінчується підпи�

санням двома сторонами трудового договору.

При відборі кандидатів прийнято керуватися наступними принципами:
1. Орієнтація на сильні, а не слабкі сторони кандидатів і пошук

найбільш прийнятого для даної посади. 

2. Відмова від найму нових працівників незалежно від їх квалі�

фікації та особистих якостей, якщо в них немає потреби.

3. Орієнтація на найбільш кваліфіковані кадри, але не більш ви�

сокої кваліфікації, ніж цього вимагає посада.

4. Забезпечення відповідних індивідуальних якостей кандидатів

вимогам, що висуваються до посади.

Таким чином, процес набору і відбору кандидатів на вакантні по�

сади дуже копіткий, вимагає застосування певних методів конкретно

до кожної ситуації і багато в чому залежить від професіоналізму

і компетентності працівників відділів людських ресурсів (кадрів).
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Шелухіна,
VI курс, ОА#41, факультет «Економіки та менеджменту»,
спеціальність «Облік і аудит»;
О. П. Гаценко,
к. е. н., доцент, наук. керівник

Трансформація економіки України супроводжується об’єктив�

ною необхідністю ринкових нововведень та адаптації їх до реалій

економічного життя. Одним із таких нововведень стало масове

створення акціонерних товариств.

За умов реформування відносин власності особливого значення

набуває дослідження процесів фінансування господарської діяль�

ності акціонерних товариств, оскільки основною вимогою ринко�

вих відносин є фінансування підприємств. Основним джерелом, де

акумулюється та систематизується необхідна інформація, є бухгал�

терський облік. Він відображає процес формування власності, об�

сяг прав власників акціонерних товариств, розподіл результатів їх

діяльності, тобто інформацію про формування та використання влас�

ного капіталу як фінансової основи діяльності акціонерних товариств.

Тому на сучасному етапі розвитку ринкових відносин актуального зна�

чення набуває дослідження обліку власного капіталу акціонерних то�

вариств як нового об’єкта вітчизняної облікової системи.

Наявність капіталу є умовою створення та розвитку бізнесу.

Підприємство, що відокремлено від інших здійснює господарську

діяльність, повинно володіти капіталом. Структура і динаміка влас�

ного капіталу є найсуттєвішим показником, що визначає фінансо�

вий стан підприємства.

Серед науковців і провідних вчених досі немає єдності щодо

трактування капіталу як економічної категорії. Визначаючи капітал

як фактор виробництва, економісти ототожнюють капітал із засо�

бами виробництва. Подібні трактування були притаманні ще кла�

сикам політичної економії. Зокрема, А. Сміт розглядав капітал як

накопичену працю, а  Д. Рікардо вважав, що капітал — це засоби

виробництва. Тобто вони висловлювали думку, що капітал скла�

дається зі благ тривалого використання, створених економічною

системою для виготовлення інших товарів. 
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Представники сучасного монетаризму (М. Фрідмен та інші)

ототожнюють капітал з грошима або його замінниками — кредит�

ними грошима, які у своєму русі (обороті) приносять дохід, тобто

з цієї точки зору, капітал — це багатство, що існує у формі грошей.

Капітал, який приносить відсоток, — це капітал�власність, тоб�

то — це гроші, що продаються на особливому ринку, — ринку капі�

талів. Позичені гроші, тобто гроші, надані в кредит функціоную�

чим підприємцям, — це капітал�функція. Якщо капітал�власність

приносить дохід у формі відсотка, то капітал�функція — в формі

підприємницького доходу, тобто частини прибутку на позичений

капітал, яка залишається після сплати відсотка. Маркс К. у своїй

праці «Капітал» зазначав, що «форма капіталу, що приносить

відсотки, призводить до того, що кожен визначений і регулярний

грошовий дохід виступає відсотком на капітал незалежно від того,

виникає цей дохід з капіталу чи ні. Спочатку грошовий дохід перет�

ворюється у відсоток, а потім, якщо є відсоток, знайдеться і капі�

тал, який є джерелом грошового доходу. Так само, якщо є капітал,

що приносить відсотки, будь�яка сума вартості виступає капіталом,

якщо вона витрачається як дохід, — є саме основною сумою, на

противагу можливому або дійсному відсотку, який вона може при�

носити».

Переходячи до обліку власного капіталу зазначимо, що облік

власного капіталу залежить від організаційно�правової форми

підприємства, вимог чинного законодавства країни щодо мінімаль�

ного розміру статутного, резервного капіталу тощо.

Облік власного капіталу починається з моменту реєстрації

підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та ор�

ганізацій України і припиняється в день вибуття підприємства

з Державного реєстру в результаті завершення діяльності, банкрут�

ства, реорганізації тощо.
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ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ
З ОПЛАТИ ПРАЦІ

НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Н. С. Щербина,
IV курс, група 4#А#1, економічний факультет,
спеціальність «Облік і аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут 
ВНЗ Університет «Україна»;
І. В. Коваленко,
старший викладач, наук. керівник

Фінансовий облік розрахунків з оплати праці на виробничому

підприємстві є досить актуальною темою дослідження, оскільки він

є одним із найважливіших у всій системі обліку суб’єктів господа�

рювання будь�якої форми власності. Цей облік має забезпечити

оперативний контроль над кількістю та якістю виконаної роботи,

з урахуванням усіх виплат, що складають фонд заробітної плати

і можуть носити соціальний характер. 

Розрахунки з оплати праці регламентується П(С)БО 26 «Випла�

ти працівникам». В організації оплати праці працівників застосо�

вується дві основні форми: погодинна і відрядна. Керівник

підприємства самостійно обирає форми і системи оплати праці,

встановлює конкретні розміри тарифних ставок [2, с. 493–494].

За видами заробітна плата на виробничих підприємствах

поділяється на:

• основну заробітну плату — це винагорода за виконану роботу

відповідно до існуючих норм праці, що встановлюються у вигляді

тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників, та посадових

окладів для службовців;

• додаткову заробітну плату — це винагорода за працю понад

встановлені норми, трудові успіхи, винахідливість чи за особливі

умови праці, яка включає надбавки, гарантійні і компенсаційні

виплати, передбачені чинним законодавством; 

• інші заохочувальні та компенсаційні виплати — це виплати

у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціаль�

ними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та

матеріальні виплати [1, с. 235–236].
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Бухгалтерський облік оплати праці має великий вплив на

трудову дисципліну: правильний облік мобілізує працівників на

виконання робіт і пошук резервів підвищення ефективності вироб�

ництва. Основними вимогами, що висуваються до обліку за�

робітної плати на підприємствах, є: нарахування заробітної плати

кожному працівнику відповідно до кількості і якості затраченої

праці; розподіл нарахованої заробітної плати за напрямками вит�

рат; своєчасне здійснення розрахунків з працівниками підприєм�

ства по заробітні платі; своєчасні розрахунки з бюджетом за подат�

ками, зборами та обов’язковими платежами; своєчасне складання

і надання звітності; забезпечення контролю правильності та вико�

ристання фонду заробітної плати в кожному підрозділі підприєм�

ства; відображення витрат із заробітної плати на рахунках бухгал�

терського обліку [3, с. 595–596].

Багато юридичних осіб використовують автоматизовані систе�

ми обліку оплати праці. Вони значно спрощують нарахування та

виплату заробітної плати. Крім того, поширюється виплата заробіт�

ної через спеціальні банківські пристрої. Таким чином працівник

має змогу отримати оплату своєї праці у зручний для нього час.

Підприємство отримує можливість видавати заробітну плату лише

одним платежем до банку, а він, в свою чергу, стягує з нього певну

плату за свої послуги. 

Перелік використаної літератури

1. Грабова Н. Н., Бухгалтерський облік на виробничих та торгівельних

підприємствах : навч. посібник / Грабова Н. Н., Добровський В. Н.; Під

ред. Н. В. Кужельного. — К. : А.С.К., 2006. — 624 с. — ISBN 966�539�269�7.

2. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — 3�тє вид., пе�

рероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2000. — 578 с. — ISBN 966�574�094�6.

3. Сук Л. К. Бухгалтерський облік — ІІ : Навчальний посібник для дис�

танційного навчання / Сук Л. К., Сук П. Л. — К. : Університет «Україна»,

2005. — 701 с. — ISBN 966�388�000�7.
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1.5. Перспективи розвитку
менеджменту в умовах
сталого розвитку України

КОРПОРАТИВАНЕ УПРАВЛІННЯ — 
КРОК ДО УСПІХУ

О. А. Андрюхіна,
ІІ курс, МО#2, факультет менеджменту і комп’ютерних систем,
спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»;
О. С. Шевчук,
к. пед. н., доцент, наук. керівник 

У ситуації гострої конкуренції ефективна взаємодія власника

і менеджера стає важливим ресурсом конкурентоспроможності.

Ефективність процесу такої взаємодії зумовлює як раціональний

розподіл функцій власника і менеджера, так і ефективні комуніка�

ції учасників процесу.

Саме корпоративне управління та корпоративний менеджмент

являють собою раціональний розподіл функцій.

Корпоративне управління (Corporate Governance) представляє со�

бою систему, яка складається зі структур, правил і процедур, завдан�

ням якої є забезпечення впевненості власників у тому, що топ�мене�

джери діють відповідно до заданого власником стратегічного напрямку.

Корпоративний менеджмент (Corporate Management) — це ре�

алізація стратегічного напрямку засобами стратегічного та опера�

ційного управління при спрямованій дії та під контролем корпора�

тивного управління.

Створення системи корпоративного управління доречно при

досягненні компаніями певного розміру та віку. У великих і дорос�

лих компаніях власникам необхідно освоїти корпоративне управ�

ління, залишивши корпоративний менеджмент управлінцям.

У сучасному динамічному та агресивному діловому середовищі

якість комунікацій між корпоративним управлінням та корпора�

тивним менеджментом визначає ефективність їх взаємодії.
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Динаміка конкурентного середовища та споживацьких інтере�

сів у багатьох випадках потребує оновлення не тільки продуктових

лінійок, але і самих бізнес�моделей.

Для того щоб цілі відповідали викликам, їх формування і реалі�

зація повинні вироблятися на мові, однаково зрозумілій на всіх

рівнях управління. Така мова повинна дозволяти бізнесу своєчасно

сприймати та описувати зовнішні зміни з тим, щоб описувати і уп�

роваджувати внутрішні зміни.

Модель зовнішнього середовища необхідна для опису поточно�

го стану та очікуваних трендів. Вибір показників, їх кількість та

якість визначають, чи зуміє власник першим зрозуміти, куди ру�

хається ринок і як можна використовувати цей рух для підвищення

вартості власного бізнесу.

Модель власного бізнесу робить його прозорим для власника.

Формальний опис моделі дозволяє краще зрозуміти, як використо�

вувати можливості, що виникли та виникають, та ефективно обго�

ворювати резерви розвитку.

Система корпоративного управління може бути формальною,

бажаючи не відставати від управлінської моди, а може стати засобом

впливу власників на бізнес при збереженні повноваження, статусу

та ефективності керівника, тобто коли взаємодія корпоративного

управління та корпоративного менеджменту починає працювати. 

Упровадження будь�яких управлінських інструментів пов’язана

зі зміною сталої організаційної культури — того, що робить людей,

працюючих на фірмі, одним цілим. Корпоративне управління по�

требує зміни процесу планування, звітності та винагороди. Якщо

процедури формалізовані так, що співробітники можуть їх зро�

зуміти і виконати, а сам процес супроводжується навчанням та

роз’яснювальною роботою, процедури будуть працювати.

Майстерність у використанні корпоративного управління, як

і будь�якого іншого інструменту, досягається на практиці. При ць�

ому дуже важливо, щоб інструмент був добре організованим та ви�

користовувався за призначенням. Таким чином, власники, які

зуміють опрацювати ефективні механізми корпоративного уп�

равління, отримають бізнеси, які орієнтовані на постійне зростан�

ня власної вартості, які здатні привернути значні фінансові ресур�

си для розвитку і найчастіше перемагають у жорсткій конкурентній

боротьбі. 
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ІНТЕРНЕТDРЕКЛАМА — НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

О. О. Бойко,
VI курс, група ЗМО#32, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій»;
Т. І. Пішеніна,
к. е. н., доцент, наук. керівник

Інтернет — це глобальна комп’ютерна мережа, яка складається

із десятків тисяч локальних мереж, за допомогою якої можливим

став безперервний децентралізований обмін інформацією по всій

земній кулі.

Інтернет�реклама — це проведення рекламних кампаній на вже

добре зарекомендованих і популярних web�сайтах (наприклад, Google).

Web�сайт — це не тільки візитна картка фірми, але й тонкий

маркетинговий інструмент, що дозволяє з’ясовувати інтереси цільо�

вої аудиторії, зміцнювати імідж фірми, просувати торговельну мар�

ку, залучати потенційних клієнтів і партнерів.

Управління рекламною кампанією в Інтернет — це легко керова�

ний процес, тобто корективи в інтенсивність показів, фокусування

реклами й навіть самі рекламні блоки можна вносити безпосе�

редньо в процесі проведення рекламних заходів.

Інтернет дає нові можливості для реклами підприємства, що

працює на зовнішньому ринку. Реклама сьогодні — інструмент

впливу при вирішенні економічних, політичних і соціальних проб�

лем. Високі темпи розвитку електронних комунікацій, інтернет�

реклами призвели до революційних змін в управлінні бізнесом.

У доповіді досліджується: Інтернет, як глобальна комп’ютерна

мережа, інтернет�реклама, як комплекс управління ефективністю

рекламних заходів, нові можливості в області реклами в епоху гло�

балізації і розвитку інформаційних технологій.

Інтернет є ефективним засобом для створення реальних інте�

рактивних систем, необмежених за часом або рекламною площею,

що визначає його як ідеальний спосіб створення іміджевої і товар�

ної реклами. При цьому низька вартість аудиторного контакту по�

ряд із сегментною невизначеністю, що в іміджевій рекламі не так

важлива, визначає сервер Інтернет, як універсальний носій для та�

кого виду реклами. 
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Як відомо, торгівля — двигун прогресу, а реклама — двигун тор�

гівлі. Саме тому, Інтернет як могутній засіб масової інформації сві�

тового масштабу, стає сферою для рекламної і комерційної діяль�

ності услід за пресою, радіо і телебаченням.

На сьогодні основна мета реклами — збільшувати продажі. Для

ефективної реклами в Інтернеті потрібен власний сайт — віртуаль�

ний офіс в Інтернеті. Маючи свій, ви спрямовуєте потоки по�

тенційних клієнтів на телефон фірми, де вони отримають докладну

інформацію про фірму та її товари.

Для успішного ведення бізнесу, особливо такого динамічного,

як електронний, потрібно навчитися збирати інформацію, аналізу�

вати її та робити висновки.

Все більше людей шукають інформацію про товари і послуги че�

рез Інтернет, тобто через інтернет�рекламу. В мережі з’являється

багато комерційних сайтів, які рекламують товари і послуги. Люди

звикають до того, що вони можуть, не встаючи із стільця і не вихо�

дячи з будинку, дізнатися про те, де, як і за яку ціну вони можуть ку�

пити певний товар або послугу. Але навіть якщо вони у Вас нічого

не куплять, інформація про фірму відкладеться у них в голові. А це,

як Ви розумієте, теж дуже важливо.

Виходячи з поданої інформації можна зробити висновок, що

добре спланована й організована реклама в Інтернет, може стати

новим ефективним інструментом управління бізнесом.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН ТА ІНФРАСТРУКТУРА

РИНКУ В УКРАЇНІ

С. М. Бурдяк (Соловей),
V курс, група ЗМЗЕД #41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
С. В. Карпенко,
к. пед. н., наук. керівник

Ринкова економіка потребує наявності розвинутих демокра�

тичних інструментів та інституцій. Головне завдання Уряду у довго�

терміновій перспективі полягає у тому, щоб перетворитися в ефек�
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тивну установу, спроможну простежувати дотримання демократич�

них принципів і практики на усіх рівнях і в усіх сферах життя

суспільства з метою сприяння створенню умов для загального

процвітання, шляхом забезпечення справедливого доступу до мож�

ливостей суспільства, а також для ефективного розподілу суспіль�

них благ в умовах розвинутого ринку.

Нинішня ситуація у системі державного управління характери�

зується відсутністю прозорості в процесах прийняття та виконання

урядових рішень. Розбудова ринкової економіки потребує удоско�

налення методів державного регулювання соціально�економічни�

ми процесами.

Перш за все необхідними умовами удосконалення державного

регулювання соціально�економічними процесами мають бути: впро�

вадження відкритості і прозорості бюджетного процесу, створення ме�

ханізму ефективного контролю за виконанням бюджету, використан�

ням бюджетних коштів; недопущення погіршення показників

у життєво важливих секторах економіки і особливо в тих, стан яких

наближається до критичних значень; недопущення переважання гру�

пових або регіональних інтересів над загальнонаціональними в процесі

формування державних цільових програм та Державного бюджету. 

Потребують змін і організаційні механізми підготовки реко�

мендацій. На перше місце виступає не кулуарна підготовка рішень

з наступним узгодженням позицій інших відомств, а процес постій�

ного (крок за кроком) обговорення проблемного питання з метою

виявлення проблем, розбіжностей, суперечностей.

Проблема нашої економіки в першу чергу полягає не в тому,

щоб швидко перейти від планових до ринкових засад, а в переході

від економіки, що базується на екстенсивному способі розвитку

шляхом інтенсифікації виробництва, до економіки, основу якої

складають найновіші технології, високий рівень науки в поєднанні

з високим загальноосвітнім рівнем. Саме на цій основі ми повинні

побудувати новий господарський механізм

Сьогоднішня ситуація вимагає негайного перегляду та форму�

вання стратегії промислового розвитку на основі використання до�

сягнень НТП, активізації інвестиційного процесу та докорінної

структурної перебудови виробництва шляхом прискореного розвит�

ку наукомістких галузей. Адже промислова сфера досі залишається

основною ланкою соціально�економічного прогресу, вирішальним

фактором економічного зростання.

в умовах сталого розвитку Секція І



Структурна перебудова економіки має відбуватись послідовно, пое�

тапно, з розгортанням інвестиційної та інноваційної діяльності, забез�

печуючи оздоровлення виробничої структури економіки при посиленні

ролі внутрішнього банківського капіталу і власних коштів підприємств.

Інфраструктура ринку — комплекс інститутів, служб, підприємств,

організацій, які забезпечують нормальний режим безперебійного

функціонування ринку. 

В Україні вже створено чимало бірж. Серед них: Українська уні�

версальна біржа, Українська універсальна агропромислова біржа,

Українська фондова біржа та інші. 

Фондова біржа виконує такі функції: забезпечує мобілізацію

тимчасово вільних грошових засобів; встановлює ринкову ціну

(курс) цінних паперів; здійснює переміщення капіталу між галузя�

ми. Операції на фондовій біржі, в залежності від терміну, на який

укладається угода, поділяють на касові і строкові.

Органічною частиною сучасних міжнародних валютно�фінансових

відносин, які забезпечують концентрацію валютних операцій, форму�

вання, взаємозв’язок і динаміку валютних курсів, є валютна біржа.

У практиці ринкових зв’язків широко використовуються і такі

форми організації оптової торгівлі як аукціон, ярмарок.

Функціонування і дієздатність усіх елементів ринкової інфра�

структури є важливою і необхідною умовою реальної ринкової транс�

формації економіки України. Розвиток цієї інфраструктури вимагає

відповідного законодавства, юридичних гарантій й матеріально�

фінансового забезпечення.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

В. В. Віннік,
VІ курс, група МО#6,
факультет «Менеджменту та комп’ютерних систем»,
спеціальність «Менеджмент організацій», 
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»;
В. В. Ляшенко,
доцент кафедри, наук. керівник

Справжнє становлення ринкової економіки України неможли�

ве без інтенсифікації інвестиційної діяльності. Цей процес, процес
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інноваційної діяльності, доволі складний, він охоплює державу,

фінансові та інвестиційні інститути, приватних інвесторів — учас�

ників які володіють вільними інвестиційними ресурсами, а також

підприємства та організації які мають потребу в цих ресурсах. Під

інвестиційною діяльністю розуміється послідовність дій інвестора

по вибору та створенню інвестиційного об’єкта, його експлуатації.

Особливе значення набуває залучення зовнішнього фінансування.

Однак головним у інвестиційної діяльності є поєднання витрат ре�

сурсів і отримання кінцевого результату. Саме на кінцевий резуль�

тат — прибуток і орієнтується діяльність сучасного вітчизняного

підприємства та його менеджменту. Забезпечення сприятливого

інвестиційного ринку в Україні залишається питанням стратегічної

важливості, від реалізації якого залежать соціально�економічна ди�

наміка, ефективність залучення в світовий поділ праці, можливості

модернізації на цій основі національної економіки. Вітчизняний

інвестиційний ринок доволі розгорнутий, на ньому діють такі гру�

пи інвесторів:

1. Портфельні інвестори, які здійснюють інвестиції в цінні па�

пери одного або декількох підприємств, збираючи «портфель»

цінних паперів. Діяльність портфельного інвестора направлена на

подальший продаж цінних паперів підприємств.

2. Венчурні інвестори, які у своїй діяльності орієнтовані на от�

римання надвисоких прибутків протягом короткого часу, як прави�

ло, виконуючи посередницькі, торгово�фінансові операції з висо�

ким ризиком.

3. Стратегічні інвестори, які у своїй діяльності орієнтовані на

довго терміновість присутності на вітчизняному ринку.

Головними проблемами формування інвестиційного ринку Ук�

раїни є:

1. Відсутність в Україні сталої стратегії та відповідного

національного плану дій розвитку інвестиційного ринку.

2. Обмеженість потенціалу залучення зовнішніх інвестицій

в Україну через приватизацію державних підприємств.

3. Складність податкової системи та значне податкове наванта�

ження.

4. Низький рівень захисту інвесторів.

5. Низький рівень ефективності законодавства з питань корпо�

ративного управління.

в умовах сталого розвитку Секція І



6. Несприятливий інвестиційний клімат в Україні.

7. Неефективність нормативно�правових які повинні підтриму�

вати інвестиційний ринок України.

8. Недостатній розвиток вільних економічних зон.

9. Недостатня увага до залучення інвесторів в Україну, особливо

стратегічних.

Враховуючи дані проблеми, головним завданням на коротко�

строкову перспективу є підготовка необхідної правової та організа�

ційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення

інвестиційного ринку і формування основи збереження та нарощу�

вання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, вітчиз�

няної економіки.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ

О. Б. Граждан,
старший викладач кафедри МЗЕД,
факультет економіки і менеджменту

Сучасне управління персоналом акціонерних товариств

в структурі товарного ринку характеризується складними соціаль�

но�економічними відносинами. Ефективне управління розвитком

акціонерного товариства насамперед пов’язане з активізацією

людського фактору, з використанням глибинних рушійних сил мо�

тивації та стимулювання учасників трудових відносин до забезпе�

чення сталого соціально�економічного зростання. З цієї точки зо�

ру, удосконалення управління персоналом акціонерних товариств

в промисловості є першочерговим стратегічним завданням, від

вирішення якого прямо залежить створення організаційно�еко�

номічних умов щодо реалізації переваг підприємницької діяльності

у вітчизняних акціонерних товариствах.

Питанням управління персоналом акціонерних товариств

в промисловості присвячене багато теоретичних досліджень вітчиз�

няних і зарубіжних учених. Однак окремі аспекти залишились не�

вирішеними. Так не приділено достатньої уваги розробці механізму
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управління персоналом на різних рівнях системи управління пер�

соналом корпорації, організації аудиту існуючої системи управлін�

ня персоналом, ефективній взаємодії власників з лінійними керів�

никами і службою управління персоналом.

Пріоритетне значення в корпоративному управлінні має забез�

печення прав та інтересів фінансових інвесторів (по�перше, акціо�

нерів та, по�друге, кредиторів) як осіб, що несуть найбільші ризи�

ки, пов’язані із внеском до діяльності AT власних коштів.

Проте, на нашу думку, в сучасних умовах постіндустріального

глобалізованого суспільства все більшого значення для успіху

корпоративного співробітництва в цілому набуває внесок працівни�

ків AT (живий труд, здібності, досвід, вміння та навички). Зростан�

ня вагомості трудового внеску персоналу у корпоративні відносини

обумовлюється, по�перше, збільшенням пропозиції інвестиційних

ресурсів та виникненням численних можливостей щодо дивер�

сифікації фінансових ризиків на світових фінансових ринках; по�

друге, ускладненням та суттєвим збільшенням мінливості техно�

логії та організації сучасного виробництва, що вимагає у персоналу

на формування відповідно великого обсягу спеціальних знань та

навичок, тобто призводить до збільшення корисного внеску

працівників до корпоративного співробітництва; по�третє, глобалі�

зацією ринків праці та, як наслідок, підвищенням рухливості тру�

дових ресурсів у світовому та національному масштабах.

З іншого боку, саме персонал AT приймає безпосередню та

найактивнішу участь у корпоративному співробітництві, результа�

ти якого сприяють сталому і неухильному зростанню добробуту

акціонерів і суспільства в цілому на засадах створення нової дода�

ної вартості (при виробництві суспільно�корисних традиційних та

нових товарів і послуг), а також забезпечують підвищення індивіду�

альних доходів широкого кола учасників корпоративних відносин,

збереження людського здоров’я, зростання освітнього і про�

фесійного рівня працівників на основі росту суспільної продуктив�

ності праці.

Персонал AT являє собою особливий вид виробничих ресурсів,

що мають окреме провідне значення в системі ресурсного забезпе�

чення господарської діяльності.

У ринкових умовах досягнення високого рівня розвитку

соціального партнерства працівників та акціонерів AT є одним

в умовах сталого розвитку Секція І



з головних пріоритетів забезпечення ефективної господарської

діяльності окремих AT та національної економіки у цілому, збере�

ження гармонії соціально�трудових відносин та запобігання ви�

никненню суспільних протиріч і соціально�трудових конфліктів.

Тому стрижневою складовою процесу забезпечення ефективного

корпоративного співробітництва є людський фактор, соціально�

економічна природа якого обумовлена специфічним характером

участі людини у виробничих відносинах.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ, 
ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ, 

ТА ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЙОГО 
ПОШИРЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ

О. М. Даніш,
VI курс, група ЗМЕЗД#32, факультет економіки та менеджменту, 
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
С. В. Карпенко,
к. екон. н., доцент, наук. керівник

З проведеного аналізу лізингової практики в Україні, можна

стверджувати, що процес впровадження лізингового бізнесу почав�

ся. Для України, яка лише починає освоювати лізингову індустрію,

надзвичайно важливим на сьогоднішній момент виступає залучен�

ня зарубіжного досвіду розробки лізингових проектів. Тому для

прибуткового ведення лізингового бізнесу, з одного боку, необхідна

приватна інвестиційна діяльність, яка полегшується позитивним

макроекономічним кліматом: фіскальна та цінова стабільність, ре�

альні ціни на капітал і валюту, наявність середньострокових

фінансів у національній валюті, конкурентні ринки. З іншого боку,

важливо, щоб нормативний режим лізингу забезпечив йому рівне

або більш сприятливе нормативне функціонування в порівнянні

з іншими формами інвестиційної діяльності.

До основних макроекономічних проблем, які перешкоджають

розвитку лізингу в Україні, можна виділити наступні:
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• неможливість більшості українських банків здійснювати дов�

гострокове кредитування лізингових проектів. Вирішити дану

проблему можна за допомогою товарних кредитів і широкого вико�

ристання міжнародних імпортних операцій. Проведення лізинго�

вих операцій з використанням товарних кредитів іноземних вироб�

ників або із залученням іноземних інвестицій виявляється набагато

дешевшим і прийнятним для українських споживачів;

• низька платоспроможність існуючих і потенційних лізинго�

одержувачів;

• економічна і політична нестабільність, які приводять до висо�

ких ризиків для лізингу в Україні; 

• психологічні проблеми, пов’язані в багатьох випадках з него�

товністю українського споживача до лізингових відносин. 

Основні рекомендації, щодо поширення та вдосконалення ре�

гулювання лізингу:

• усунення надмірного оподаткування міжнародних лізингових

операцій;

• об’єктом оподаткування повинен бути лізинговий платіж без

суми, яка компенсує основну вартість об’єкту лізингу;

• сума та графік компенсації основної вартості об’єкту лізингу

лізингодавцю має бути предметом домовленості між лізингодавцем

і лізингоодержувачем на основі лізингового договору;

• з метою зниження негативного ефекту, пов’язаного з надмір�

ним оподаткуванням лізингоодержувача ПДВ, необхідно запрова�

дити механізм податкового кредиту для лізингодавця на суму ПДВ

при купівлі майна для передачі на умовах фінансового лізингу;

• з метою уникнення подвійного оподаткування ПДВ при пере�

ході права власності на об’єкт лізингу, базою оподаткування слід

вважати не контрактну (первісну), а залишкову вартість об’єкта

лізингу;

• внести зміни до Закону України «Про банкрутство» (у випадку

банкрутства лізингоодержувача виплата боргів згідно лізингового

договору має пріоритетність перед іншими формами зобов’язань);

• ратифікувати Конвенцію про міжнародний фінансовий лізинг

з метою розвитку лізингових операцій в зовнішньоекономічній

діяльності;

• розробити механізм забезпечення інформаційного та мето�

дичного обміну між регіональними лізинговими структурами.

в умовах сталого розвитку Секція І



ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ 
ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

О. М. Даніш,
VI курс, група ЗМЕЗД#32,
факультет економіки та менеджменту, 
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
С. В. Карпенко,
к. е. н., доцент, наук. керівник

На думку багатьох істориків та економістів, лізингові угоди ук�

ладалися ще задовго до нової ери в прадавній державі Шумер і да�

туються приблизно 2000р. до н.е. Древні фінікійці практикували

довгострокові «чартерні» угоди на оренду суден. Ці угоди підпису�

валися на термін, що покриває розрахунковий період життя суден,

і ждали від орендаря прийняття на себе більшої частини зобов’я�

зань, що випливають із монопольного використання орендованих

засобів. У Венеції вже у ХІ столітті існували угоди, схожі з лізинго�

вими операціями: венеціанці здавали в оренду торговцям і власни�

кам торгових суден дуже дорогі в ті часи якоря. По закінченню пла�

вання «чавунні цінності» поверталися до власників, які знову

здавали їх в оренду.

В історичній перспективі виникнення лізингу найкраще демо�

нструють два факти: перший відноситься до 1066р., коли Вільгельм

Завойовник орендував у нормандських судновласників кораблі для

вторгнення на Британські острови. Король не мав необхідного еко�

номічного потенціалу для фінансування кампанії по вторгненню.

Проте застосування лізингу (у частині орендних відносин, що йому

притаманні) дозволило йому в мізерно короткий строк наростити

свою військову потужність до необхідного рівня, і за два тижні

сформувати величезний флот. У 1877р. телефонна компанія «Bell»

прийняла рішення не продавати свої телефонні апарати, а здавати

їх в оренду — це була друга подія, пов’язана із введенням в еко�

номічний лексикон поняття «лізинг». На відміну від продажу, це

дозволило компанії захистити своє монопольне право на викорис�

тання ноу�хау. 

Варто зазначити, що думка щодо виникнення лізингу ще в пра�

давні часи має право на життя, однак погодитися з нею я не можу,

тому що лізинг ототожнили із звичайною орендою.
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Отже, лізинг з’явився й одержав розвиток у країнах із розвину�

тою ринковою економікою, насамперед, як фінансовий інстру�

мент, коли сформувалася податкова система. Як свідчить за�

рубіжний досвід, у високорозвинених країнах розвиток лізингу був

зумовлений наданням істотних пільг з боку держави учасникам

лізингових відносин.

Так, справжня революція в орендних відносинах відбулася

в Америці на початку 50�х років ХХ сторіччя. В оренду почали ма�

сово здавати засоби виробництва: технологічне устаткування, ма�

шини механізми, судна, літаки тощо. Оцінивши це явище, Уряд

США оперативно розробив і реалізував державну програму його

стимулювання.

Першою організацією, для якої лізингові операції були основ�

ним видом діяльності, стала відома американська компанія «United

States Leasing Corporation», створена в 1952 р. в Сан�Франциско.

Таким чином, США стали батьківщиною нового бізнесу. До сере�

дини 60�х років лізингові операції у цій країні складали 1 млрд дол.,

а до кінця 80�х вони перевищили 110 млрд дол., тобто за чверть

століття збільшилися більше ніж у десять разів. Таке стрімке зрос�

тання лізингових операцій було спричинене певними умовами�

пільгами в оподаткуванні. Наданий час у країнах з ринковою еко�

номікою для господарюючих суб’єктів лізингові операції мають

переваги при технічному переоснащенні виробництва.

У Західній Європі перші лізингові товариства з’явилися в кінці

50�х — на початку 60�х років. Проте розвиток лізингових операцій

стримувався невизначеністю їх статусу з позицій громадського,

торговельного і податкового законодавства. Лише після того, як

у податковому законодавстві знайшло відображення правове

закріплення статусу лізингових договорів, кількість останніх поча�

ла зростати високими темпами.

в умовах сталого розвитку Секція І
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

М. О. Задунайська,
II курс, група МО#21,
факультет менеджменту і комп’ютерних систем,
спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»;
О. С. Шевчук,
к. пед. н., доцент, наук. керівник

Нині у зв’язку з розвитком правових ринкових відносин, поси�

ленням конкуренції, загостренням демографічних проблем, старін�

ням населення та дефіцитом кадрів роботодавці змушені звертати

увагу на розвиток системи стимулів і мотивації до праці. Це питан�

ня є особливо актуальним, оскільки в ринковій економіці відбува�

ються суттєві зміни в управлінських відносинах. І не випадково до

основних завдань Міністерства праці та соціальної політики Украї�

ни віднесено розробку і вживання заходів для посилення мотивації

до праці.

Сучасний етап економічного розвитку України вимагає вирі�

шення практичних завдань управління трудовою діяльністю персо�

налу підприємства шляхом застосування нових соціально�еконо�

мічних методів мотивації праці, які надали б змогу підвищити

економічну зацікавленість працівників продуктивно і якісно пра�

цювати. Але наукове опрацювання цього завдання залишається не�

достатнім, і особливо, щодо питань створення комплексної систе�

ми мотивації праці працівників виробничих підприємств. Тому

метою наукової роботи є дослідження та розробка комплексної ме�

тодики стимулювання трудової діяльності працівників виробничих

підприємств. 

Над проблемами мотивації та оплати праці персоналу працюва�

ли вітчизняні та зарубіжні вчені, які своєю працею створили умови

для становлення мотивації персоналу як науки та її подальшого

розвитку. 

Знані економісти та психологи дійшли висновку, що жорсткі

накази не гарантують ефективної праці персоналу. Його потрібно

зацікавити. 

Побудова мотиваційного механізму — процес тривалий та

складний, що вимагає від керівників усвідомлення потреб та
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ціннісних орієнтацій співробітників, створення індивідуальних та

колективних мотиваційних балансів. Безумовно, велике значення

під час розроблення механізму мотивації персоналу має гідна за�

робітна плата, але не варто думати, що належна зарплата — єдиний

чинник мотивації до праці. Іншими важливими чинниками може

бути соціально�психологічний клімат у компанії; реальна можли�

вість для робітників відчувати результати своєї праці, усвідомлюва�

ти свою значимість в компанії; можливість підвищувати кваліфіка�

цію за рахунок організації; одержувати кредитування на житло

й освіту; мати пільгове медичне обслуговування та санаторно�ку�

рортне лікування; брати участь у неформальних зустрічах і святку�

ванні тощо.

Процес мотивації неоднозначний. Його умовно поділяють на

шість послідовних стадій, але в реальному житті немає чіткого роз�

межування стадій і відокремлених процесів мотивації. Перша

стадія пов’язана з наявністю чи виникненням певних фізіологіч�

них, психологічних або соціальних потреб. Друга стадія пов’язана

з пошуком можливих шляхів задоволення певної потреби. Третя

стадія — визначення напрямку дій людини. На четвертій стадії вит�

рачаються зусилля на виконання дії, що задовольняє певні потреби.

На цій стадії може відбуватися коригування цілей. П’ята стадія —

одержання винагороди за виконання дії. На останній стадії людина

або припиняє діяльність до появи нової потреби, або продовжує

шукати можливості задоволення потреби. 

Таким чином, у ринкових умовах вирішальним чинником ефек�

тивної та результативної діяльності компаній є висока мотивація

персоналу. Водночас умотивований до праці персонал, який має

високу кваліфікацію та навички потрібного рівня, сприяє успішно�

му розвитку компанії й забезпечує певні конкурентні переваги на

внутрішньому та світовому ринках. Крім того, така мотивація, як

управлінська функція, також визначає умови забезпечення зацікав�

леності персоналу в успішних результатах діяльності компанії

і робітника.
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МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК СИСТЕМА

Є. В. Заїка,
V курс, група ЗМЗЕД#41,
факультет «Економіки та менеджменту»,
спеціальність «Менеджмент ЗЕД»;
А. О. Крамська,
ст. викл., наук. керівник

У сучасних умовах управління людськими ресурсами визнаєть�

ся однією з найважливіших сфер життя організації, яка здатна бага�

тократно підвищити її ефективність, а саме поняття менеджмент

або «управління персоналом» розглядається в широкому діапазоні:

від економіко�статистичного до філософсько�психологічного. 

Практика роботи закордонних та вітчизняних підприємств

свідчить про стратегічний поворот управлінських підходів щодо

посилення уваги до людської складової діяльності органвзацій.

Менеджмент можна визначити як діяльність, що спрямована

на досягнення найбільш ефективного використання працівників

для досягнення цілей підприємства та особистісних цілей. Перші,

традиційно, пов’язуються з забезпеченням ефективності підпри�

ємства.

Управління в широкому розумінні являє собою особливий вид

діяльності, який здатний перетворити неорганізований натовп

в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу. Здійснити це

можна лише через процес планування, організації, контролю спіль�

них дій та також завдяки включенню мотивації. Система управлін�

ня як сфера суспільної практики містить чотири головні групи еле�

ментів: механізм управління, структуру управління, процес

управління та розвиток управління.

Механізм управління будується на таких вихідних, фундамен�

тальних елементах: принципи, цілі, функції і методи управління. 

Принципи управління — це ті основоположні засади, які при�

таманні всім компонентам системи управління в процесі її функ�

ціонування на всіх етапах її розвитку. А цілі управління визначають

бажаний стан системи управління в майбутньому.

Функції управління — це ті відносно самостійні, спеціалізовані

види діяльності, які відокремлюються в процесі розподілу уп�

равлінської праці.
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Під методами управління розуміють конкретні способи досяг�

нення цілей.

Структура управління включає такі елементи, як організаційна

структура, кадри і технічні засоби управління. Структура являє со�

бою статичну характеристику системи управління. Організаційна

структура управління формується в процесі розподілу формальних

ролей в організації і встановлення зв’язків між ними, а також між части�

нами структури. У системі управління працюють люди (кадри уп�

равління), які використовують у своїй роботі відповідні технічні засоби.

Процес управління — це динамічна характеристика системи уп�

равління. Він включає взаємодію зазначених вище елементів струк�

тури з метою прийняття рішень, визначення технології і процедур

роботи, організації праці робітників управління тощо:

1. Рішення — це основний продукт (результат) управлінської

діяльності. Рішення обов’язково передбачає стадію реалізації.

2. Технологія управління — це система правил, методів, проце�

дур, які використовуються в процесі управління.

У різних видах управлінської праці мають місце загальні прийо�

ми, процедури, операції. Пошук їх раціональних форм і поєднань

є завданням менеджменту.

Розвиток системи управління — це обов’язковий компонент дії

та її функціонування. Він реалізується через механізм, який має

змістову, організаційну та процедурну сторони.

Система управління підприємством — це принципи та механіз�

ми прийняття рішень, проходження інформації, планування, а та�

кож системи мотивації та матеріального стимулювання. 

УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІ
СПІВРОБІТНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

О. О. Іващенко, 
VI курс, група МО#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій»;
Т. І. Пішеніна,
к. т. н., професор, науковий керівник

У сучасних умовах трудові ресурси є найкоштовнішим капіта�

лом, яким володіє підприємство. Для того, щоб працівники, які
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являються трудовим ресурсом, працювали з максимальною ефек�

тивністю, на підприємстві або організації застосовують систему мо�

тивації.

Мотивація — це процес стимулювання працівників до здійс�

нення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей

підприємства.

Головною передумовою мотивації є людські потреби, бо саме

мотивація праці ґрунтується на задоволенні потреб працівника че�

рез трудову діяльність.

Глибоке і всебічне знання мотивів праці є ключовою запорукою

професійної придатності та успішної діяльності сучасного менеджера.

Теорії мотиваці засновані на результатах психологічних дослі�

джень і розподіляються на дві категорії: змістові і процесуальні.

Змістові теорії базуються на вивченні потреб людини, що і є основ�

ними мотивом їхній проведення, а отже, і діяльності. Процесуальні

теорії засновані нарозподілі зусиль працівників і виборі визначено�

го виду поведінки для досягнення конкретних цілей.

Мотивація, розглянута як процес, теоретично може бути пода�

на у виді шести наступних одна за іншої стадії: виникнення потреб,

пошук шляхів усунення потреби, визначення цілей, здійснення дії,

одержання винагороди за здійснення дії, усунення потреби.

Для того щоб мотиваційний процес був керованим в організації

необхідно застосовувати мотиваційний моніторинг. Мотиваційний

моніторинг — це система постійного спостереження і контролю

стану мотивації трудової діяльності.

Мотиваційний моніторинг передбачає проведення регулярних

опитувань індивідів та аналіз наявної економічної, соціологічної,

психологічної інформації.

Процес використання різних стимулів для мотивування людей

називається процесом стимулювання. Стимул часто характери�

зується як вплив на працівника ззовні з метою спонукання його до

ефективної діяльності. Стимули можуть бути матеріальними і не�

матеріальними.

Розробка й впровадження справедливої, чіткої й підходящої для

організації й для працівників системи матеріального і нематеріаль�

ного стимулювання за виконану роботу може бути важливим фак�

тором підвищення рівня трудової мотивації персоналу й росту

ефективності й конкурентоспроможності організації в цілому.



Жодна система управління не стане ефективно функціонувати,

якщо не буде розроблена ефективна модель мотивації, тому що мо�

тивація спонукує конкретного індивіда і колектив у цілому до до�

сягнення особистих і колективних цілей.

Одне з основних завдань менеджера — створити спонукальні

стимули для людини, при яких у неї виникає бажання працювати

так, щоб сприяти досягненню цілей організації.

Мотивація відіграє найважливішу роль у структурі організації.

Вона пронизує всі сфери організаційних взаємодій, її можна пред�

ставити як кровоносну систему організації, що дозволять всім

іншим органам нормально функціонувати.

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ 
ОСОБИСТОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА

О. В. Климчук,
V курс, група ЗМЗЕД#41,
факультет «Економіки та менеджменту»,
спеціальність «Менеджмент ЗЕД»;
А. О. Крамська,
ст. викл., наук. керівник

Керівник є центральною фігурою апарату управління, від ре�

зультативності його праці залежить успішна праця системи управ�

ління і підприємства в цілому. Менеджери діють за умов, коли вони

весь час відчувають тиск власників, вищих керівників, підлеглих,

споживачів, ділових партнерів тощо. Як наслідок, чимало мене�

джерів зазнають стресів, що негативно позначається на ефектив�

ності їхньої праці. 

Причиною незадовільної роботи багатьох керівників, особливо

початківців, є невміння розпоряджатися часом. 

Вітчизняні дослідження, у ході яких визначались основні при�

чини перевантаження керівників вищого і середнього рівнів і при�

чини неефективного використання робочого часу, показали такі

результати (у порядку їх значимості): 

• недостатня кваліфікація управлінського персоналу — 66%;

• невпорядкованість інформації — 50%;

• низький рівень механізації праці в управлінні — 50%;
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• неорганізованість виробничих процесів — 32%;

• нечіткий розподіл прав і обов’язків — 30%;

• велика кількість нарад — 28%.

Час — це один з ресурсів, який не відновлюється. Брак часу на

виконання поставлених завдань призводить до штучного подов�

ження робочого дня, нераціонального його використання.

Проблема ефективного використання робочого часу та його

планування актуальна для керівників будь�якого рівня. 

Аналогічно тому, як організація планує стратегію своєї діяль�

ності, кожна людина повинна думати про майбутнє і не піддавати�

ся перебігу подій. Головна перевага планування роботи полягає

в тому, що воно приводить до значної економії часу в цілому. 

Виділяють наступні складові планування:

1. Першою складовою планування є збільшення масштабу за�

дач, їх комплексності. Кожна виконана робота привносить свою

частку у вирішення задачі, а вирішення кожної задачі — у досягнен�

ня цілей організації.

2. Друга складова планування — це зростаюче значення часу.

Якщо підприємство збирається налагодити випуск якоїсь продукції

раніше за конкурентів, то воно повинно вкластись у відповідні тер�

міни, що передбачаються в планах. 

3. Третьою складовою планування є обмеженість ресурсів. План

повинен бути розроблений так, щоб використання обмежених ре�

сурсів було оптимальним і щоб ресурсами можна було маневрувати.

4. Важливу роль відіграють витрати, капітальні вкладення та

їхня рентабельність. Проект є непродуктивним доти, доки про�

дукція не буде реалізована. Тому необхідно передбачити всі шляхи

якомога швидшого отримання прибутку. Ця обставина ще раз

підкреслює необхідність суворого дотримання плану. 

5. Внаслідок ускладнення господарських задач, витрат вироб�

ництва через ріст цін і непередбачуваність економічної ситуації

збільшується й елемент ризику в реалізації цілей організації. Тому

умовою фінансування плану реалізації цілей організації є не прос�

то план, а план, який може бути реалізований. 

6. На процес реалізації плану, а отже і на досягнення цілей орга�

нізації, впливають різноманітні складові. На цей випадок необхід�

но заздалегідь запобігти небажаних наслідків ситуації, що змінила�

ся. Таке планування використовується для прийняття рішень

у будь�якій непередбаченій ситуації. 
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7. Досягнення цілей організації залежить від внеску кожного.

Планування забезпечує єдність цілей для членів організації, підви�

щення ефективності їхньої роботи, що приводить до росту продук�

тивності праці. Тому планування істотно важливе для підвищення

продуктивності праці. 

8. Зміна складу виконавців, а також зміна в керівництві. Існу�

вання плану забезпечує спадкоємність у роботі з реалізації цілей

організації. 

ПОГЛЯД НА МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Д. П. Красіля,
група МЗЕД#51,
кафедра менеджменту ЗЕД, Університету «Україна», 
С. В. Карпенко,
к. е. н., доцент, науковий керівник

Французька система менеджменту сформована в умовах ринко�

вої економіки, яка зазнавала суттєвого тиску з боку інших держав.

Ця особливість призвела до застосування філософського підходу до

організації управління. На формування французької системи мене�

джменту вплинули праці А. Файоля, Д. Ру, Д. Сульє, Дж. Обер�

Кріє. У французькому менеджменті значна увага приділяється пла�

нуванню, управління розглядається як послідовність певних

взаємопов’язаних етапів, видокремлюються запрограмовані і не

запрограмовані (структуровані та неструктуровані) варіанти

рішень, виділяються основні та додаткові функції за принципом їх

обов’язковості у діяльності підприємств, використовується поглиб�

лений комунікаційний процес, враховуються соціальні потреби

працівників.

Шведський менеджмент сформовано під особливостями роз�

витку скандинавських країн. При відносно невеликій чисельності

населення та наявності природних ресурсів ця країна в умовах

співпраці з іншими економічно розвинутими країнами не втратила

своєї індивідуальності та досягла високого рівня життя населення.

На формування шведського менеджменту вплинули такі економіс�

ти, як П. Ерландер, А. Мейдернер, К. Нордстрема, Й. Рідерстрале,



П. Рен. Особливості шведської системи менеджменту складаються

у наданні працівникам значних соціальних гарантій, вирівнюванні

доходів працюючих, сприянні безперервному навчанню всього

персоналу, застосуванні інноваційного підходу в управлінні, залу�

ченні працівників до участі в управлінні, високою дисципліною,

дотримуванням ділового етикету.

Фінський менеджмент набув ознак системи управління за ре�

зультатами, зрозумілими та узгодженими усім персоналом в останні

десятиріччя XX ст. Авторами сучасного фінського менеджменту

є Е. Воуті�Лайнена, Й. Ніссен, П. Порреніє, Т. Санталайнена, які

почали робити висновки щодо досягнення результативності праці.

Китайський менеджмент має стародавні традиції, але у сучас�

ному вигляді він сформований внаслідок переходу країни від пря�

мого директивного контролю до політики «відкритих дверей», за�

вдяки поширенню масштабів залучення іноземного капіталу та

створенню спеціальних економічних зон і приморських відкритих

міст. Дослідженням сучасного китайського менеджменту зараз зай�

маються такі відомі вчені, як Ван Лічжен, Сюй Уеймінь, Уан Діндін,

Хуан Цзіньфу, Цзоу Чжаосі, Чжоу Цзіжень, Яо Щіаньго. Особ�

ливістю китайського менеджменту є колективізм праці, сконцент�

рованість зусиль, наявність потужного впливу з боку органів

державної влади, ієрархічність у стосунках між керуючою та керо�

ваною системою, виваженість при прийнятті рішень, наполег�

ливість праці персоналу, жорсткість, ретельний підхід до збору

інформації.

Українська система менеджменту зараз знаходиться у стадії

формування своїх відмінних ознак і має багато схожого із колиш�

ньою радянською та сучасною російською системою менеджменту.

Ця обставина обумовлена історичними особливостями формуван�

ня нашої країни. За часів СРСР на території сьогоднішньої України

протягом 74 років була створена радянська система менеджменту

(радянська система управління), яка діяла у межах адміністратив�

но�командної економіки. За роки існування незалежної України

в межах перехідної економіки чіткі ознаки системи українського

менеджменту не були сформовані внаслідок впливу різновекторних

трансформаційних процесів. З наданням Україні статусу країни

з ринковою економікою Конгресом США та Єврокомісією система

українського менеджменту фактично визначила напрям свого
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спрямування. Але, на наш погляд, внаслідок відсутності консо�

лідації українського суспільства стосовно форм подальшого роз�

витку, конкурентному впливу політичних інтересів оточуючих дер�

жав та невирішеності питань менеджменту визнається ефективною;

при спаді (регресі) в державі національна система менеджменту по�

чинає вважатися неефективною; при зникненні держави зникає і її

національна система менеджменту.

При спрощеному погляді на процес розвитку тієї або іншої дер�

жави і світової спільноти в цілому, в контексті прогрес�стагнація�

регрес, система національного менеджменту в певний момент часу

може бути оцінена позитивно або негативно. Але з урахуванням

циклічного розвитку макроекономічних систем і наявності транс�

формаційних переходів на вищий ступінь розвитку оцінка ефек�

тивності національних систем менеджменту стає питанням більш

складнішим і неоднозначним. На нашу думку, підвищення ефек�

тивності національної системи менеджменту спостерігається при

наявності наступних умов: стабільність меж держави, стабільність

законодавчої бази, підконтрольність міграційних потоків, концеп�

туальна консолідація громадян країни.

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження можна визначити, що

національна система менеджменту безпосередньо пов’язана із за�

гальносуспільним розвитком країни. Кожна з найбільш відомих та

ефективних національних систем менеджменту має свої переваги

та недоліки, які обумовлені науковими та економічними досягнен�

нями на рівні підприємств, галузей національного господарства,

регіонів, органів державної влади та країни в цілому.

В контексті розгляду питання адаптації передових досягнень

у формуванні національної системи менеджменту в Україні доцільно

звернути увагу на позитивний досвід німецької системи менедж�

менту, яка вже подолала численні проблеми і має управлінські ва�

желі, адекватні ментальності наших громадян і може бути ефектив�

ною в умовах вітчизняних реалій. З урахуванням актуальності

питання розробки ефективного механізму розвитку української

економіки перспективним напрямом подальших досліджень є по�

силення уваги наукової громадськості.
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕД 
В УКРАЇНІ

О. О. Крикунов,
група МЗЕД#81,
кафедра менеджменту ЗЕД, Університету «Україна», 
С. В. Карпенко,
к. е. н., доцент, наук. керівник

Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогод�

ні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми

побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин,

але й поступову інтеграцію українських підприємств у міжнародні

економічні зв’язки, з одного боку, і залучення іноземних підприєм�

ців до діяльності в Україні, — з іншого.

Ефективність господарської діяльності як вітчизняних, так

і іноземних підприємців у рамках правової системи конкретної

держави визначається, насамперед, ступенем досконалості охоп�

лення сфер регулювання і ліберальності її законодавства. Україна

в даному разі не є винятком. У зв’язку з цим зростає значення пра�

вового регулювання питань функціонування різних суб’єктів гос�

подарської діяльності в Україні, побудованої на взаємовідносинах,

що мають місце як на території України, так і за її межами і ґрунту�

ються на законах зовнішньоекономічної діяльності. Саме так це

сформульовано в Законі України «Про зовнішньоекономічну

діяльність». З його прийняттям зовнішньоекономічна діяльність

в Україні вперше одержала правовий статус. Цей закон є норматив�

но�правовим актом, в якому пропонується визначення поняття

зовнішньоекономічної діяльності, її суб’єктів, їхніх прав і свобод;

встановлюються принципи здійснення та організаційні форми

зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність пов’язана з проведенням

різними господарськими суб’єктами ділових операцій на закордон�

них ринках. У Законі України «Про зовнішньоекономічну

діяльність» (стаття 1), прийнятому 16 квітня 1991 p., зазначено, що:

«Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарської діяль�

ності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності за�

снована на взаємовідносинах як на території України, так і за її

межами». Тому очевидно, що зовнішньоекономічна діяльність
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включає два види ділових операцій: операції українських суб’єктів

господарювання за межами України та закордонних господарських

суб’єктів із різних країн в Україні.

Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх

країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний досвід

підтверджує вигідність розширення участі країн у міжнародному

поділі праці і різноманітних формах міжнародного бізнесу. 1 навпа�

ки, згортання зовнішньоекономічної діяльності неминуче призво�

дить до уповільнення соціально�економічного розвитку країни, ви�

никнення складних проблем, які неможливо вирішити не лише

в економіці, але і в інших сферах суспільного життя. Тому процес

глобалізації та інтернаціоналізації господарського життя можна

вважати закономірним з огляду на посилення взаємозалежності

між країнами і зростаючу схожість їх економік.

У сучасному світі чіткіше простежується тенденція до інтеграції

в міжнародному економічному просторі. Доказом цього є тісна

взаємозалежність виробництва і міжнародної торгівлі. Сьогодні

більшість товарів надходить на ринок через зовнішню торгівлю або

виготовляється з використанням складників, що завозяться з�за

кордону.

Менеджмент передбачає не тільки функцію планування, але

й організацію (що включає координацію), комплектування штатів,

керівництво, мотивацію, контроль. Тому ідея тієї або іншої зовніш�

ньоекономічної операції може бути реалізована тільки в тому ви�

падку, коли предметний аспект повною мірою відповідатиме

функціональному підходу.

У практиці зовнішньоекономічної діяльності часто трапляють�

ся випадки невідповідності згаданих аспектів зовнішньоеко�

номічній діяльності. Досить поширеними є ситуації, коли приваб�

лива, захоплююча ідея бізнесу відсуває на другий або навіть більш

дальній план функціональний аспект менеджменту, який лише

планується на чернетці і детально не проробляється. А невдачі

в цьому випадку списуються на обставини. Цікаво зазначити, що

часто це відбувається в організаціях, які навчають менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

– 152 –

Секція І Економічні перспективи України



– 153 –

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

О. А. Ларін,
V курс, група ЗМЗЕД#41,
факультет»Економіки та менеджменту», 
спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
С. В. Карпенко,
к. е. наук, наук. керівник

На всіх етапах становлення суспільства проблема управління сто�

яла досить гостро і багато людей намагалися вирішити її, але їхні тру�

ди носили розрізнений характер і не укладали узагальненої теорії.

І тільки у другій половині минулого століття після перемоги

промислової революції на Заході ситуація різко змінилася. Ринкові

відносини володіли всіма сферами життя суспільства. Як гриби

після дощу зростали крупні фірми, що потребували великого числа

керівників вищого і середнього рівнів, спроможних приймати гра�

мотні раціональні рішення, що вміли працювати з великими масами

людей, що були б вільні у своїх учинках. Тому від керуючих був

потрібний високий професіоналізм, компетентність, уміння співстав�

ляти свою діяльність з існуючими законами. У результаті з’являється

група людей, що спеціально займаються управлінською діяльністю.

Цим керівникам уже не потрібно тримати своїх підлеглих у покір�

ності владною рукою. Головним завданням стає кропітка організація

і щоденне управління виробництвом із метою забезпечення найбіль�

шого прибутку, власникам фірми. Ці люди стали називатися менед�

жерами.

В теорії менеджменту менеджерами називають спеціалістів, що

використовуючи різноманітні методи і тактику управління, сприя�

ють досягненню організацією або підприємством певних цілей.

Отож, менеджером є тип науково�практичного управління,

тобто керівництва людьми і виробництвом, що дозволяє виконува�

ти поставлені завдання найбільш гуманним і економічним шляхом.

Оскільки завданням менеджменту є досягнення мети, важливо

правильно її визначити. Якщо ми ставимо перед собою завдання

удосконалювання організації, не уточнивши її цілей, то ризикуємо

запропонувати кращі засоби виконання непотрібних функцій або

кращі шляхи досягнення незадовільних кінцевих результатів. Без

перебільшення можна сказати, що заподієний при цьому збиток

вимірюється мільярдами.
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Мистецтво вибору і формулювання правильної мети, управлін�

ня процесом її реалізації, включаючи оцінку досягнутого ступеня

реалізації, відрізняють дійсно вмілого менеджера�керівника. Не�

можливо прагнути управляти людьми, якщо і керівникам, і підлег�

лим цілі цілком не ясні.

Управляти — значить спонукати інших до досягнення ясної ме�

ти, а не змушувати інших робити те, що вважаєш правильним. Вар�

то зауважити, що відповідно до простого американського визна�

чення процессу управління «менеджер робить будь�що руками

інших».

Одне з основних завдань менеджера — створити спонукальні сти�

мули для людини, при яких у неї виникає бажання працювати так,

щоб сприяти досягненню цілей організації. Звідси випливає ще один

принцип менеджера: управляти — значить вести до успіхів інших.

Відомий український економіст Валерій Терещенко підкреслю�

вав, що завдання керівника — диригувати, підібрати гарний персо�

нал, розробити організаційну структуру підприємства, вибрати за�

гальний напрям його діяльності, координувати всю роботу,

боротися з непродуктивними витратами часу. Слід виділити ще од�

не з найважливіших завдань — вчитись інтенсивно працювати, по�

ліпшувати якість роботи.

Отже, центральною фігурою в системі менеджменту будь�якої

організації є менеджер�керівник, який керує власне організацією

(підприємством), якимсь конкретним видом діяльності, функцією,

підрозділом, службою, группою людей тощо. Американські дослід�

ники Роберт Блейк та Джейн Моутон підкреслюють, що сильне та

ефективне керівництво сприяє створенню атмосфери участі та ко�

лективної підтримки цілей діяльності організації, у якій її члени от�

римують стимул в усуненні перепон і досягненні максимальних ре�

зультатів.

У своїй роботі я розглянув організацію роботи менеджера як

комплексне поняття, що включає в себе такі компоненти як:

– особисті й ділові якості кваліфікованого менеджера; функції,

що виконує менеджер у процесі управління;

– форми влади, застосовувані менеджером в управлінській

діяльності;

– інструменти впливу на підлеглих;

– аспект лідерства в організації управлінського процесу. 
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Детальний розгляд перерахованих вище компонентів допомагає

глибше розкрити і зрозуміти самий процес організації роботи ме�

неджера. Адже всі ці чинники впливають на вибір менеджером

стратегії організації своєї праці і усі вони взаємозалежні. Високо�

кваліфікований менеджер, що володіє відповідними особистими

і діловими якостями може ефективно управляти організацією, опе�

рувати вміло такими категоріями менеджменту, як лідерство, вплив

і влада для досягнення поставлених цілей. Це сприяє правильній,

збалансованій організації роботи менеджера, тим самим відкрива�

ючи йому шлях до успіху в його діловій кар’єрі.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. І. Лашина,
VI курс, група ЗМО#32, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій»;
В. В. Лавринович,
ст. викладач, наук. керівник

Конкурентоспроможність як економічне явище і невід’ємний

атрибут ринку досліджується у працях зарубіжних і вітчизняних

вчених, у яких пропонується різне тлумачення конкурентоспро�

можності, але уі вони спрямовані на виробничі галузі. У зв’язку

з цим, актуально є проблема дослідження різниці управління кон�

курентоспроможності саме торгівельного підприємства.

Дослідження проблем пошуку, створення і реалізація конкуре�

нтних переваг, а також конкурентоспроможності підприємств

належать Г. А. Азоєву та А. П. Челенкову, які розуміють конкурен�

тоспроможність, як результат, що фіксує наявність окремих конку�

рентних переваг, без яких вона неможлива, але зауважують, що на�

явність окремих конкурентних переваг не означає автоматичну

перевагу. Також на думку учених, передумовою появи конкурент�

них переваг є ефективне використання ресурсів підприємства.

Перелік конкурентних переваг визначається за допомогою

їхньої детальної класифікації. Існують різні підходи до відокрем�

лення та групування ознак. Одна з найбільш відомих класифікацій
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розроблена Г. А. Азоєвим та А. П. Челенковим, в основу якої закла�

дено групи критеріїв відповідно до форм появу конкурентних пере�

ваг. Конкурентні переваги — це сукупність власних і набутих ма�

теріальних і нематеріальних активів і умов діяльності підприємства,

використання яких забезпечує йому можливість випередити

у підсумку (перемогти) конкурентів за результатами діяльності

(більший обсяг товарообороту, менший обсяг витрат, більший

розмір прибутку, вищий імідж тощо).

Конкурентоспроможність торгівельного підприємства напряму

залежить від конкурентоспроможного товару, що вона реалізує.

Оскільки конкуренція у галузі торгівлі в наш час дуже висока (бага�

то торгівельних підприємств з приблизно однаковим асортиментом

товарів), то конкурентною перевагою виступає персонал, а саме

якісне обслуговування споживачів. Якщо підприємства�виробники

для виготовлення конкурентоспроможного товару вкладають свої

ресурси у якісну сировину, нові технології, робітників, тощо, то

в торгівельному підприємстві, в першу чергу, в професійність об�

слуговуючого персоналу. Саме від якісного обслуговування відбу�

вається перетворення потенційних споживачів в постійних. Крім

професійної підготовки, якість обслуговування залежить і від вмо�

тивованості. У наш час кращими стимулами, у першу чергу, є: мате�

ріальні (задовільна зарплатня, винагороди, премії тощо) і моральні

(повага, можливість кар’єрного росту, психологічні тренінги, соц�

пакет тощо).

Необхідно відзначити, що й маркетинг, і управління вже давно

виділили конкурентні переваги як предмет вивчення. Більш того,

маркетинг на практиці ставить і вирішує ці питання в процесі уп�

равлінні підприємством. Реальні позитивні результати досягаються

там, де формування конкурентних переваг доведено до рівня техно�

логії управління.

Вплив зовнішнього середовища спричиняє зростання потреби

підприємств у стратегічному маркетингу, який дозволяє:

• діагностувати рівень стабільності конкурентного середовища

підприємств;

• базувати свою діяльність на стратегічних конкурентних мож�

ливостях з урахуванням змін конкурентного середовища;

• підвищити здатність адаптації до змін у конкурентному сере�

довищі, діагностувати конкурентоспроможність підприємств;

– 156 –

Секція І Економічні перспективи України



– 157 –

• переглядати бізнес�портфель підприємств за допомогою мат�

ричних інструментів стратегічного аналізу тощо.

З метою довгострокового забезпечення конкурентоспромож�

ності торгівельних підприємств необхідно впроваджувати та вико�

ристовувати стратегічний маркетинг, який є основою створення

і реалізації конкурентних переваг підприємства.

Для виживання або перемоги в твердій конкурентній боротьбі

будь�яка система повинна мати певні переваги перед своїми конку�

рентами.

ЕТИКА ТА СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ

В. В. Липко,
ІІІ курс, група МО#61, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій»,
Л. М. Лавриненко,
к. е. н., доцент, наук. керівник

Сучасний менеджмент — це безліч варіантів і нюансів управлін�

ських рішень. Його гнучкість, неординарність господарських

комбінацій, неповторність тих чи інших способів дії в конкурент�

ній ситуації становлять основу ділового управління. Менеджмент

включає дві невід’ємні частини: теорію керівництва; практичні

способи ефективного управління, або мистецтво управління.

З активним розвитком світової економіки дедалі частіше постає

потреба не просто виробляти товари та надавати послуги, щоб яко�

мога краще та якісніше задовольняти постійно зростаючі потреби

споживачів. У міру насиченості ринку, зростання споживчої куль�

тури, а також розвитку компанії, укрупнення бізнесу ускладнюєть�

ся процес управління. 

Економічна криза в Україні зумовлюється багатьма факторами,

серед яких значне місце займає недосконалість системи управлін�

ня. Негативні зміни в економіці (інфляція, ріст цін на сировину та

матеріали, високі процентні ставки та кредит, зниження купівель�

ної спроможності населення та ін.) і висока складність вирішува�

них нині завдань посилюють роль наукового управління у стабілі�

зації соціально�економічних процесів і забезпеченні високої

ефективності усіх видів підприємницької діяльності.
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Завдання менеджера полягає в тому, щоб глибоко вивчити на�

зрілі проблеми, спроектувати систему управління, здатну забезпе�

чити успіх, і реалізувати її через людей, в імя людей. Отже, мене�

джер — це не будь�який керівник, а тільки той, хто самостійно ор�

ганізовує виробництво, керівник ринкової орієнтації, якому міні�

стерства не потрібні.

Саме тому кожен управлінець повинен досконало володіти

культурою управління, знати правила етикету та спілкування з по�

стачальниками, виробниками, покупцями, знати правила ділового

листування, бути гарним психологом.

Діяльність менеджера базується не на використанні стандарт�

них прийомів, а на здатності швидко і правильно оцінити реальну

виробничу ситуацію і знайти найкращий спосіб досягнення мети

в умовах, як правило, чималого господарського ризику.

Менеджеру необхідні такі якості, як почуття нового, оригіналь�

ність мислення, діловитість і практичність, сміливість і винахідли�

вість. Важливими для менеджерів є знання людей, вміння правиль�

но оцінити здібності та індивідуальні особливості працівників,

прислухатися до думок, порад та рекомендацій членів колективу,

підтримувати ініціативу й використовувати її в практичній роботі.

Організаторські здібності допомагають менеджерам створювати

й підтримувати в колективі міцну і свідому дисципліну, що без неї

виробництво не може нормально працювати.

Одним із аспектів культури є етика — система норм моральної

поведінки. Етичні норми забороняють порушення законів, хабарі,

шантаж, здирництво, брехню, перенесення особистих конфліктів

на службовий грунт, розголошення комерційних секретів фірми,

використання конфіденційної інформації для власного зиску, зраду

інтересам фірми. Організації, як правило, повідомляють своїх

працівників про прийняті в них етичні нормативи.

З нормативними вимогами до управління і політикою управлін�

ня жорстко зв’язане представлення про мораль ділових взаємин —

етика підприємства. Ці норми повинні обов’язково вводитися в

забезпечення стабільності підприємства і з метою обмеження

принципу максимізації прибутку, що породжує конфлікти при ке�

руванні конкретними сферами діяльності фірми.

Складовою підприємницької етики є культура ведення ділових

переговорів між партнерами. Ділові переговори проводяться з ме�
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тою встановлення контактів, обговорення проектів майбутніх угод,

сумісних дій, вирішення питань, які становлять взаємний інтерес

для сторін. Оволодіння етикою ведення переговорів є основою для

встановлення щирих і міцних відносин між бізнесменами.

Отже, успіх управління тісно пов’язаний з етикетом і культурою

поведінки. Менеджерам необхідно зрозуміти, що для ефективного

управління необхідно не просто знати про існування культури уп�

равління, а й розвивати в собі управлінські здібності та завжди їх

використовувати на практиці.

МОЄ БАЧЕННЯ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Макаренко Ю. О.,
група МЗЕД#81, кафедра менеджменту ЗЕД,
Університет «Україна», 
С. В. Карпенко,
к. е. наук, наук. керівник

Для досягнення високої ефективності ЗЕД необхідно врахову�

вати два об’єктивно існуючі підходи в управлінні міжнародним

бізнесом. Вони дають відповіді на ключові запитання: що? і як?

Перше запитання розкриває суть міжнародних операцій. Це сфера

міжнародного маркетингу, із якої керівники організацій добувають

інформацію і приймають рішення про зовнішньоекономічні опе�

рації. Такими операціями є експорт або імпорт конкретних товарів

(послуг, робіт), лізинг обладнання, спільне виробництво продукції

та ін. Само собою зрозуміло, що кожний вид бізнесу має власну

внутрішню технологію, що також входить у предметний аспект.

При імпорті маються, на увазі, наприклад, пошук постачальника,

укладення з ним контракту на постачання товару, перевезення то�

вару до кордону, перетинання кордону і виконання митних проце�

дур — і так до остаточного продажу товару внутрішньому спожива�

чеві, проведення розрахунків із продавцем. Усе це складає

предметний аспект менеджменту, що цілком визначається ідеєю

і технологією (послідовністю операцій) зовнішньоекономічних

операцій.
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Проте наскільки б вдалою не була ідея конкретної зовнішньо�

економічної операції, які б високі прибутки вона не обіцяла в перс�

пективі, який би бізнес�план не гарантував її здійсненність і ефек�

тивність, саму по собі її не можна реалізувати без іншого аспекту

зовнішньоекономічного менеджменту. Мова йде про те, що опра�

цювання ідеї може бути зроблено однією людиною або невеличкою

групою спеціалістів у межах їх поточних службових обов’язків або

ж у вільний час. Досвід показує, що опрацювання ідей і навіть

підготовка бізнес�планів складає дуже малу частину усіх витрат,

пов’язаних із реалізацією ідеї. А от вже для реалізації ідеї, яку вклю�

чено в число цілей зовнішньоекономічної діяльності, не обійтися

без регулярного (функціонального) менеджменту. Мається на увазі,

насамперед, планування реалізації ідеї, для чого необхідно завчас�

но виділяти необхідні ресурси, встановлювати терміни виконання

завдань, що випливають з ідеї, підбирати виконавців, визначати

методи виконання робіт та ін. До того ж у планах робіт необхідно

враховувати зміни навколишнього середовища фірми: законодав�

ство, ціни на зовнішніх ринках, валютні курси, стан справ у парт�

нерів і т. д. І якщо план буде неточним (тобто неякісним), тоді реалі�

зація ідеї може бути під загрозою: скажімо, нестача валютних коштів

саме в той момент, коли потрібно провести оплату послуг і т. д.

Менеджмент передбачає не тільки функцію планування, але

й організацію (що включає координацію), комплектування штатів,

керівництво, мотивацію, контроль. Тому ідея тієї або іншої зовніш�

ньоекономічної операції може бути реалізована тільки в тому ви�

падку, коли предметний аспект повною мірою відповідатиме

функціональному підходу.

В практиці зовнішньоекономічної діяльності часто трапляють�

ся випадки невідповідності згаданих аспектів зовнішньоеко�

номічній діяльності. Досить поширеними є ситуації, коли приваб�

лива, захоплююча ідея бізнесу відсуває на другий або навіть більш

дальній план функціональний аспект менеджменту, який лише пла�

нується на чернетці і детально не проробляється. А невдачі в цьому

випадку списуються на обставини. Цікаво зазначити, що часто це

відбувається в організаціях, які навчають менеджменту зовнішньо�

економічної діяльності.

Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх

країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний досвід
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підтверджує вигідність розширення участі країн у міжнародному

поділі праці і різноманітних формах міжнародного бізнесу. 1 навпа�

ки, згортання зовнішньоекономічної діяльності неминуче призво�

дить до уповільнення соціально�економічного розвитку країни, ви�

никнення складних проблем, які неможливо вирішити не лише

в економіці, але і в інших сферах суспільного життя. Тому процес

глобалізації та інтернаціоналізації господарського життя можна

вважати закономірним з огляду на посилення взаємозалежності

між країнами і зростаючу схожість їх економік.

Зовнішньоекономічна діяльність пов’язана з проведенням

різними господарськими суб’єктами ділових операцій на закордон�

них ринках.

АНТИКРИЗОВИЙ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

М. П. Макарчук, 
VІ курс, група ЗМО–32, факультет економіки і менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій»;
Т. В. Григорчук,
ст. викладач, наук. керівник

Ключові слова: криза, менеджмент, паблік рилейшнз репутація,

комунікація, бізнес, загроза.

Мета: виділити головні проблеми в управлінні репутацією

підприємства, та показати шляхи виходу з цих проблем за допомо�

гою паблік рилейшнз.

Паблік рилейшнз є невід’ємною частиною менеджменту, конк�

ретніше — так званого менеджменту комунікацій. Оскільки ко�

мунікації, взаємні зв’язки, ділові контакти, відносини господарсь�

ких партнерів — серцевина бізнесу, така взаємодія виступає

об’єктом поліпшення. 

Коли настає криза репутації можливі такі заходи як: профілак�

тика, управління, «лікування». Тому багатьох цікавить питання, чи

можна не допускати кризи репутації? Сьогодні багатьох керівників

цікавить питання: Як ефективно проводити кризову комунікацію?

Як «лікувати» репутацію після кризи? І взагалі, чи це можливо? От�

же, давайте спочатку дамо відповідь на питання, що ж таке криза? 
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Криза — стан системи, при якій створюється погроза стерео�

типного її функціонування. З цього випливає, що криза репутації —

криза довіри цільових аудиторій організації, яка веде до системної

кризи організації (продукту).

При яких умовах кризові явища переростають в КРИЗУ

ДОВІРИ? Відповідей на це питання є декілька. 1. Коли цільові

аудиторії роблять висновок, що організація порушує моральні табу

суспільства. 2. Коли цільові аудиторії роблять висновок, що ор�

ганізація порушує етичні табу ринкової ніші. 3. Коли цільова ауди�

торія робить висновок про те, що кризові події проявляють слабість

організації.

Можна відокремити репутаційні «міни», підрив на яких веде до

кризи по сегментах користувачів такою функцією менеджменту як

паблік рилейшнз.

Для держчиновників: зв’язок із криміналом, злодійство, пору�

шення моральних «ТАБУ», корисливість, корупція.

Для бізнесу: порушення стандартів якості продукції, зневага інте�

ресами споживачів і партнерів, неправда про властивості продукту.

Для політиків: вчинки, що руйнують позиціювання, зрадницт�

во інтересів електоральної групи, зрадництво інтересів країни.

Отже, сама кризова подія не веде автоматично до кризи довіри.

До кризи довіри веде інтерпретація цільовими аудиторіями кризи

як кризи репутації.

Чи може криза організації стати джерелом репутаційного підне�

сення — репутаційним ресурсом? МОЖЕ! А стається це тоді, коли:

1. Коли організація фокусує увагу громадськості на професіона�

лізмі, співчутті, масштабності в допомозі жертвам кризи.

2. Коли криза показується як прояв загальних проблем для рин�

ку й організація переводить розмову на необхідність розв’язання

цих проблем.

3. Коли процес виходу із кризи стає яскравим шоу з позитивни�

ми емоціями глядача 

Які дії організації в кризі вбивчі для іміджу організації?

1. Брехня (передача свідомо брехливої інформації)

2. Суперечливість інтерпретацій і наслідків кризи

3. Оборонна позиція, що показує слабості позиції

Типи криз за причинами і характеру протікання: 1. Криза —

«нарив». Виникає внаслідок переходу проблемних ситуацій у кри�
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зову фазу. 2. Криза — «війна». Виникає внаслідок непрофесійної

реакції на інформаційні атаки ринкових конкурентів. 3. Криза ко�

мунікативна. Виникає внаслідок непрофесійного комунікативного

менеджменту у внутрішньому PR і управлінні чутками 

Вимоги до кризової комунікації: 1. Потрібно першим створювати

інтерпретацію кризи. 2. Говорити впевнено. 3. Говорити коротко.

4. Говорити одне повідомлення. 5. Спочатку подумати, а потім го�

ворити!!! 6. Говорити правду в потрібній кризовій інтерпретації.

Висновки: Головне в управлінні репутаційними кризами — про�

філактика. Той, хто боїться кризи — створює передумови кризи

фактором свого страху кризи. Криза може бути сходинкою у зрос�

танні репутації. Криза — показник професіоналізму системи мене�

джменту в організації. Не так страшна криза, як її малює уява. 

ЛІДЕРСТВО І КЕРІВНИЦТВО

К. Г. Малюкова,
II курс, група МО#21,
факультет менеджменту та комп’ютерних систем,
спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»;
О. С. Шевчук,
к. пед. н., доцент, наук. керівник

Однією з головних проблем формування творчих здібностей су�

часних менеджерів є розвиток їх лідерських якостей і обізнаності

в системі управління. Саме із творчо обдарованих фахівців можна

сформувати вкрай потрібний Україні корпус професійних керівни�

ків — лідерів, менеджерів виробничої сфери. Прикладом можуть

слугувати численні дослідження проблем управління та лідерства.

Зазвичай лідером вважають менеджера, який здатен ефективно

впливати на інших і з яким бажає співпрацювати більша частина

колективу. Лідерські якості визначаються не тільки схильністю осо�

бистості до управлінської діяльності. Наприклад, О.Баєва у своїх

дослідженнях зауважує, що типологічні особливості темпераменту

лідера визначаються такими особливими рисами як бажання ризи�

ку, вміння фіксувати свою увагу й керувати власною поведінкою на

основі процесів саморегуляції та самоконтролю.
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Керівник стає на чолі організації в результаті формалізації

відносин у ній (делегування повноважень). Натомість лідерами ста�

ють не з волі організації, а завдяки особистому авторитету, харизмі

та багатьом особистим якостям індивіда, насамперед — творчим

здібностям. Керівник організації — це людина, яка одночасно є лі�

дером і ефективно управляє своїми підлеглими. Його мета — впли�

вати на інших людей так, щоб вони виконували роботу, доручену

організацією. Отже, лідерство — це здатність людини (менеджера)

чинити ефективний вплив на окремі особистості й групи, спрямо�

вуючи їхні зусилля на досягнення цілей організації.

Сфера впливу лідера може виходити за адміністративні межі ор�

ганізації. Чинники, що визначають можливість стати лідером на�

ступні: вміння користуватися владними повноваженнями, професійна

компетентність, організаційні здібності, високі моральні якості, ха�

ризматичний вплив та інші якості і можливості. Особливо важливою

складової психологічної структури особистості лідера є спроможність

раціонально використовувати надану владу. Влада — це можливість

впливати на колектив, ситуацію і поведінку окремих особистостей.

Лідерство представляє собою специфічний тип управлінської

взаємодії який базується на найбільш ефективному співвідношенні

різних джерел влади та направлений на спонукання людей до до�

сягнення загальних цілей організації. 

В багатьох ситуаціях оптимальним для практики управління

є співвідношення в одній особі лідера та керівника. 

Російський професор Л. Д. Кудряшов поклавши в основу ха�

рактерологічні особливості трудової діяльності керівників, виділив

вісім стилів лідерства: «регламентатор» – прагне до цілковитого

визначення управлінських функцій; «колегіал» — відводить важли�

ве місце у своїй роботі різним комісіям, нарадам; «спринтер» — ду�

же швидко реагує на зміни в організації; «об’єктивіст» — постійно

посилається на незборимі фактори особливо коли стає помітне

відставання в роботі; «волокитник» — схильний до бюрократичних

прийомів у роботі; «максималіст» — працює лише з великими

проблемами і не визнає дрібних; «організатор» — основну увагу

приділяє організаційним питанням; «клопотун» — лідер, діяльність

якого характеризується великою різноманітністю.

Підводячи підсумки, можна зазначити, що технологія керів�

ництва повинна відповідати викликам ситуації, що склалася, твор�
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чо насичуватися рисами будь�яких стилів, які роблять лідерство

більш ефективним. При цьому саме творча спрямованість мене�

джера є основною передумовою його високих лідерських якостей.

Література

1. Березецкая А. Как «приручить» неформального лидера? // Справоч�

ник кадровика. — 2004. — № 11. — С. 89–93.
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3. Шевчук С. П. Менеджмент організацій: вступ до фаху : навчальний
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ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО 
НАСЕЛЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

М. Ю. Морігун
III курс, група Т#3, спеціальність «Туризм», 
факультет менеджменту та комп’ютерних систем, 
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна», 
тел. 80512 (362870)
А. М. Іванов, к. г. н., доцента кафедри, науковий керівник

Зайнятість в сільському господарстві має свій власний характер

та особливості. Спад виробництва, погіршення соціальної інфраст�

руктури призвели до звуження сфери прикладання праці в сільсь�

кій місцевості. Низький рівень оплати праці свідчить про те, що до�

ходи від зайнятості не гарантують селянам захист від бідності.

Метою роботи є аналіз стану зайнятості сільського населення

і попиту на робочу силу в Миколаївській області.

За період 1985–1994 років найбільша питома вага зайнятих бу�

ла в промисловості, а з 1995 року — в сільському господарстві. Це

пов’язано в першу чергу зі змінами, які відбулися в суспільстві:

з реструктуризацією підприємств, згортанням виробництва і, як

наслідок — темпи вивільнення працівників в промисловості були

значно більшими, ніж у сільському господарстві. Таким чином, за

цей період відбувся значний галузевий перерозподіл трудових ре�

сурсів.
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За період 2001–2007 років чисельність зайнятого населення

Миколаївської області щороку зростала, виключення становить

2003 рік, в якому спостерігалась найвища чисельність зареєстрова�

них безробітних у сільській місцевості (27 406 осіб), починаючи

з 1999 року.

Зростання чисельності зайнятих упродовж 2001–2007 років

відбувалося переважно за рахунок таких видів діяльності, як

торгівля, фінансова діяльність та будівництво. При цьому зростали

здебільшого обсяги самозайнятості, а не праці за наймом. За даний

період сільське господарство поки ще залишається галуззю, де зай�

нята максимальна кількість працюючих.

У зв’язку з реформуванням сільського господарства, згортан�

ням виробництва, зниженням продуктивності праці, занепадом ви�

робничої та соціальної інфраструктури, обмеженістю мобільності

робочої сили, невідповідністю її професійно�кваліфікаційного

рівня вимогам ринку — збільшується (2001–2008 рр.) чисельність

працівників сільського господарства, що перебували на обліку

в службі зайнятості.

Сільський ринок праці характеризується праценадлишковим

типом кон’юнктури. Серед 19 районів Миколаївської області 6 ма�

ють в середньому навантаження до 20 осіб на одне вільне робоче

місце, ще 6 районів від 21 до 40 осіб, та 7 районів більше 40 осіб.

У деяких ситуація кризова: в Новобузькому районі цей показник

становить 766 осіб на одне вільне місце, в Єланецькому — 147 осіб,

у Березанському — 125 осіб.

Гостро постає і проблема сільської бідності. У 2007 році в 9 райо�

нах Миколаївської області середньомісячна заробітна плата праців�

ників сільського господарства не перевищувала розмір законодавче

встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи —

496 грн. У структурі заборгованості із виплати заробітної плати на

1 січня 2007 року сільське господарство займає 10,6% і позитивну

динаміку зменшення суми заборгованості.

Таким чином, основні негативні фактори, які впливають на

зайнятість населення в аграрному секторі Миколаївської області,

зводяться до наступних: особисте підсобне господарство перетво�

рюється в головне джерело доходів, залишається мізерною заробіт�

на плата, відбуваються затримки з її виплати, як наслідок —

падіння матеріальної зацікавленості у продуктивній праці; скоро�
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чуються побутові та комунальні послуги; депопуляція сільського

населення; збитковість сільськогосподарського виробництва;

відтік спеціалістів і представників інтелігенції із сіл через погір�

шення соціокультурної і виробничої діяльності.

Серед основних шляхів підвищення зайнятості сільського насе�

лення виділяємо наступні: використання матеріальної підтримки

і ініціативи безробітних громадян для організації ними власної

підприємницької діяльності; удосконалення освітньої та професій�

ної підготовки населення відповідно до потреб економіки та сільсь�

кого ринку праці; сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;

нарощення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції,

що створить передумови для відтворення робочих місць.

Використана література

1. Статистичний щорічник Миколаївської області за 2007 рік. — Мико�

лаїв, 2008.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
МЕНЕДЖМЕНТУ НА ШЛЯХУ 

ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ю. Ю. Овчиннікова,
V курс, група ЗМЗЕД#42, факультет Економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент ЗЕД»;
С. В. Карпенко,
к. е. н., науковий керівник 

Теми сучасного менеджменту та сталого розвитку в Україні ду�

же актуальні та тісно повязані. Впровадження Стратегії сталого

розвитку в Україні обумовлена необхідністю стабілізації техноген�

ного навантаження на навколишнє природне середовище та

розв’язання комплексу екологічних проблем в умовах соціально�

економічного зростання, але поки на законодавчому рівні не прий�

няті Концепція і Стратегія переходу України до сталого розвитку,

що створює правове підгрунтя відповідних перетворень економіки

і суспільного життя, діяльність Кабінету Міністрів України не

орієнтується у напрямі структурної та технологічної модернізації

в умовах сталого розвитку Секція І



країни. Відповідно програми регіонального і міського розвитку по�

ки ще мають традиційну спрямованість. Менеджмент є невідємною

частиною реалізації Стратегії сталого розвитку в Україні. Для під�

вищення ефективності менеджменту потрібно вирішити ряд орга�

нізаційно�управлінських проблем, це:

• перехід від концепції формування традиційних виробничих

комплексів до формування територіальних життєсприятливих

комплексів умов життєдіяльності у поєднанні зі створенням еко�

полісів (науково�виробничо�освітніх поселень), стимулюванням

створення екологічно спрямованих виробів і послуг; 

• рішення про створення підприємств по переробці відходів

з пільговими умовами оподаткування; 

• розробка єдиної методики прийняття управлінських рішень

з урахуванням екологічних аспектів, створення системи наукової

підготовки управлінських рішень; 

• врахування органами державного управління та місцевого са�

моврядування наукових рекомендацій при прийнятті управлінсь�

ких рішень;

• підвищення фахового рівня управлінського персоналу;

• визначення чіткого розподілу обов’язків і повноважень між

органами державного управління та місцевого самоврядування сто�

совно вирішення екологічних проблем;

• прозорості процедур прийняття суспільно значущих рішень;

• посилення громадського контролю за діяльністю владних ор�

ганів;

• достатнє фінансове забезпечення вирішення екологічних

проблем регіональними та місцевими органами управління;

• розробка методів оцінки транскордонного переносу забруд�

нюючих речовин і механізму відшкодування збитків територіальним

громадам, постраждалим від пов’язаного з цим екологічного лиха.

Потрібно забезпечити менеджерську перепідготовку великої

кількості фахівців, які здобули вищу та середню спеціальну освіту

у попередні роки, аби вони краще адаптувалися до трансформацій�

них процесів в Україні.Одним із чинників, що може вплинути на

швидкий розвиток менеджменту та подолання неблагополучної

економічної ситуації в Україні, є безкомпромісна відмова від старих

звичок і умовностей та запровадження нової техніки і методів уп�

равління. Модернізація управління має відбуватися на основі
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підходу, який синтезує систему таких вимог: реалізація мультиплі�

каційного ефекту, тобто такого, що постійно наростає, множиться;

досягнення синергетичного ефекту, тобто максимізації ефективності

від поєднання багатьох чинників у рамках даної системи; здійснення

інтегрального ефекту як єдності метричних і неметричних ціннос�

тей. Серед тенденцій світового менеджменту важливе місце займає

тенденція перетворення професіонала�менеджера на ключову фігуру

високоефективного управління. У центрі даної моделі має бути лю�

дина як особистість і головна продуктивна сила суспільства. Щодо

змістовного самого стратегічного менеджменту, то він покликаний

сформувати високоефективний механізм управління будь�яким

соціальним об’єктом різного масштабу і профілю діяльності. 

Ця модель має бути водночас і жорсткою, і демократичною,

принаймні у перехідний період. Жорсткість необхідна, щоб зміни�

ти ментальність трудових відносин і повернути їх у цивілізоване

річище. Демократичність же має виходити з демократичної суті ук�

раїнської людини і з необхідності сприяти розкриттю досі закріпа�

ченого творчого потенціалу основної маси працівників. 

SWOTDАНАЛІЗ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

О. В. Пивовар,
V курс, група ЗМЗЕД#41,
факультет «Економіки та менеджменту»,
спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
С. В. Карпенко,
к. е. н, науковий керівник

Невизначеність та ризикованість банківської справи зростає в

умовах транзитної економіки, швидкозмінності «правил гри» (пра�

вового полю) та інтернаціоналізації економічних взаємовідносин.

Жорстка регламентація показників та нормативів діяльності,

операційних алгоритмів та ієрархії внутрішніх взаємовідносин не є

панацеєю від криз та несподіванок, що обумовлені непередбачени�

ми збігами негативних дій різновекторних факторів.

На думку авторів, управлінським засобом прогнозування про�

тидії зазначеним негативним явищам є впровадження SWOT�

аналізу у всіх ланках банківської справи.

в умовах сталого розвитку Секція І



Після фінансової кризи 1998 року, враховуючи набутий досвід

роботи в критичних умовах, відділ валютних операцій та контролю

Чернігівського обласного управління Національного банку Украї�

ни почав здійснювати щоквартальний SWOT�аналіз своєї діяль�

ності за такими параметрами: 

1. Оцінка потенційних внутрішніх сильних сторін:

• чітка вертикальна підпорядкованість вищим органам управ�

ління;

• повна компетентність із ключових питань;

• наявність чітких напрямів діяльності та функціональних

обов’язків;

• напрацьовані функціональні стратегії;

• практичний досвід у розробці проектів нових законодавчих та

нормативних актів;

• розгалужена мережа зв’язків із контролюючими органами па�

ралельних структур;

• апробований менеджмент;

• позитивний імідж у банківській сфері;

• висока кваліфікація кадрового складу.

2. Оцінка потенційних внутрішніх слабких сторін:

• жорстка вертикальна підпорядкованість вищим органам уп�

равління;

• досить вузькі та заформалізовані завдання;

• жорстка залежність та обмеженість оперативних дій від зако�

нодавчих та нормативних актів, що потребують вдосконалення та

взаємоповязання.

3. Оцінка потенційних зовнішніх можливостей відділу, що обу�

мовлені системою НБУ:

• можливість використовувати досвід та навички щодо опанову�

вання нових напрямів та форм у роботі через систему семінарів;

• можливість швидко реагувати на несподівані та нестандартні

завдання шляхом безпосереднього зв’язку виконавців із вищим керів�

ництвом та в зв’язку з їх високою обізнаністю та професіоналізмом;

• можливість отримувати, обробляти, аналізувати й використо�

вувати бази даних, що напрацьовуються всіма ланками системи

НБУ та комерційними банками;

• можливість постійно підвищувати кваліфікацію кадрів як у

рамках системи, так і поза нею.
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4. Оцінка потенційні зовнішніх загроз:

• нестабільність політичної ситуації та економічного розвитку

промислового та банківського секторів України;

• досить високий рівень залежності економіки України від

політичної га економічної ситуації у країнах�партнерах.

5. Аналіз SWOT�оцінок роботи відділу.

6. Формулювання оперативних, тактичних, стратегічних рішень.

7. Вибір оперативних, тактичних, стратегічних цілей.

8. Оптимізація оперативних, тактичних, стратегічних задач. 

9. Планування оперативної, тактичної, стратегічної діяльності.

Використання SWOT�аналізу в найнижчій ланці НБУ за період

з 1999 року по 2001 рік дозволив уникнути та/або запобігти значної.

Розглядаючи економічний зміст цінової стратегії, треба чітко

уявляти собі місце в діяльності підприємства. Вивчати цінову стра�

тегію як окремо взяте явище було б помилковим. Ціноутворення на

підприємстві являється складовою частиною господарської діяль�

ності, засобом забезпечення ефективного господарювання. Тому

методологічною основою цінової політики підприємства виступає

маркетинг.

Проводячи ту або іншу цінову політику, керівництву підприєм�

ства елі варіювати різноманітними стратегіями з метою їх оптимізації.

ВПЛИВ ФІНАНСОВОDЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
НА СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

Л. І. Прокопенко,
IY курс, група МО#51,
факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій»;
Л. М. Лавриненко,
к. екон. н, наук. керівник

1. Вплив світової фінансово'економічної кризи на вітчизняний ри'
нок праці. Основні показники соціально�економічного розвитку

України засвідчили суттєве погіршення соціально�економічного ста�

новища у 2008 р., особливо ІІ півріччі під впливом світової фінансо�

в умовах сталого розвитку Секція І



во�економічної кризи. Розвинені економіки світу вже вступили в

депресію, і, за експертними оцінками, криза може поглибитися ще

більше, адже існує багато ризиків у бік погіршення ситуації. 

2. Стан сучасного ринку праці в Україні. Упродовж останніх років

український ринок праці характеризувався усталеними тен�

денціями, що знаходили прояв у повільному зростанні рівня еко�

номічної активності та поступовому збільшенні рівня зайнятості,

але у минулому році ситуація на ринку праці зазнала істотних змін.

Переломним став вересень 2008 р., починаючи з якого всі процеси

набули негативної динаміки. На початок лютого поточного року на

обліку в державній службі зайнятості перебувало 930 тис. громадян,

не зайнятих трудовою діяльністю.

В умовах кризових явищ зменшився попит на працю і значно

скоротились можливості забезпечити робочими місцями бажаючих

працювати. Якщо упродовж січня�жовтня 2008 р. середньомісячна

потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих

місць та вакантних посад становила 193,5 тис. осіб, то у листопаді ця

цифра зменшилась до 136,8 тис. осіб, а в грудні склала лише 91,1 тис.

осіб. Водночас, зросло навантаження на одне вільне робоче місце:

за січень�жовтень 2008 р. навантаження на одну вакантну посаду

в середньому склало 32 особи, у листопаді — 51 особу, в грудні —

96 осіб.

3. Тенденції та прогнозні очікування на ринку праці. При оцінці

впливу фінансово�економічної кризи на рівень безробіття необхід�

но враховувати, що порівняно з динамікою ВВП, динаміка ринку

праці є більш інерційною внаслідок наявності певного запізнення

(лага) в реагуванні попиту та пропозиції робочої сили. Падіння об�

сягів ВВП не буде супроводжуватися пропорційним зменшенням

зайнятості та масовим безробіттям через поширення часткового

безробіття, неадекватних та неефективних форм зайнятості тощо. 

Групою ризику на ринку праці стане молодь, що відчуватиме

складнощі із працевлаштуванням після закінчення ВУЗів. На думку

роботодавців, молоді люди, не маючи досвіду роботи, мають недо�

статній рівень компетенції і потребуватимуть додаткових витрат на

перенавчання, тому багато роботодавців переорієнтуються на найом

кваліфікованих робітників зі стажем роботи, які вивільнятимуться із

суміжних сфер. Серед випускників цього року близько 30–35% ма�

тимуть складнощі із працевлаштуванням на перше робоче місце.
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Сьогодні достатньо важко спрогнозувати обсяги безробіття

в Україні, які прямо залежать від розвитку ситуації у фінансово�

економічній сфері. 

4. Рекомендації. З метою вирішення проблем, що виникають під

впливом фінансово�економічної кризи, пропонуємо наступні заходи:

1) для врегулювання соціальних відносин та соціальних умов

в сфері праці необхідно посилити соціальний діалог (соціальне парт�

нерство) суб’єктів соціально�трудових відносин на всіх рівнях: націо�

нальному, регіональному, галузевому, а також на рівні підприємств;

2) в умовах неповного робочого тижня нагальною є розробка

нетипових, гнучких форм прикладання праці на умовах тимчасової

зайнятості;

3) необхідно удосконалити систему соціальної допомоги по

безробіттю, створення тимчасових робочих місць для безробітних,

будівництва соціального житла та ін. заходи, забезпечивши належ�

ним фінансуванням з державного та місцевих бюджетів;

4) серед першочергових заходів зі збільшення зайнятості насе�

лення слід розробити та впровадити швидкий і прозорий порядок

створення робочих місць в малому та середньому бізнесі, праце�

містких галузях харчової промисловості, орієнтованих на внутріш�

ній ринок та масового споживача;

5) Одним з ключових завдань у реалізації антикризових заходів

має стати залучення нематеріальних інвестицій у вигляді інно�

ваційних технологій. 

РОЗВИТОК ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Я. В. Тисяченко,
ІІ курс, група МО#2,
факультет менеджменту та комп’ютерних систем,
спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»;
О. С. Шевчук,
к. пед. н., доцент, наук. керівник 

Лояльність — це прийняття, позитивне відношення людини до

чогось конкретного. Фахівці відзначають, що основою лояльності

є бажання бути корисним, відданість, запобігання того, що може
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нашкодити. Персонал може бути лояльним до керівництва компа�

нії, клієнти — стосовно компанії, що надає послуги. Якщо співро�

бітник лояльний до керівника, то це припускає визнання високого

рівня його компетентності, повага, авторитет керівника в очах цієї

людини. 

Іноді така лояльність включає почуття симпатії, співчуття, го�

товність жертвувати своїми інтересами. Лояльність клієнтів, спо�

живачів компанії пов’язана з визнанням високої якості її товарів,

послуг, довірою до персоналу цієї компанії. Отже, лояльність є по�

казником відношення особистості до певного об’єкта.

Аналізуючи сучасні тенденції в кадровій роботі, фахівці відзна�

чають загальне зниження рівня лояльності людей відносно їх пра�

цедавців. Це, з одного боку, обумовлено низьким рівнем компете�

нтності менеджерів, керівників, їх невмінням цілеспрямовано

формувати лояльність персоналу. З іншої — появою на ринку робо�

чої сили принципово нової категорії найнятих робітників, яких

стали називати «knowledge workers» — «що знають», або «озброєни�

ми (що володіють) знаннями працівниками».

Питання про те, як підвищити лояльність, вимагає аналізу її

складових. Узагальнення сучасних публікацій на цю тему дає під�

ставу виділити як мінімум три складові лояльності :

• довіра персоналу до керівництва компанії ;

• справедливість стосунків, що складаються у співробітника

з представниками адміністрації компанії ;

• задоволеність роботою.

Розвиток лояльності полягає в збільшенні її складових. Робота,

направлена на підвищення лояльності, має циклічний характер

і складається з послідовних етапів. Першим етапом є діагностика

(вивчення) рівня лояльності персоналу. Отримана у процесі діагнос�

тики інформація є підставою для ухвалення рішення про необхідність

підвищення лояльності і розробки програми розвитку лояльності.

Після реалізації програми важливо отримати зворотний зв’язок, тоб�

то знову провести діагностику рівня лояльності і переконатися

в дієвості реалізованої програми. Природно, що реалізація такого

циклу розтягнута в часі, розрахована на довгострокову перспективу.

Робота, пов’язана з розвитком лояльності персоналу, зазвичай,

покладається або на співробітників і керівників кадрових підрозді�

лів компаній, або на зовнішніх консультантів. Але, як показує до�
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свід, розвиток лояльності вимагає істотної зміни стилю керування

(стилю лідерства), впровадження серйозних організаційних пере�

творень і в цілому вдосконалення корпоративної культури. Тому

успішна реалізація програм підвищення лояльності персоналу не�

можлива без особистої участі вищого керівництва компанії. Для

успішної реалізації заходів щодо розвитку лояльності необхідно

дотримуватися наступних умов:

1. У такій роботі повинні бути зацікавлені власник і вище керів�

ництво компанії. Саме вони ухвалюють рішення щодо реалізації

програми.

2. Власник компанії повинен бути готовий до наступних змін,

матеріальних і нематеріальних витрат, необхідних для перетворен�

ня плану в життя.

3. Відповідальний за реалізацію плану повинен мати такий ста�

тус у компанії, який дозволить йому координувати зусилля різних

служб і підрозділів. 

4. Компанія зацікавлена в довгострокових відносинах з тими

співробітниками, у відношенні яких здійснюється програма роз�

витку лояльності.

Програма розвитку лояльності може включати визначення або

корегування довгострокових і короткострокових цілей компанії,

ціннісних орієнтирів. 

Таким чином, фахівці переконані в тому, що створення лояль�

ності у працівників — краще вкладення засобів, здатне швидко

і значно підвищити ефективність компанії.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ БІЗНЕСDПЛАНУ 
У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОDГОТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСУ
Ю. А. Токовенко,
VI курс, група МО#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій»,
Л. І. Бондарева,
к.п.н., доцент, наук. керівник

Тенденції сучасного економічного розвитку в Україні характе�

ризуються високою активністю структурних зрушень на користь

сфери послуг. 
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Дана тема є актуальною в сучасних умовах економічного роз�

витку України і характеризується високою динамікою використан�

ня на підприємстві бізнес�планування. 

За визначення бізнес�план представляє письмовий документ, в

якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її

реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та

фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості уп�

равління ним. Бізнес�план підсумовує ділові можливості та перс�

пективи, пояснює, як ці можливості можуть бути реалізовані існу�

ючою командою менеджерів. Це документ перспективний

і складати його рекомендується на три�п’ять років. Він дає мож�

ливість визначити життєздатність фірми за умов конкуренції, прог�

нозує процеси розвитку виробництва, конкретизує шляхи досяг�

нення мети і подолання перешкод, є чинником, що стимулює

інтереси потенційних інвесторів у їхніх пошуках вкладання коштів

у розвиток виробництва. Застосовується орієнтовна структура

бізнес�плану для підприємств в наступному порядку Титульний

лист; зміст бізнес�плану; резюме; галузь, підприємство та його про�

дукція; дослідження і аналіз ринку; план маркетингу; виробничий

план; технологія виробництва; організаційний план; фінансовий

план; оцінка ризиків і їх страхування; додатки. Проте підприємство

може за власним бажанням змінювати, додавати чи прибирати

розділи залежно від сфери послуг підприємства. 

У наш час все частіше розробляються бізнес�плани для покра�

щення туристично�готельного бізнесу.

Звідси, туристично�готельний бізнес — це система прикладних

наук про туризм, туристичне і готельно�ресторанне обслуговування

громадян. Ці науки охоплюють два рівні: галузь і туристичний

суб’єкт, що господарює, (туристичне підприємство), а також го�

тельне господарство, котре займається обслуговуванням туристів

(мандрівників) — це особи, котрі здійснюють подорожі по Україні

або в інші країни з різною, не забороненою законодавством країни

перебування, метою на термін від 24 годин до шести місяців без

здійснення будь�якої оплачуваної діяльності та із зобов’язанням

залишити країну або місце перебування в зазначений термін, де ту�

ристам надають туристичні послуги та продукти

Туристична послуга — це результат діяльності туристичного

підприємства по задоволенню відповідних потреб туристів і екс�

– 176 –

Секція І Економічні перспективи України



– 177 –

курсантів. А туристичним продуктом є право на тур, призначене

для реалізації путівки. Всі ці послуги включає в себе туристична

індустрія.

Туристична індустрія — сукупність готелів та інших засобів роз�

міщення, засобів транспорту, об’єктів харчування, об’єктів і засобів

розваги, об’єктів пізнавального, ділового, оздоровчого. спортивно�

го й іншого призначення, організацій, що здійснюють тур�опера�

торську та тур�агентську діяльність, а також організацій, то нада�

ють екскурсійні послуги та послуги гідів�перекладачів.

Практичний досвід впровадження туристичних послуг зазна�

чає, що туризм здійснюється у вільний від роботи час подорож,

один з активних видів відпочинку, та розглядається як тимчасовий

від’їзд людини з місця її постійного проживання з цілю оздоров�

лення чи професійно�ділових або пізнавальних цілях без зайняття

оплачуваною діяльністю.

Сучасним напрямком в сфері туризму є туроперейтінг — це

діяльність у сфері туризму, спрямована на формування комплекс�

ного туристичного продукту та оптимізацію умов його споживання

шляхом розробки пакету програм та обслуговування по маршруту

як зарубіжних, так і внутрішніх туристів, є формою туристичного

бізнесу. 

Однією зі складових готельно�туристичного комплексу є також

і готель — це підприємство, що надає людям, які знаходяться поза

домівкою, комплекс послуг, найважливішими з яких (комплексоут�

ворювальними) однаковою мірою є послуга розміщення і харчу�

вання; класичний тип підприємств розміщення, що регулярно чи

епізодично надає туристам місця для ночівлі і якому притаманні

специфічні ознаки ; підприємство будь�якої організаційно�право�

вої форми та форми власності. Складається з номерів, надає го�

тельні послуги, які не обмежуються щоденним заправлянням

ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.

За визначенням Всесвітньої туристичної організації (ВТО), го�

телями називають колективні засоби розміщення, що складаються

з певної кількості номерів, що мають єдине керівництво і надають

певні послуги. 

Проте в умовах трансформаційних змін недостатньо досліджена

проблема формування стратегії розвитку підприємства галузей та під�

галузей сфери послуг. Для цього господарського сегмента належить
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туристично�готельний комплекс, який розглядається здебільшого

як перспективне з точки зору прибутковості й динамічності роз�

витку. 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В СУЧАСНИХ

УМОВАХ РИНКУ

Т. В. Цицарева,
V курс, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Враховуючи реалії України, можна стверджувати, що стратегіч�

не планування стає все більш актуальним для вітчизняних підпри�

ємств, які вступають у жорстку конкурентну боротьбу як між со�

бою, так і з зарубіжними підприємствами.

Проблеми стратегічного планування розглядаються в роботах

І. Ансоффа, І. А. Бланка, О. С. Віханського, І. П. Хомініч та бага�

тьох інших вчених.

Стратегічний менеджмент припускає, що підприємство визна�

чає свої ключові позиції на перспективу залежно від пріоритетності

мети.

Перед підприємством стоять чотири основні стратегічні альтер�

нативи: зростання, обмежене зростання, скорочення, поєднання

цих стратегій.

Стратегія зростання здійснюється шляхом щорічного значного

підвищення рівня короткострокових і довгострокових цілей над

рівнем показників попереднього року. Вона застосовується в галу�

зях, які динамічно розвиваються, з технологіями, що швидко

змінюються.

Стратегічною альтернативою, якої дотримується більшість

підприємств, є обмежене зростання. Для цієї стратегії характерно

встановлення мети від досягнутого, скорегованого з урахуванням

інфляції. Застосовується вона у зрілих галузях промисловості зі ста�

тичною технологією, коли підприємство загалом задоволене своїм

станом.
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Альтернативою, котру найрідше вибирають керівники та яку

часто називають стратегією останнього засобу, є стратегія скоро�

чення. У ній рівень визначеної мети встановлюється нижче досяг�

нутого в минулому. Для багатьох підприємств скорочення може оз�

начати шлях раціоналізації та переорієнтації виробничих операцій. 

Стратегія поєднання передбачає одночасне використання

в будь�яких варіантах трьох вищеназваних стратегій. її застосову�

ють переважно великі фірми, які активно діють у кількох галузях

виробництва.

Головна мета вибору стратегічної альтернативи — максимально

підвищити довгострокову ефективність діяльності підприємства.

Вибір стратегій здійснюється на вищих рівнях управління. Для цьо�

го менеджерам необхідно оцінити альтернативні шляхи діяльності

підприємства і вибрати оптимальні варіанти для досягнення по�

ставленої мети. Вони повинні мати чітку концепцію підприємства

і його подальшої діяльності. Схильність до конкретного вибору

часто обмежує майбутню стратегію, тому рішення повинно бути ре�

тельно вивчене та оцінене. 

Вибравши певну стратегічну альтернативу, керівництво повин�

но звернутися до конкретної стратегії. Формування стратегії під�

приємства відіграє все більшу роль в стратегічному плануванні. Це

стосується пріоритетності вирішення проблем, визначення струк�

тури підприємства, обґрунтованості капіталовкладень, координації

та інтеграції стратегій у різних аспектах його діяльності.

Оцінка стратегії проводиться порівнянням результатів роботи

з метою. Процес оцінки використовується як механізм зворотного

зв’язку для корегування стратегії. Щоби бути ефективною, оцінка

повинна проводитися системно та безперервно. Належним чином

розроблений процес має охоплювати всі рівні управління. При

оцінці процесу стратегічного планування треба дати відповіді на

такі питання:

1. Чи стратегія внутрішньо сумісна з можливостями підприємства?

2. Чи забезпечує стратегія припустимий ступінь ризику?

3. Чи володіє підприємство достатніми ресурсами для реалізації

стратегії?

4. Чи враховує стратегія зовнішні небезпеки та можливості?

5. Чи дозволяє обрана стратегія краще застосовувати ресурси

підприємства?
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Таким чином, стратегічне управління діяльності підприємств,

яке необхідне в будь�якій сфері господарської діяльності, повинно

спиратися насамперед на стратегічне планування. У цій сфері є ба�

гато проблем і невирішених питань, що вимагають найшвидшого

розв’язання. Тільки їх успішне вирішення протягом невеликого

періоду дозволить економіці України досягти стабілізації та посту�

пального розвитку.
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Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. — 377 с.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, ЯК ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

К. Ю. Шатилюк,
VI курс, група МО#41,
факультет «економіки та менеджменту»,
спеціальність «Менеджмент організацій»
Т. І. Пішеніна,
к. е. н., професор, наук. керівник

Якість є одним із найважливіших чинників успішної діяль�

ності будь�якої організації. Сьогодні у всьому світі актуальним

питанням стали вимоги споживача до якості продукції. Без

постійного підвищення якості неможливе досягнення і підтри�

мання ефективної економічної діяльності.

У сучасних умовах жорсткої конкурентної боротьби, за ринки

збуту продукції підприємств, у розвинутих країн досліджується і

застосовуються ефективний інструмент забезпечення успіху —

якості. Ефективність цього інструменту тепер особливо зростає

у зв’язку з прийняттям у багатьох країнах законодавства, яке

встановлює жорсткі вимоги щодо безпечності продукції для

здоров’я та життя людини, захисту прав та інтересів спожи�

вачів.
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Якість — як економічна категорія відбиває сукупність влас�

тивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задо�

вольняти потреби людини відповідно до свого призначення.

Поліпшення якості — функція приймається на підприємствах
з ціллю підвищення ефективності і результативності діяльності
і процесів отримання вигоди як для підприємства так і для спожи'
вачів.

Організація контролю якості — це система технічних і адмініс�

тративних заходів направлених на забезпечення виробництва

продукції, повністю відповідна потребам нормативних доку�

ментів.

Стандартизація — загальноприйнятий у світі інструменти

технічного регулювання, що використовуються з метою забезпе�

чення захисту людей, майна і довкілля від потенційно небезпеч�

ної продукції. Вони також є орієнтирами, що стимулюють праг�

нення промисловості досягти певного рівня якості і збільшення

довіри з боку споживачів.

Якість продукції харчової промисловості повинна відповідати

державному стандарту якості. Такі стандарти є на кожному підпри�

ємстві, які працюють у цій галузі. До якості товару також відносить�

ся і зовнішній вигляд тари, який в першу чергу впливає на спожи�

вача. 

Технічний контроль — це перевірка співвідношення об’єкта

контролю встановлений технічними вимогами.

Суть контролю складається в тому, щоб отримати інформа�

цію о стані об’єкта контролю і відповідності отриманих резуль�

татів з встановленими вимогами, зафіксованими в кресленнях,

стандартах, ТУ, договорах на поставку і т. п. документах.

Планування якості зводиться до запланованих характеристик

якості, плануванню надійності виготовлення на стадії їх розроб�

ки. Необхідно вести аналітичну роботу, обробку і аналіз даних по

якості і затратам на його забезпечення.

в умовах сталого розвитку Секція І



ІННОВАЦІЙНОDТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ

О. П. Шевельова,
V курс, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Подолання системних суперечностей, які зумовили негативний

вплив світової валютно�фінансової кризи на українську економіку,

потребує дернізації технологічної структури останньої з метою ово�

лодіння сучасними чинниками конкурентоспроможності. У проце�

сі післякризового оновлення світової економіки посилюватиметься

конкурентна боротьба за світовий ринок на основі формування

глобальних конкурентних переваг, які базуються на активізації на�

укової й інноваційної діяльності. Ці виклики вимагають започатку�

вання в Україні інноваційних.перетворень, які мають потенціал для

забезпечення стійкості національної економіки, виведення її на

новий рівень розвитку в процесі становлення нового періоду гло�

бального економічного підйому.

Основою конкурентоспроможності економіки України залиша�

ються традиційні чинники, пов’язані з використанням недозаван�

тажених виробничих потужностей, сприятливою світовою

кон’юнктурою на базюві низько� та середньотехнологічні категорії

товарного експорту України, відносно дешевою ресурсною базою,

низькою вартістю робочої сили. При цьому різке зниження інвес�

тиційної динаміки в переробній промисловості у 2008 році зумов�

лює посилення негативних тенденцій звуження інноваційного по�

тенціалу економіки України.

Залишається невирішеною низка проблем розвитку інно�

ваційної системи економіки України. Такими проблемами сьогодні

є наступні.

• Відсутність засад управління окремими ланками інноваційної

сфери як одним цілим, що спричинює нескоординованість розвит�

ку цих ланок, низької результативності заходів інноваційної

політики.
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• Відсутність умов для розвитку венчурних фондів, що спрямо�

вує їхню діяльність переважно на фінансування секторів, які обслу�

говують споживчий ринок, тоді як сектори інноваційного розвитку

країни залишаються поза увагою.

• Украй слабке використання потенціалу такої організаційної

форми як бізнес�інкубатори, які дотепер не мають чіткого юридич�

ного статусу та пільгового режиму функціонування.

• Відсутність дієвої законодавчої бази, яка стимулювала б роз�

виток Інноваційних структур.

З метою вирішення існуючих проблем розвитку інноваційної

системи економіки України необхідно:

• Створити умови для інвестиційного оновлення національної

промисловості шляхом впровадження механізмів довгострокового

інвестиційного кредитування, формування системи інститутів дов�

гострокового фінансування інвестиційних проектів, зокрема —

спеціалізованого банку для здійснення державного інвестування —

Державного банку реконструкції і розвитку.

• Запровадити спеціальні регуляторні та податкові норми для

довгострокового інвестиційного кредитування комерційними бан�

ками.

• Здійснити системні заходи щодо активізації інноваційних

процесів у промисловості шляхом застосування пільгового подат�

кового режиму інноваційної діяльності, розвитку системи страху�

вання ризиків інноваційних проектів, створення механізмів дер�

жавної участі у формуванні акціонерного капіталу інвестиційних

фондів, що фінансують інноваційні проекти та виробництва.

• Запровадити податковий кредит за такими напрямами інно�

ваційної діяльності як: витрати на НДДКР, витрати на придбання

устаткування для нових технологій, трансфер технологій.

• Сформувати об’єкти державної інвестиційної інфраструктури

інноваційного розвитку.

• Запровадити інструменти та механізми підтримки високотех�

нологічного експорту.

• Вдосконалити інституційні заходи розвитку підприємництва

(забезпечення захисту прав власності, зниження трансакційних та

бюрократичних витрат для створення нових підприємств тощо).

в умовах сталого розвитку Секція І



КОНФЛІКТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ: 
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 
ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ

Ю. О. Шевченко,
VІ курс, група МО#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій»;
Л. А. Жукова,
доцент, наук. керівник

Конфлікт означає незгоду сторін, при якому одна сторона на�

магається домогтися прийняття своїх поглядів і перешкодити іншій

стороні зробити те ж саме. Конфлікт може мати місце між індивіду�

умами і групами і між групами. 

Потенційні причини конфлікту — спільно використовувані

ресурси, взаємозалежність завдань, розходження з метою, розхо�

дження в сприйняттях і цінностях, розходження в стилі поводжен�

ня і біографіях людей, а також погана комунікація. Люди часто не

реагують на ситуації потенційних конфліктів, якщо ці ситуації не

пов’язані з мінімальними особистими втратами чи погрозами. 

Структурні методи вирішення конфліктів включають уточнен�

ня виробничих чекань, механізми координування й інтегрування,

постановку більш високих за рівнем завдань і систему винагород. 

До потенційних негативних наслідків конфлікту відносяться:

зниження продуктивності, незадоволеність, зниження морального

стану, збільшення плинності кадрів, погіршення соціальної взаємо�

дії, погіршення комунікацій і підвищення лояльності до підгруп

і неформальних організацій. Однак при ефективному втручанні

конфлікт може мати позитивні наслідки. Наприклад, більш заглиб�

лена робота над пошуком рішення, розмаїтість думок при прий�

нятті рішень і поліпшення співробітництва в майбутньому. 

Попереджати конфлікти можна, змінюючи своє відношення до

проблемної ситуації і поводження в ній, а також впливаючи на

психіку і поводження опонента. До основних способів і прийомів

зміни свого поводження в передконфліктній ситуації можна віднести:

• уміння визначити, що спілкування стало передконфліктним;

• прагнення глибоко і різнобічно зрозуміти позицію опонента;

• зниження своєї загальної тривожності й агресивності;
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• уміння оцінювати свій актуальний психічний стан;

• постійна готовність до неконфліктного вирішення проблем;

• уміння посміхнутися;

• не чекати від навколишніх занадто багато чого;

• щира зацікавленість у партнері по спілкуванню;

• конфліктостійкість і почуття гумору. 

Для запобігання міжособистісних конфліктів необхідно оціню�

вати, у першу чергу те, що удалося зробити, а потім — те, що не уда�

лося:

• оцінюючий повинний сам добре знати діяльність;

• оцінюючий повинний відповідати за об’єктивність оцінки;

• виявляти і повідомляти оцінюваним працівникам причини

недоліків;

• чітко формулювати нові цілі і задачі;

• надихати співробітників на нову роботу. 

Дотримання цих рекомендацій допоможе конфліктуючим сто�

ронам запобігти конфліктні ситуації, а якщо вони відбулися, те

конструктивно їхній дозволити і знайти оптимальний вихід із кон�

флікту.

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

Т. Шепітко,
VI курс, група МО#6,
факультет менеджменту та комп’ютерних систем,
спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»
О. С. Шевчук,
к. пед. н., доцент, наук. керівник

Сучасний етап економічного розвитку України вимагає вирі�

шення практичних завдань управління персоналом підприємств.

Однак наукове опрацювання цього завдання залишається недо�

статнім. Особливо актуальною проблемою є створення науково —

обґрунтованої системи формування трудового потенціалу підпри�

ємства. Діючі інформаційні процеси застосовують системи уп�

равління персоналом лише фрагментарно, враховують економічні

в умовах сталого розвитку Секція І



і соціальні аспекти трудової діяльності особистості. Крім того вони

не адаптовані до останніх ринкових змін в умовах праці цих пра�

цівників. 

Отже метою дослідження є визначення особливостей процесу

формування трудового потенціалу та розробка основних напрямків

і практичних рекомендацій щодо створення системи механізму уп�

равління персоналом, яка б відповідала пріоритетам формування

соціально�орієнтованої ринкової економіки. 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і прак�

тичні проблеми удосконалення формування трудового потенціалу

організації.

Об’єктом дослідження є трудова діяльність працівників персо�

налу управління промислових підприємств. 

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішен�

ня наступних завдань:

– визначити персонал як основний вид ресурсів підприємства

в сучасних умовах господарювання; 

– розглянути методику оцінки кадрів підприємства;

– проаналізувати напрямки удосконалення формування та ви�

користання трудового потенціалу на українських підприємствах; 

На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що

формування трудового потенціалу підприємства поступово замі�

нюється оцінкою трудового потенціалу підприємства. Трудовим

потенціалом підприємства слід розуміти сукупність трудових мож�

ливостей, яка сформована і формується у певних виробничих

відносинах і умовах відтворення, та за відповідності сучасним тех�

нологіям може бути оптимально використана у виробничій діяль�

ності і відображається у кількісних та якісних показниках.

Процес оцінки трудового потенціалу проводиться в два підхо�

ди, по�перше, оцінка трудового потенціалу кожного працівника.

Вторинним буде комплексна оцінка всього трудового потенціалу

підприємства. В основу комплексної оцінки покладено три інте�

гровані оцінки (оцінка індивідуальних якостей; оцінка праці;

оцінка результатів праці).

З метою поліпшення планування трудового потенціалу підпри�

ємства необхідно удосконалити організаційну структуру відділу

кадрів з урахуванням ринкових умов і того, що робоча сила на сьо�

годні є одним з найбільш важливих ресурсів виробничої діяльності.
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Наступним кроком має бути удосконалення планування трудового

потенціалу, для чого необхідно цей процес диференціювати. 

При плануванні персоналу потрібно відштовхуватися від про�

гнозів. На підприємстві необхідно також створити базу даних по�

тенціальних працівників. Для цього потрібно провести співбесіду

та анкетування з метою оцінки їх потенційних можливостей та ви�

значення сфери їх використання. При цьому набір персоналу пови�

нен ґрунтуватися на інформації, представленої на розгляд різними

відділами організації в розрізі доступного персоналу й очікуваних

змін.

Для поліпшення матеріальної складової системи стимулювання

праці пропонується підприємству перехід на безтарифну систему

оплати праці. Проведені розрахунки дозволили зробити висновок,

що в такому випадку рівень оплати праці буде відповідати індивіду�

альному вкладу робітника у створення валового продукту під�

приємства і сприятиме підвищенню трудового потенціалу підпри�

ємства.

в умовах сталого розвитку Секція І



1.6. Проблеми, що виникають
на шляху України при входженні 
у світовий інтеграційний процес

МІСЦЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ НАУК

І. А. Алексєєнко,
V курс, група ЗМЗЕД#41, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент ЗЕД»,
С. В. Карпенко, к.е.н., доцент, наук. керівник

Одним із ключових факторів виробництва будь�якого виду то�

варів і послуг поряд з інвестиційним капіталом (основними фонда�

ми й оборотними коштами) є трудові ресурси. 

Головна мета управління персоналом полягає в забезпеченні

підприємства працівниками, що відповідають вимогам даного

підприємства, їх професійної і соціальної адаптації. 

Таким чином, актуальність дослідження проблем, пов’язаних із

оптимізацією процесу управління персоналом на сьогодення важко

перебільшити.

Стосовно до економіки менеджерами називають фахівців, що,

використовуючи різні методи і тактику керування, сприяють досяг�

ненню чи організацією підприємством визначених цілей. Методи

досягнення цілей можуть бути різні. 

Саме з появою управління персоналом як спеціалізованої

штабної діяльності в системі сучасного менеджменту пов’язане ста�

новлення кадрового менеджменту, що поступово інтегрує і транс�

формує сформовані форми кадрової роботи.

Важливим етапом цього процесу стали асиміляція ідей систем�

ного підходу, розробка різних моделей організації як системи — не

тільки функціонуючої, але і такої, що розвивається, — на основі

яких сформувався новий підхід у кадровому менеджменті — управ�

ління людськими ресурсами.

Розкриємо логіку цього історичного процесу організаційно�

культурної еволюції.

Таким чином, можна говорити про чотири основні парадигми

в кадровому менеджменті в ХХ ст.: 
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• доктрина наукової організації праці; 

• доктрина людських відносин; 

• доктрина контрактації індивідуальної відповідальності; 

• доктрина командного менеджменту.

Ця детермінованість ступенем зрілості національної і корпора�

тивної організаційної культури застосування передових способів

кадрового менеджменту в управлінні персоналом пояснює, зокре�

ма, неможливість штучного перенесення навіть найефективнішого

інструментарію кадрової роботи в практику вітчизняних кадрових

служб.

Економічний підхід до управління дав початок концепції вико�

ристання трудових ресурсів.

Акцентування уваги на людському ресурсі сприяло народжен�

ню нового представлення про організацію. Вона стала сприймати�

ся як жива система, що існує в навколишнім середовищі. У цьому

зв’язку використовувалися, як мінімум, дві аналогії (метафори), що

сприяли розвитку нового погляду на організаційну реальність. 

Звідси можна сформулювати наступні принципи голографічно�

го структурування організації:

1. Зберігання цілісності організації в кожній її частині (у підроз�

ділі аж до кожного працівника).

2. Створювання множинних зв’язків між частинами організації.

3. Розвивання одночасно і спеціалізації персоналу, і його уні�

версалізації.

4. Створювання умов для самоорганізації кожного працівника

і колективу в цілому. 

Далеко не усі в нашій країні усвідомлюють те, що економічні

цілі можуть досягатися не тільки шляхом нарощування капітало�

вкладень безпосередньо у виробництво, але і за рахунок вкладень

у соціальну інфраструктуру, створення в трудовому колективі спри�

ятливої духовної атмосфери, що сприяє високопродуктивній праці.

Як свідчать результати одного із соціологічних обстежень, 65% екс�

пертів рахували, що керівникам бракує уміння використовувати

у своїй діяльності соціально�психологічні походи. У результаті

істотні можливості поліпшення діяльності залишаються незатребу�

ваними.

Набагато складніше дати одномірну класифікацію для підходів,

що застосовувалися в роботі з персоналом у другій половині ХХ ст.

в умовах сталого розвитку Секція І



Поява безлічі шкіл (у тому числі національних) в області кадрового

менеджменту, взаємний обмін досвідом роблять дуже сумнівною

однозначну класифікацію цих підходів.

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА МІЖНАРОДНОГО 
КООПЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 

У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

І. В. Білоус,
VІ курсу, групи МЗЕД#41, факультет економіки і менеджменту, 
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
В. П. Могилевська,
ст. викладач, наук. керівник

Міжнародне кооперування виробництва — це форма спільної

підприємницької діяльності. Найпоширенішими видами якої є: під�

рядне кооперування, договірна спеціалізація, спільне підприємство.

Однією із найбільш поширених форм кооперування виступає

франчайзинг, який передбачає передачу франчайзі від франчайзера

право на використання своєї торгової марки, яка є важливою для

бізнесу покупця. Види франчайзингу: товарний франчайзинг, діло�

вий (бізнес�формату) франчайзинг, виробничий франчайзинг, ін�

вестиційний франчайзинг, корпоративний франчайзинг, конвер�

сійний франчайзинг, тощо.

Для українського бізнесу франчайзинг є надзвичайно важли�

вим, з огляду на те, що він надає можливість залучити передові за�

кордоні технології, інновації, «ноу�хау». Забезпечує високу якість

товарів та послуг, які виробляють та надають підприємству фран�

чайзі. Це, в свою чергу, суттєво зміцнює конкурентні позиції ук�

раїнських фірм, як на внутрішньому так і зовнішньому ринку.

Можна висвітлити такі проблеми, які виникають при веденні

франчайзингових операцій:

1. Відсутня база відповідних законів франчайзингу, які б регу�

лювали більш сприятливу діяльність франчайзингу;

2. Розширення діяльності франчайзі в Україні не сфомованістю за�

конодавчої бази, стимулюється адміністративними або законодавчими

обмеженнями, які не дозволяють здійснювати необхідні операції;
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3. Чим вище стандартизація продукції франчайзера, тим вона

менш приваблива за кордоном, але чим сильніше франчайзер

пристосовується до особливостей країни�реципієнта, тим менше

він може запропонувати потенційному покупцю�франчайзі;

4. Відсутність закону про франчайзинг, розвитку цієї форми біз�

несу в Україні заважає відсутність потужної інфраструктури з об�

слуговування бізнесменів�учасників франчайзингового руху;

5. Широке застосування франчайзинг в Україні стимулюється

відсутністю системи мікрокредитування або ж беззаставного креди�

тування. У зв’язку з фінансовою кризою, франчайзинг призупиняє

набирати оберти, намагаючись вижити сильнішим із сильніших;

6. Плата за франчайзинг зазвичай залежить від обігу — від нуля

до 15 відсотків та від типу бізнесу. Плата поділяється на роялті (пла�

та за користування торговою маркою), сервісне обслуговування,

сервісну плату, маркетингову плату (внесок на рекламну кампанію)

та додаткові послуги (наприклад, інноваційний фонд). 

7. Практично відсутня база в судовому порядку вирішення су�

перечки між франчайзі та франчайзером;

8. Розглядаючи правову базу України, можемо сказати, що

в державі відсутня база вирішення суперечки між франчайзі та

франчайзером, в судовому порядку;

9. В нашій державі корупція, нажаль, присутня в усіх державних

установах, в школах, на підприємствах, тощо. Але належних засобів

боротьби з корумпованістю в державі не налагоджене.

Франчайзинг може стати успішним тільки при дотриманні

принципів рівноправного співробітництва і взаємної вигідності.

Воно здійснюється за допомогою франчайзингової угоди. Фран�

чайзингова угода має містити усі специфічні вимоги до підприємця

і включати його зобов’язання.

Підвищення франчайзингової активності має переслідувати

наступні цілі:

• удосконалення законодавчих умов, що регламентують фран�

чайзинг і суміжні аспекти;

• створення необхідних структур для просування стійкого роз�

витку франчайзингу;

• розробка і схвалення етичних правил для франчайзингових

відносин, тощо.

в умовах сталого розвитку Секція І



Рекомендована література

1. Сидоров Я. О. Правовий статус сторін у договорі франчайзингу //

Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 6. — С. 31–34.

2. http://www.business�magazine.ru

3. http://www.franchising.ru

УМОВИ УСПІХУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗМІН 
В ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРИЧИНИ ОПОРУ ЗМІНАМ 

НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
І МЕТОДИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

М. Близнюк,
V курс, групи ЗМЗЕД#41,
факультет менеджменту та економіки,
С. В. Карпенко,
к. е. н., професор, наук. керівник

В умовах стрімкого розвитку техніки й технології виробництва,

динамічних змін, споживчих властивостей продуктів і послуг, без�

прецедентного росту комунікацій і взаємозалежності в управлінні

принципову важливість здобуває прагнення до організаційних змін

та інновацій як до можливості перешкоджати застою і забезпечува�

ти ефективне використання всіх наявних ресурсів. Головним дже�

релом усіх цих можливостей стають управління, цілеспрямована

діяльність, компетентність і заповзятливість керівників. Створюва�

ти умови для цього повинна раціонально побудована організація

управління. Управляти змінами не можна. Але їх можна випереджа�

ти. Безумовно, зміни пов’язані з утратами та ризиком і до того

ж вимагають величезної праці. Але якщо організація, байдуже

яка — комерційне підприємство, університет, лікарня чи будь�яка

інша, не ставить собі на меті сміливо йти назустріч змінам і швид�

ко мінятися разом з навколишнім світом, вона приречена на жи�

вотіння. У періоди корінних структурних перетворень виживають

тільки лідери змін — ті, хто чуйно вловлює тенденції змін і миттєво

пристосовуються до них,використовуючи собі на благо можли�

вості, які відкриваються. Тому центральне завдання менеджменту

полягає в тому, щоб перетворити на лідерів змін якнайбільше ор�

ганізацій. Лідер змін розглядає кожну зміну як нову сприятливу
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можливість. Лідер змін цілеспрямовано шукає корисні для себе

зміни і знає,як зробити їх максимально ефективними для зовніш�

ньої і внутрішньої діяльності організації. Для цього потрібні: 

Політика, що створює майбутнє. Для того, щоб стати лідером

змін, потрібно виробити політику, яка змушує сьогодення працю�

вати на майбутнє. Перший принцип такої політики, фундамент для

всіх інших, можна сформулювати в такий спосіб: треба перестати

жити вчорашнім днем. Завдання номер один — вивільнення ресур�

сів, що витрачаються на підтримку тих напрямків діяльності, які

вже не сприяють підвищенню продуктивності й ефективності. Не

можна створити завтрашній день, не позбувшись учорашнього.

Збереження того, що іде безповоротно, вимагає величезної витрати

сил і часу. На підтримку технологій і виробництв учорашнього дня

організації витрачають свої рідкісні і дорогоцінні ресурси і насам�

перед сили і час найбільш досвідчених і висококваліфікованих

працівників, причому завжди безрезультатно. Тому, що будь�яке

нове починання,не кажучи вже про починання абсолютно унікаль�

не, завжди сполучене з непередбаченими труднощами і повинне

проводитися під керівництвом кращих фахівців. Але фахівці, які

зайняті боротьбою за збереження вчорашнього дня, не можуть

створювати день завтрашній. Тому другий принцип політики змін

на рівні реалізації виражається в плановій,організованій ліквідації. 

Організована ліквідація. Лідер змін регулярно перевіряє на жит�

тєздатність кожен товар, послугу, процес, ринок, канал розподілу,

кожного споживача і форму кінцевого використання. Запитання,

що ліквідувати і як ліквідувати, потрібно ставити систематично. На

основі заздалегідь складеного розкладу. Інакше вони будуть постій�

но відкладатися, тому що з ними ніколи не повязується «популяр�

на» політика. Наради з приводу ліквідації проводяться на всіх рів�

нях управління, починаючи з топ�менеджменту і закінчуючи

диспетчерами. На кожній з цих нарад розглядається тільки одна зі

сфер діяльності компанії: наприклад, у перший понеділок першого

місяця по черзі розглядаються послуги, які надає компанія; у пер�

ший понеділок другого місяця — регіони, в яких працює компанія;

у перший понеділок третього місяця — організаційні питання на�

дання послуг і т. д. протягом року компанія, таким чином, цілком

обстежує свою роботу, включаючи кадрову політику, і, звичайно,

приймається три�чотири важливих рішення про те, що можна
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змінити в послугах компанії, і одне�два рішення про те, як це зро�

бити. Крім того, протягом року внаслідок цих нарад пропонується

від трьох до п’яти нових ідей. Рішення про зміну чого б то не було —

чи то ліквідація послуги, чи ліквідація колишнього способу вико�

нання деякої роботи, чи рішення про впровадження деякої нової

пропозиції — щомісячно повідомляються всьому керівному складу. 

Планове удосконалення. Наступний принцип політики змін:

планове, організоване поліпшення. Усе, що підприємство робить

у внутрішньому і зовнішньому середовищі, повинно систематично

і безупинно вдосконалюватися: товари і послуги, виробничі проце�

си, маркетинг, обслуговування, технології, підготовка і навчання

кадрів, використання інформації. Удосконалення повинно прово�

дитися відповідно до запланованих річних процентних показників. 

Використання успіху. Цей принцип політики змін полягає в то�

му, що успіх треба використовувати. 

Найбільш зручна можливість проведення успішних змін поля�

гає у використанні власних досягнень і в перетворенні їх на фунда�

мент подальшої діяльності. Кращий приклад — це, мабуть, японсь�

ка компанія Sony. Вона своїми руками домоглася світового

лідерства відразу в кількох сферах, систематично використовуючи

свої досягнення й успіхи, великі й дрібні, не пропускаючи жодного.

Не можна сказати, що сенсації були одна за одною, але нові товари

незмінно викликали інтерес у покупців. Оскільки кожен товар ба�

зувався на успіху попереднього, ризик компанії був мінімальним;

навіть якщо товар виявлявся невдалим,компанія практично нічого

не втрачала. Як наслідок, Sony створила досить багато успішних то�

варів, не тільки щоб стати одним зі світових лідерів, а й увійти

в число деяких не багатьох компаній, успіх яких залишається

стабільним протягом тривалого часу. Як і безупинне вдосконален�

ня, використання успіху рано чи пізно приведе до справжньої інно�

вації. Настає момент, коли невеликі кроки щодо поліпшення пе�

ретворюються на велику, фундаментальну зміну, іншими словами,

у щось зовсім нове й унікальне. 
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РЕІНЖИНІРИНГ В БІЗНЕСDПРОЦЕСІ

І. А. Бобруйко,
V курс, група ЗМЗЕД#41,
факультет економіки та менеджменту, 
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
С. В. Карпенко,
к. е. н., доцент, наук. керівник

1. Теоретичні аспекти

• поняття реінженіринг
Метод революційного перетворення діяльності підприємства,

корінної перебудови його бізнесу, що отримав назву реінженіринг,

з’явився на Заході в 80�ті роки минулого століття. Засновниками

теорії реінженіринга є Майкл Хаммер і Джеймс Чампі, які випусти�

ли книгу «Реінжиніринг корпорації: маніфест для революції в біз�

несе». Автори визначили реінженіринг як «фундаментальне переос'
мислення і радикальне перепроектувалння бізнес'процесів для
досягнення істотних поліпшень в таких ключових для сучасного бізне'
су показниках результативності, як затрати, якість, рівень обслуго'
вування та оперативність».

• учасники реінженірингової діяльності 
лідер проекту реінжиніринга 

комітет, що управляє

менеджер, що здійснює оперативне керівництво 

менеджери процесів 

• види реінженіринга
Зазвичай виділяють два істотно різні види діяльності: кризисний

реінжиніринг (перепроектування), де йдеться про вирішенні украй

складних проблем організації, коли справи пішли зовсім погано

і потрібний комплекс заходів, який дозволив би ліквідовувати «спа�

лахи захворювання» та реінжиніринг розвитку (вдосконалення

бізнес�процесів), який застосовний тоді, коли поділа в організації

йдуть в цілому неплохо, але погіршала динаміка розвитку, почали

випереджати конкуренти.

2. Теорія реінженіринга на практиці

Залучення загальної уваги до ідей і практики реінжиніринга по�

яснюється, не в останню чергу, входженням світової економіки

в епоху повсюдного вживання інформаційних технологій на основі

масової комп’ютеризації і широкого використання Internet.

в умовах сталого розвитку Секція І



Серед прикладів реалізації реінжиніринга на практиці, в яких

відображені основні особливості процесу реінжиніринга, а також

виділена роль інформаційних технологій, можна детально розгляну�

ти такі компанії як IBM Credit, Ford, Kodak та завод Сатурн ком�

панії «General Motors». 

3. Реінженіринг і його перспективи

Існує ще два чинники, що визначають розвиток реінжиніринга

сьогодні. Один — це зростання електронної комерції, а другий —

стрімкий розвиток Erp�систем (системи планування ресурсів під�

приємства).

Спочатку торкнемося електронної комерції. Коли ми купуємо

що�небудь в електронному магазині, то чекаємо, що покупку до�

ставлять наступного дня. Як це відбувається? Насправді, щоб гаран�

товано доставляти нам саме те, що ми замовили, компаніям, торгу�

ючим через такі магазини доводиться заново створювати весь свій

ланцюжок постачань. Їм доводиться будувати або створювати

зовсім новий склад, зовсім нову систему логістики і зовсім нову

систему доставки. Інакше компанія не приноситиме прибуток.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

А. О. Бондар,
І курс, група МЗЕД#81, факультет економіки і менеджменту,
спеціальність «Менеджмент ЗЕД», Університет «Україна»;
С. В. Карпенко,
к. е. н., доцент, наук. керівник

Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогод�

ні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми

побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин,

але й поступову інтеграцію українських підприємств у міжнародні

економічні зв’язки, з одного боку, і залучення іноземних підприєм�

ців до діяльності в Україні, — з іншого.

Ефективність господарської діяльності як вітчизняних, так

і іноземних підприємців у рамках правової системи конкретної

держави визначається, насамперед, ступенем досконалості охоп�

лення сфер регулювання і ліберальності її законодавства. Україна

в даному разі не є винятком. У зв’язку з цим зростає значення пра�
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вового регулювання питань функціонування різних суб’єктів гос�

подарської діяльності в Україні, побудованої на взаємовідносинах,

що мають місце як на території України, так і за її межами і ґрунту�

ються на законах зовнішньоекономічної Діяльності. Саме так це

сформульовано в Законі України «Про зовнішньоекономічну

діяльність». З його прийняттям зовнішньоекономічна Діяльність

в Україні вперше одержала правовий статус. Цей закон є норматив�

но�правовим актом, в якому пропонується визначення поняття

зовнішньоекономічної діяльності, її суб’єктів, їхніх прав і свобод;

встановлюються принципи здійснення та організаційні форми

зовнішньоекономічної діяльності.

Розвиток продуктивних сил країн неминуче веде їх до виходу на

зовнішній ринок, до зростання міжнародних зв’язків і взаємо пере�

плетення національних економік, сприяє інтернаціоналізації гос�

подарського життя.

Зовнішньоекономічна діяльність пов’язана з проведенням

різними господарськими суб’єктами ділових операцій на закордон�

них ринках. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяль�

ність» (стаття 1), прийнятому 16 квітня 1991 р., зазначено, що:

«Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарської діяль�

ності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності за�

снована на взаємовідносинах як на території України, так і за її

межами». Тому очевидно, що зовнішньоекономічна діяльність

включає два види ділових операцій: операції українських суб’єктів

господарювання за межами України та закордонних господарських

суб’єктів із різних країн в Україні.

Зміст понять «зовнішньоекономічна діяльність» і «менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності».

Відповідно до чинного законодавства України суб’єктами зов�

нішньоекономічної діяльності в нашій країні є:

• фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та

особи без громадянства, що мають цивільну правоздатність і діє�

здатність відповідно до законів України і постійно мешкають на її

території;

• юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і постійне

місцезнаходження яких — на її території;

• об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб,

що не є юридичними особами відповідно до законів України, але
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які мають постійне місцезнаходження на території України і яким

законами України не заборонено здійснювати господарську

діяльність;

• структурні одиниці суб’єктів господарської діяльності, іно�

земних суб’єктів господарської діяльності, що не є юридичними

особами відповідно до законодавства України (філії, відділення і та

ін.), але мають постійне місцезнаходження на території України;

• інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами

України, в тому числі держава в особі її органів, органів місцевого

самоврядування в особі створених ними зовнішньоекономічних

організацій, що беруть участь у господарській діяльності на тери�

торії України.

Чинне законодавство не дає вичерпного переліку можливих

(дозволених) видів зовнішньоекономічної діяльності, здійснюва�

них її суб’єктами. З урахуванням основної вимоги — відсутність

прямої або непрямої заборони на той чи інший вид діяльності —

сьогодні більш�менш ефективно в Україні здійснюються:

експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;

надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг

іноземним суб’єктам господарської діяльності;

наукова, науково�технічна, науково�виробнича, виробнича,

навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарсь�

кої діяльності;

навчання і підготовка спеціалістів на комерційній основі;

міжнародні фінансові операції та операції т цінними папера�

ми у випадках, передбачених законами України;

кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньо�

економічної діяльності й іноземними суб’єктами господарської

діяльності;

створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності бан�

ківських, кредитних і страхових установ за межами України; ство�

рення іноземними суб’єктами господарської діяльності зазначених

установ на території України у випадках, передбачених її законом;

спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зовнішньо�

економічної діяльності України та іноземними суб’єктами госпо�

дарської діяльності, що включає створення спільних підприємств

різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій

і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами.
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ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ 
ТА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ

О. Л. Ґудзь,
V курсу, групи ЗМЗЕД#41, 
факультет менеджменту та економіки;
С. В. Карпенко, к. е. н., професор, наук. керівник

Стан фінансової системи великою мірою залежить від гармо�

нійного взаємозв’язку та розвитку всіх її складових. Фінансова сис�

тема України ще не набула рис, притаманних ринковій економіці,

і знаходиться в стадії формування. Нині фінансові можливості дер�

жави, які залежать від обсягу фінансових ресурсів, залишаються до�

сить обмеженими. До того ж дезорганізація цієї системи, що йде

поряд з її криміналізацією створює значну загрозу економічній без�

пеці України і може призвести до вкрай негативних наслідків. Стабі�

лізація економічної системи держави вимагає розробки та реалізації

комплексної програми оздоровлення державних фінансів. Важ�

ливим інструментом державного регулювання соціально�економіч�

них процесів є Державний бюджет України. Саме розбалансова�

ність Державного бюджету є головним дестабілізуючим чинником

кризи державних фінансів.Вкрай негативно позначається на забез�

печенні національної безпеки України хибна практика щорічного

несвоєчасного прийняття Державного бюджету. Тому важливо за�

конодавчо чітко регламентувати процедуру підготовки та прийнят�

тя Державного бюджету і передбачити відповідальність посадових

осіб за зрив бюджетного процесу.Досягнення на вимогу міжнарод�

них фінансових організацій низького рівня дефіциту бюджету, що

здійснюється в основному за рахунок невиконання бюджетних зо�

бов’язань (головним чином хронічних затримок з виплатою за�

робітної платні та інших соціальних виплат) є неприпустимо з точ�

ки зору вимог економічної безпеки. Зниження рівня інфляції

досягається засобами жорсткої монетарної політики, органічно не

пов’язаної з оздоровленням фінансів.Криза платежів, яка поглиб�

люється бюджетною заборгованістю, обмеженістю кредитних ре�

сурсів, перебуванням значної частини грошей у позабанківському

обігу, бартеризацією обміну, знижує рівень економічної безпеки

і посилює соціальну напруженість у суспільстві. До того ж, криза
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платежів призводить до формування так званої боргової економіки,

в якій головним боржником виступає держава.Здійснення грошо�

вої реформи не було використано для органічного поєднання гро�

шової та фінансової стабілізації. Практично відбулася деномінація

або обмін купоно�карбованців на гривну. Не було створено законо�

давчої бази грошової реформи. Зокрема, вона проводилась без

прийняття відповідного закону як це передбачено пунктом 22 статті

92 Конституції України. Для економічного зростання й успішного

функціонування національної економіки необхідно створити зро�

зумілу, стабільну, ефективну податкову систему. Існуюча податкова

система є непомірним тягарем для товаровиробників, пригнічує

виробництво, провокує несплату податків у бюджет держави і ство�

рює серйозну загрозу економічній безпеці України.Важливо домог�

тися, щоб національні гроші виконували функції накопичення. Од�

нак це залежить не тільки від банківської системи, а великою мірою

від економічної політики уряду. В інтересах держави щоб українські

громадяни зберігали свої грошові заощадження в українських бан�

ках без страху їх втратити. Здійснити це можна лише за умов вста�

новлення довіри до банківської системи з боку українського інвес�

тора Також важливо, щоб представники банківської системи

керувалися у своїй діяльності не лише власними інтересами, але

й інтересами держави і суспільства, усвідомили важливу роль бан�

ківської сфери у розвитку національної економіки, становленні Ук�

раїнської держави, зміцненні її економічної могутності. Одним

з важливих напрямків реалізації фінансової стратегії у сфері валют�

ної політики України є протидія доларизації грошової сфери

країни. Це вимагає посилення ролі держави в регулюванні валют�

них відносин.Нині доцільно обмежити вивіз українського капіталу

за кордон, за винятком реалізації проектів, що сприяють просуван�

ню вітчизняних товарів та послуг на зовнішні ринки.Для встанов�

лення режиму здійснення валютних операцій на території України,

визначення повноважень і функцій державних органів у регулю�

ванні валютних операцій, прав й обов’язків суб’єктів валютних

відносин, порядку здійснення валютного контролю, відповідаль�

ності за порушення валютного законодавства необхідно прийняти

Закон України «Про валютне регулювання».Продаж валюти фізич�

ним особам повинен мати цільовий характер і бути обмежений пев�

ною сумою, що встановлюється на рік для однієї особи. Вжиття за�
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ходів валютного регулювання, істотного обмеження обігу іноземної

валюти всередині країни збільшить ресурсно�валютну базу реформ,

підвищить рівень економічної безпеки України.В системі валютно�

го регулювання важливе місце відводиться забезпеченню конверто�

ваності національної валюти. Однак слід зазначити, що конверто�

ваність є доволі неоднозначним за своїм змістом елементом

грошової реформи, а тому вимагає зваженості і послідовності у її

реалізації. Слід пам’ятати про можливі негативні наслідки конвер�

тованості. Насамперед вони пов’язані з ймовірним знеціненням

національного багатства та робочої сили, обвальним банкрутством

окремих видів виробництва, некерованого поглиблення соціальної

диференціації населення тощо. Тому введенню конвертованості

національної валюти повинен передувати комплекс заходів, які

б унеможливили негативні наслідки цієї акції і, навпаки, сприяли

зміцненню гривні та економічному зростанню.

Вкрай негативно позначається на забезпеченні фінансової без�

пеки України позбавлення її можливості отримати належну їй част�

ку золотого запасу, алмазного фонду та інших активів колишнього.

Поглиблення кризових явищ в економіці України вимагає об’єк�

тивної і неупередженої оцінки з точки зору фінансової безпеки

політики фінансової стабілізації, яка здійснюється відповідно до

вимог міжнародних фінансових організацій і негативно позна�

чається на стані забезпечення економічної безпеки. Фінансова

стабілізація не дала поштовх нагромадженню обігових коштів та

інвестиційній діяльності. Натомість на тлі кризи платежів відбу�

вається руйнація виробництва, «втеча» українського капіталу за

кордон. Працює потужний насос висмоктування залишків по�

тенціалу державного сектора і відбувається концентрація багатств

у руках незначної групи людей. Вирішення зазначеної проблеми

неможливе без внесення коректив в політику економічних реформ,

вжиття адекватних дій з боку уряду.
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ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
І КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ 

НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

І. С. Данілова,
V курс, група ЗМЗЕД#41, факультет економіки та менеджменту
спеціальність «Менеджмент ЗЕД»;
С. В. Карпенко,
к. е. н., доцент, наук. керівник

Формування діючої системи валютного регулювання і контро�

лю в Україні розпочалося в другій половині 1990 р. із проголошен�

ням економічної самостійності держави. З того моменту по тепе�

рішній час вона зазнала суттєвих змін, при цьому, основою цієї

системи досі залишається використання валютних обмежень,

впровадження яких було необхідністю під час важкої економічної

кризи в Україні. 

Тенденції розвитку національної економіки, посилення інте�

граційних процесів і міжнародний досвід у даній сфері свідчать про

необхідність поступового відмовлення від практики використання

жорстких валютних обмежень. 

На сьогодні, питання теорії і методики змін у системі валютно�

го регулювання не знайшли досить глибокого висвітлення. Прове�

дені в Україні дослідження і наукові розробки в сфері валютного ре�

гулювання не мають досить комплексного й системного характеру.

Перекладна література з цього питання теж переважно носить на�

вчальний або довідковий характер.

Деякі питання, які пов’язані з організацією валютного ринку,

валютних розрахунків, правових основ валютного регулювання

висвітлено в наукових статтях, у першу чергу у Віснику Національ�

ного банку України О. Береславською, Ю. Блащуком, Є. Григорен�

ком, О. Макаренком, С. Міхайліченком, О. Резніковою та ін. 

У сучасній науковій літературі питання, що стосуються впливу

на національну економіку валютного регулювання, а зокрема ва�

лютного контролю, заснованого на принципі державних обмежень,

досліджено не досить глибоко.

Саме актуальність, теоретична і практична важливість пробле�

ми, її недостатня вивченість і обґрунтованість в Україні обумовили

вибір теми моєї роботи. 
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Метою роботи є:

– комплексний аналіз системи валютного регулювання і конт�

ролю в Україні на сучасному етапі та розробка теоретичних засад

і практичних рекомендацій щодо її вдосконалення;

– аналіз основних інструментів валютного контролю;

– виявлення головних особливостей впливу валютного регулю�

вання і контролю на національну економіку України;

– визначення шляхів підвищення ефективності національного

валютного регулювання і контролю.

Об’єкт дослідження — валютні операції суб’єктів підприєм�

ницької діяльності, як резидентів так і нерезидентів України та ви�

конання ними вимог чинного валютного законодавства.

Предмет дослідження — форми, методи та засоби валютного

регулювання і контролю в Україні.

У роботі проаналізовані та визначені сутність і зміст валютного

регулювання і контролю та узагальнені його теоретичні основи

й правові засади. Велика увага приділяється аналізу та узагальнен�

ню міжнародного досвіду практики валютного регулювання та

виділенню основних тенденцій його розвитку. Також оцінюється

загальна ефективність застосовуваних методів контролю, діяль�

ність державних органів валютного контролю та доцільність вико�

ристання окремих видів валютних обмежень в Україні. У роботі

розроблені та обґрунтовані рекомендації з удосконалювання сучас�

ної системи валютного контролю і регулювання в Україні.

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ — ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

О. М. Коваленко,
ст. викладач;
С. В. Карпенко, к.е.н., професор, наук. керівник 

За визначенням Державного класифікатора України, ЕКОНО�

МІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ — це процес поєднання дій, які призводять

до отримання певної споживчої вартості; економічна діяльність

має місце тоді, коли об’єднуються ресурси для створення відповід�

ного набору продукції чи послуг. 

в умовах сталого розвитку Секція І



Ринкова економіка і сучасний науково�технічний прогрес в усіх

сферах виробничої та невиробничої діяльності суспільства докорін�

но змінюють економічні, соціальні, техніко�технологічні, організа�

ційні і екологічні умови економічної діяльності і визначають кон�

курентоспроможність та ефективність національної економіки,

життєвий рівень населення країни, його соціальний і духовний

стан. На прискорення темпів розвитку науково�технологічного та

інноваційного прогресу та розширення масштабів використання

результатів цих процесів нині, безсумнівно, впливають процеси

глобалізації світової економіки. Завдяки функціонуванню загаль�

нонаціональних компаній та корпорацій створюються умови для

формування загальносвітового конкурентного середовища. Стан,

структура та ефективність національного господарства, його галузі

та виробництва також відчувають на собі вплив цих світових про�

цесів. 

Прискорені економічний розвиток, структурні, технологічні та

організаційно�економічні зміни є результатом реалізації науково�

технічних розробок, що уособлюють у собі новітні знання кадрів

в усіх галузях виробництва та науки. 

Нинішнє постіндустріальне суспільство являє собою суспіль�

ство знання у подвійному розумінні: по�перше, джерелом іннова�

цій дедалі більшою мірою стають наукові дослідження, розробки та

впровадження, прогрес суспільства, який вимірюється зростанням

ВВП і зайнятості населення, тепер однозначно залежить від успіхів

у сфері знань, тобто від прискореного розвитку науки та освіти, їх

якісної модернізації. 

В умовах ринкових відносин роль НТП значно підвищується —

як показує досвід світового господарства ХХ ст., основою проривів

у економічному розвитку були революційні зміни у способах ви�

робництва матеріальних благ.

Сьогодні економіка України характеризується залежністю від

підвищення світових цін на газ, спадом виробництва в науково

містких галузях промисловості, «відпливом» умів та коштів. Техно�

логічна відсталість країни стала закономірним наслідком неналеж�

ного ставлення влади до інтелектуального кадрового потенціалу

країни та практичної відсутності моделі національної економіки як

логічно побудованої та науково обґрунтованої системи знань еко�

номістів та, в першу чергу, менеджерів галузей промисловості. Ук�
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раїнські науковці в недостатній мірі займаються системними

дослідженнями теорії та практики технологічного розвитку еко�

номіки. Тому маємо низький рівень технологічного розвитку біль�

шості галузей. Економіка України вступає в суперечність із науко�

во�технічними, соціально�економічними процесами: знижуються

ефективність та обсяги виробництв, зменшується конкурентоспро�

можність товарів, зростає кількість техногенних катастроф, підви�

щуються ціни на товари, знижується життєвий рівень населення. 

Ефективний менеджмент на виробництві неможливий без

знання напрямків розвитку НТП, закономірностей технологічного

процесу, розуміння проектної документації, володіння основами

метрології.

З урахуванням сучасних проблем економічної діяльності систе�

ма освіти як економістів широкого профілю, так і спеціалістів

інших професій, має надавати студентам певні політехнічні та еко�

логічні знання.

Нині роль і значення науково�технічного потенціалу держави,

його ефективного вдосконалення та розвитку невпинно посилює�

ться. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р.

за № 1719 з метою забезпечення інноваційного розвитку держави

запроваджено нові спеціальності за освітньо�кваліфікаційними

рівнями спеціаліста і магістра — «менеджмент інноваційної діяль�

ності» та «Управління інноваційною діяльністю».

Ці та інші заходи спрямовані на ефективне використання і якіс�

не нарощування вітчизняного науково�технологічного потенціалу,

на прогрес у техніко�технологічному розвиткові, на зростання

темпів модернізації та структурної перебудови національної еко�

номіки. Україна потребує таких змін.

Глобалізаційні процеси «виштовхують» на периферію цивіліза�

ційного розвитку насамперед ті держави, які не спроможні ні ра�

ціонально використовувати найсучасніші досягнення НТП, ні ін�

новаційні розробки.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ

І. В. Ковшун,
група МЗЕД#81,
кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Університет «Україна» 
С. В. Карпенко,
к. е. н., професор, наук. керівник

«Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарської діяль�

ності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності засно�

вана на взаємовідносинах як на території України, так і за її межами».

Закон України
Зовнішньоекономічна діяльність пов’язана з проведенням різ�

ними господарськими суб’єктами ділових операцій на закордонних

ринках. Тому очевидно, що зовнішньоекономічна діяльність вклю�

чає два види ділових операцій: операції українських суб’єктів гос�

подарювання за межами України та закордонних господарських

суб’єктів із різних країн в Україні. З розвитку історії економіки,ми

бачимо, що значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку

всіх країн, у тому числі й України, постійно зростає.

На мою думку, у сучасному світі чіткіше простежується тенденція

до інтеграції в міжнародному економічному просторі. Доказом цього

є тісна взаємозалежність виробництва і міжнародної торгівлі. Сьогодні

більшість товарів надходить на ринок через зовнішню торгівлю або ви�

готовляється з використанням складників, що завозяться з�за кордону.

Звернімо увагу на такі три ключові моменти. По�перше, менедж�

мент ЗЕД є визначеним процесом, що, насамперед, включає вивчен�

ня і проектування елементів міжнародного середовища: закордонних

партнерів, рівня цін, митних правил, міжнародних норм і звичаїв та

ін. У цій частині акцент робиться не тільки на аналіз та оцінку май�

бутніх міжнародних операцій, але і на проектування взаємовідносин

з урахуванням визначених процедур. Цей елемент менеджменту ста�

новить майже половину чинників успіху в міжнародному бізнесі.

По�друге, необхідно домагатися ефективної взаємодії не тільки

між працівниками зовнішньоекономічних підрозділів, але і між

усіма службами підприємства, що і визначає успіх на міжнародних

ринках. Тому менеджмент ЗЕД, безумовно, включає і зусилля
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інших працівників у просуванні товарів фірми на зовнішні ринки.

Наприклад, начальник відділу технічного контролю, організовую�

чи систему перевірки експортного товару на предмет відповідності

умовам зовнішньоторговельного контракту, є важливою ланкою

функції контролю в менеджменті ЗЕД. У випадку досягнення успі�

ху на міжнародному ринку згаданий керівник служби контролю по�

винен отримати винагороду у такій же мірі, як і працівники ЗЕД.

По�третє, потрібно наголосити на продуктивному досягненні

всією організацією обраних зовнішньоекономічних цілей. Це зна�

чить, що критерієм якості менеджменту ЗЕД є не тільки успіх сам

по собі (досягнення цілей), але і ціна цього успіху (витрати ресур�

сів, продуктивність).

Можна виділити три рівні принципів зовнішньоекономічної

діяльності: загальні, специфічні і національні. Національні прин�

ципи ЗЕД закріплюються в законодавчих актах відповідних країн.

Щодо зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств,

то її принципи закріплені у ст. 2 Закону України «Про зовнішньо�

економічну діяльність».

Для досягнення високої ефективності ЗЕД необхідно врахову�

вати два об’єктивно існуючі підходи в управлінні міжнародним біз�

несом. Вони дають відповіді на ключові запитання: що? і як?

Проте наскільки б вдалою не була ідея конкретної зовнішньоеко�

номічної операції, які б високі прибутки вона не обіцяла в перспективі,

який би бізнес�план не гарантував її здійсненність і ефективність, наші

менеджменти не зможуть гідно представити нашу країну і бути конку�

рентно�спроможними,поки не станут фахівцями у своєй справі.

СТРАТЕГІЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ 
У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Т. П. Красіля,
група МЗЕД#81, кафедра менеджменту ЗЕД, Університет «Україна», 
С. В. Карпенко,
к. е. н., професор, наук. керівник

Системний характер економіки є проявом нерозривного

взаємозв’язку її окремих складових. Існування систем саморозвит�

ку неможливе без відповідності зміни їх внутрішньої структури

в умовах сталого розвитку Секція І



зміні властивостей їх зовнішнього середовища. Передумовою та

умовою такого узгодження системи є інформація щодо стану влас�

них елементів системи та стану істотних елементів зовнішнього се�

редовища.

Сучасні структурні зміни в економіці промислово розвинених

країн мають системний характер і є частиною глобальних макро�

змін, що зумовлює перехід від індустріального до постіндустріаль�

ного суспільства. Ці зміни характеризуються відносним зменшен�

ням частки традиційних галузей економіки (в першу чергу

сільського господарства, добувних та переробних галузей промис�

ловості), а також зростанням питомої ваги сфери послуг, високо�

технологічних і наукоемких галузей, що акумулюють новітні досяг�

нення науково�технічного прогресу.

На сучасному етапі процеси структурних змін в економіці про�

мислово розвинених країн отримали значне прискорення. Якщо

раніше перехід до індустріального суспільства займав сторіччя, то су�

часний перехід до постінду�стріальної (інформаційної) формації

триває в десятки років. Порівняльний аналіз змін економік різних

країн світу свідчить, що при всій національній специфіці в довго�

строковому плані ці зміни мають односпрямований характер. Глоба�

лізація світової економіки вимагає поєднання траєкторій розвитку

різних цивілізацій, їх добровільного об’єднання, сумісної еволюції.

У структурних змінах, які мають місце в економіці України

(див. табл.), необхідно відзначити поглиблення деформації відтво�

рювальної структури, надмірне розбухання сировинного сектору

(первинного і проміжного продукту) на збиток споживацькому та

інноваційно�інвестиційному секторам. На сьогодні економіка ще

не в змозі задовольнити потреби населення в продовольстві, про�

мислових товарах і послугах та забезпечити не тільки розширене,

а й просте відтворення, оновлення основного капіталу. Посилилися

диспропорції і в галузевій структурі, так, гіпертрофувалися мета�

лургійний комплекс, комплекси конструкційних матеріалів і рин�

кової інфраструктури. Одночасно помітно падіння частки продук�

ції АПК, легкої промисловості, обсягів виробництва промислових

товарів і послуг, машинобудування та будівництва.

Перебудова економіки України, що відбувається, покликана

подолати ті глибокі структурні деформації, що накопичилися за ро�

ки планового господарства, і забезпечити створення якісно оновле�
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ної системи продуктивних сил, яка повинна бути адекватною ре�

альним потребам суспільства, базуватися на сучасних прогресив�

них технологіях й ефективно функціонувати в умовах ринку та

інтеграції вітчизняної економіки в світове господарство.

Початковим пунктом структурної перебудови є структура еко�

номіки, що склалася в умовах розподільної системи та ізоляції від

світового ринку, яка страждає глибокими деформаціями, низькою

конкурентоспроможністю більшості виробів обробної промисло�

вості, високим рівнем монополізації виробництва та обігу. Дія са�

мих по собі ринкових сил визначаються споживацьким характером,

низьким рівнем накопичення та інвестицій, переважно у виробниц�

тво й експорт сировини, первинних ресурсів під час спаду перероб�

ної промисловості, що означає втрату Україною своїх позицій серед

розвинених індустріальних країн.

Не одне сторіччя економічна динаміка була і є об’єктом наукових

досліджень. Тривалий час головним напрямом в її вивченні було ви�

явлення факторів та структурних складових економічного зростання.

При цьому розгляд економічних процесів здійснювався відокремлено

в умовах сталого розвитку Секція І

Таблиця — Структура промисловості економіку України, % [1]

Галузь 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Добувна промисловість 9,7 8,5 7,7 7,3 8,3 8,7 7,9

Переробна промисловість 65,5 67,7 71,9 76,4 75,8 76,2 73,9

з неї:
харчова промисловість та
перероблення сільськогос�
подарських продуктів

16,6 17,1 17,0 15,8 16,3 14,8 15,3

легка промисловість 1,4 1,4 1,3 1,24 1,1 0,9 1,0

виробництво коксу та про�
дуктів нафтопереробки

4,9 6,8 7,4 9,1 9,4 9,2 7,3

хімічна та нафтохімічна
промисловість

6,0 5,8 6,4 6,2 6,4 6,7 6,1

металургія та оброблення
металу

18,0 18,2 20,0 23,3 22,1 24,4 22,0

машинобудування 10,2 10,7 12,2 13,4 12,7 12,9 13,7

Виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води 24,8 23,8 20,4 16,3 15,9 15,1 18,2



від розгляду інших процесів соціально�економічного розвитку та ха�

рактеристик середовища, в якому розгортається взаємодія числен�

них економічних факторів. Це зумовило абстрактність і практичну

неефективність таких підходів.

У 1913 році голландський економіст Я. Гельдерен вперше уза�

гальнив тезу наявності довгострокових економічних циклів, що

охоплюють усі сторони відтворювального процесу й являють собою

цілком самостійне явище [2].

У середині 20�х років XX століття Микола Кондратьев визначив

великі цикли кон’юнктури, що увійшли в світову науку під назвою

«довгих хвиль» Кондратьева або «К�хвиль» [3]. Вже наприкінці 30�х

років видатний австро�американський економіст Й. Шумпетер [4],

не приховуючи спадкоємства ідей Туган�Барановського і Кондратьє�

ва, у своїх дослідженнях за першооснову «К�хвиль» визначив

імпульси новоутворень, що задають коливання усій економічній

системі. Причому великий цикл кон’юнктури ним було розкладено

на дві часові складові — інноваційну та імітаційну, до яких у 70�ті роки

німецький економетрик Герхард Менш [5] додав третю складову —

«технологічний пат». 

МЕНЕДЖМЕНТ ЗЕД, ЙОГО ВПЛИВ НА ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ 

У СВІТОВИЙ ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

В. В. Мишківський,
група МЗЕД#81, кафедра менеджмент ЗЕД 
Університет «Україна»;
С. В. Карпенко,
к. е. н., професор, наук. керівник

Ефективність господарської діяльності як вітчизняних, так

і іноземних підприємців у рамках правової системи конкретної

держави визначається, насамперед, ступенем досконалості охоп�

лення сфер регулювання і ліберальності її законодавства. Україна

в даному разі не є винятком. У зв’язку з цим зростає значення пра�

вового регулювання питань функціонування різних суб’єктів гос�

подарської діяльності в Україні, побудованої на взаємовідносинах,

що мають місце як на території України, так і за її межами і ґрунту�
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ються на законах зовнішньоекономічної діяльності. Саме так це

сформульовано в Законі України «Про зовнішньоекономічну

діяльність». З його прийняттям зовнішньоекономічна діяльність

в Україні вперше одержала правовий статус. Цей закон є норматив�

но�правовим актом, в якому пропонується визначення поняття

зовнішньоекономічної діяльності, її суб’єктів, їхніх прав і свобод;

встановлюються принципи здійснення та організаційні форми

зовнішньоекономічної діяльності.

У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (стат�

тя 1), прийнятому 16 квітня 1991 p., зазначено, що: «Зовнішньоеко�

номічна діяльність суб’єктів господарської діяльності України та

іноземних суб’єктів господарської діяльності заснована на

взаємовідносинах як на території України, так і за її межами». Тому

очевидно, що зовнішньоекономічна діяльність включає два види

ділових операцій: операції українських суб’єктів господарювання

за межами України та закордонних господарських суб’єктів із

різних країн в Україні.

Короткий зміст поняття менеджмент ЗЕД 
В самому загальному вигляді менеджмент ЗЕД являє собою уп�

равління виробничо�господарською і комерційною діяльністю

підприємства; пов’язаною з його виходом на зовнішній ринок,

в зовнішнє міжнародне середовище з метою більш повного вико�

ристання зовнішніх (міжнародних) факторів економічного росту.

Правова основа менеджменту ЗЕД
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про зовнішньоекономічну діяльність»

ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ «Про систему ва�

лютного регулювання і валютного контролю»

ЗАКОН  УКРАЇНИ «Про Єдиний митний тариф»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальні засади створення і функціону�

вання спеціальних (вільних) економічних зон»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про режим iноземного інвестування»

Місце України в процесах світової економічної інтеграції
1. Входження України в перспективі до структур Європейсько�

го Союзу (ЄС). 

У напрямі розвитку зовнішньої торгівлі з окремими регіонами

світу одне з найбільш приоритетних направлень української

в умовах сталого розвитку Секція І



інтеграції є поглиблення зв’язків з країнами�членами Європейсь�

кого Союзу. Необхідність інтеграції Україні до ЕС випливає з ряду

об’єктивних обставин

2. Співробітництво з країнами СНД

У регіональному аспекті одним з пріоритетних напрямів у зов�

нішньоторговельній діяльності України є співробітництво з країна�

ми СНД, що обумовлено історичними зв’язками, взаємопов’яза�

ністю економік, подібністю економічних проблем.

3. Чорноморський економічній басейн.

Інтереси України як морської держави вимагають надання пріо�

ритетного значення активізації її участі у Чорноморському Еко�

номічному Співробітництві (ЧЕС), де вона є однією з 11 країн�зас�

новників. З метою поглиблення економічного співробітництва

з країнами�учасниками ЧЕС Україна вживає конкретних заходів

для розробки, розвитку і виконання проектів у таких галузях як

транспорт і зв’язок, торгівля і промисловий розвиток, обмін економіч�

но�комерційною інформацією, сільське господарство, наука тощо.

Одну з ключових ролей в інтеграційних процесах України

відіграють економічні зв’язки з країнами Північноамериканського

регіону, Латинської Америки, Африки, Східного регіону і т. д.

Висновки до пункту «проблеми інтеграції»

Основними цілями міжнародної економічної інтеграції є роз�

ширення ринку і створення сприятливих умов для торгівлі між

країнами. До позитивних наслідків інтеграційних процесів можна

віднести посилення економічного потенціалу країн, розширення

товарообігу і кооперативно�виробничих зв’язків, захист від конку�

ренції з боку третіх країн та ін. Негативні включають у себе відтік

ресурсів з більш відсталих країн, підвищення цін, виникнення су�

перечностей серед країн�учасниць інтеграційних процесів.

Сьогодні Україна спроможна будувати свої зовнішньоеконо�

мічні відносини на взаємовигідних умовах. Актуальним є здійснен�

ня переговорів з метою визначення статусу України як країни, що

розвивається, та вироблення її власної чіткої позиції у Міжнарод�

ному валютному фонді, Світовому банку реконструкції та розвитку,

Генеральній угоді по торгівлі й тарифах та Міжнародній організації

праці, адже ці чотири організації є ключовими в міжнародному

фінансовому, торговельному і соціальному регулюванні. Ефектив�
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на участь в них збільшить можливості України щодо залучення іно�

земного капіталу, фінансових ресурсів, отримання певних торго�

вельних пільг, збереження тарифних засобів захисту національної

індустрії та сільського господарства тощо.

ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. П. Нескреба,
група МЗЕД#81,
кафедра менеджменту ЗЕД, Університет «Україна», 
С. В. Карпенко,
к. е. н., професор, наук. керівник

Розвиток продуктивних сил країн неминуче веде їх до виходу на

зовнішний ринок, до зростання міжнародних зв’язків і взаємо�пе�

реплетення національних економік, сприяє інтернаціоналізації гос�

подарського життя. Зовнішньоекономічна діяльність може протіка�

ти в різни видах і формах.

Рівні зовнішньоекономічної діяльності бувають такими:
• макроекономічний (державний рівень);

• мікроекономічний (міжфірменний — ТНК).

Країни, що розвиваються, створюють інтеграційні угруповання

для подолання проблем індустріалізації. Число угруповань у країнах,

що розвиваються, складає приблизно від 35 до 40. Прикладом може

служити МЕРКОСУР (1991 рік — Асунсьонскоа угода) до складу

якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай. Цілями угру�

повання є — зниження бюджетного дефіциту, подолання кризи.

Перешкоди на шляху взаємо обміну та співпраці країн, що розви�
ваються:

1. Країни, що інтегруються, слабко доповнюють економіки один

одного, що стримує процес інтеграції; 2. Звідси випливає, що необ�

хідні структурні зміни; 3. Не розвинута інфраструктура; 4. Розход�

ження рівнів і потенціалів розвитку; 5. Політична нестабільність.

Міжнародна зовнішньоекономічна діяльність — це об’єктивний

процес обміну та зближення країн світу, їхніх суб’єктів у всіх сферах

людського життя на основі спільності загальнолюдських інтересів.
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Міжнародні стосунки включають міжнародну економічну, політич�

ну, культурну інтеграцію та обмін.

Міжнародна економічна інтеграція — характеризується взаємним

сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої держав�

ної політики як у взаємних економічних відносинах, так і у відно�

синах з третіми країнами.

Міжнародна економічна інтеграція означає: співробітництво

між національними господарствами різних країн, ліквідацією

бар’єрів у торгівлі між країнами, зближення ринків кожної з країн з

метою створення єдиного спільного ринку.

Фактори розвитку зовнішніх економічних зв’язків:
1. Поглиблення МПП.

2. Соціально�економічна однорідність національних підприємств.

3. Розвиток НТП.

4. Близькі рівні економічного розвитку груп країн.

5. Тісне переплетіння національних економікна мікрорівні.

6. Тривалий період співробітництва.

7. Спільні кордони і умови розвитку.

8. Розвиток комунікаційних можливостей.

9. Спільність культурних та історичних традицій.

10. Цілеспрямована діяльність державних органів та партій країн

щодо інтеграційних процесів.

11. Об’єктивна необхідність спільного вирішення глобальних

проблем людства.

Головні учасники і організатори зовнішньоекономічної діяльності:

1. Держави. 2. ТНК. 3. Партії. 4. Громадські організації.

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЦЕСІЇ

Ю. О. Прищепчук,
VI курс, група МЗЕД#41, факультет економіки і менеджменту, 
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 
В. І. Мунтіян,
д. е. н., професор, чл.#кор. НАН України, наук. керівник

Щорічно обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну ди�

намічно зростали, що створювало уявлення, ніби іноземних інвес�

торів цілком задовольняє наявний інвестиційний клімат в Україні. 
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З одного боку інвестори ніби й скаржились на перепони, бю�

рократизацію та низьку захищеність своїх інвестицій, а з іншого —

постійно нарощували обсяги інвестицій, що опосередковано

свідчило, що насправді такий інвестиційний клімат їх влаштовує. 

Проте тепер, коли вся світова економіка та фінансова система

зіткнулася з новими викликами, з загрозою глобальної фінансової

кризи та зумовленої цим рецесії, перевірений за останні роки україн�

ський рецепт байдужості до проблем іноземних інвесторів дав збій. 

І причина не лише в тому, що українська економіка раптово ста�

не менш привабливою для іноземних інвесторів (хоча це теж неми�

нуче з огляду на очевидне зменшення темпів росту внутрішнього

попиту, інфляційні процеси та валютні ризики), але й у тому, що

для багатьох іноземних інвесторів фінансова криза означатиме

різке скорочення власних інвестиційних витрат, зміну стратегії із

розвитку на внутрішню фінансову оптимізацію та оздоровлення. 

У нових умовах знову актуальним стає завдання підвищення

привабливості української економіки для іноземних інвесторів та

реальної конкуренції за інвестиції з економіками сусідніх держав. 

Якими ж мають бути реальні, а не декларативні кроки з боку ор�

ганів державного управління для покращення інвестиційного

клімату? Їх небагато. Але, на жаль, їх втілення в Україні затягнула�

ся на десятиріччя, зокрема: 

• спрощення реєстраційних, ліцензійних, сертифікаційних,

митних та інших процедур, зниження бюрократизації економічної

діяльності. Враховуючи кризову ситуацію та дефіцит ресурсів

терміново прийняти поправки до положень НБУ, Державної комісії

по цінних паперах інших державних органів про скорочення термі�

нів розгляду документів про реєстрацію іноземних інвестицій (зок�

рема, прямих позик та збільшення капіталу акціонерних товариств); 

• забезпечення захисту інтересів та прав інвестора у судах, підви�

щення ефективності судової системи, створення системи контролю

за ухваленням судами відверто не правових, рейдерських рішень; 

• усунення корупційної складової, що крім відверто криміналь�

ного вимагання хабара, нерідко набуває форм добровільно�приму�

сових внесків для розвитку населених пунктів; 

• зменшення кількості податків та спрощення їх адмініструван�

ня, забезпечення стабільності податкового законодавства,

розв’язання питання податку на додану вартість; 
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• лібералізація ринку землі, визначення чітких і простих проце�

дур її викупу та оренди для провадження господарської діяльності. 

Всі ці заходи є найбільш важливими як для наявних, так і для

потенційних інвесторів в економіку України. Проте, незважаючи

на їх очевидність, в Україні не вистачає політичної волі для їх на�

лежної практичної реалізації 

Те, що пробачалось іноземними інвесторами в часи загальної

економічної ейфорії, може стати неподоланним рубежем для залу�

чення нових іноземних інвестицій в період світової фінансової кри�

зи та рецесії. І чим швидше усі ми це зрозуміємо, тим більше буде

в Україні шансів залишитися інвестиційно�привабливою у нових

економічних умовах. 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕНЕДЖЕРА

М. Г. Саградян,
група МЗЕД#81,
кафедра менеджменту ЗЕД, Університет «Україна»;
С. В. Карпенко,
к. е. н., професор, наук. керівник

Що ж таке управління? Існує багато визначень цього поняття,

які дещо відрізняються за формулюванням, але співпадають за сут�

ністю. Так, за словами А.Файоля «керувати — значить вести під�

приємство до його мети, максимально використовуючи наявні ре�

сурси». П.Друкер вказував, що «управління — це особливий вид

діяльності, який перетворює неорганізований натовп ефективну,

цілеспрямовану і продуктивну групу». Якщо ж розглядати управ�

ління з функціональних позицій, то воно є процесом «планування,

організації, мотивації і контролю, який необхідний для формуван�

ня й досягнення цілої організації». 

В останні роки в Україні поряд з терміном «управління» широ�

ко вживається термін «менеджмент» (від латинського «манус» —

рука; на початку це було «мистецтво управління кіньми»). Нині це

означає «керувати, управляти, стояти на чолі, завідувати, бути здат�

ним впоратися з чимось, якоюсь проблемою». Оксфордський слов�

ник англійської мови дає такі тлумачення цьому термінові: 
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1. Менеджмент — це спосіб та манера спілкування з людьми

(працівниками).

2. Менеджмент — це влада та мистецтво управління.

3. Менеджмент — це вміння та адміністративні навички органі�

зувати ефективну роботу апарату управління (служб працівників).

4. Менеджмент — це органи управління, адміністративної оди�

ниці, служби і підрозділи.

Слід зазначити, що менеджмент в основному є плодом амери�

канської теорії управління і відображає основні переконання су�

часного західного суспільства — переконання в тому, що засоби,

необхідні для життя людини, можна контролювати за допомогою

постійного управління економічними процесами. Тому менедж�

мент націлений на продуктивне використання наявних ресурсів,

яке забезпечується високою організацією роботи людей, їх ефек�

тивною взаємодією. При цьому увага керівників зосереджується не

лише на створенні оптимальної архітектури організації, яка б спри�

яла раціональному розподілові праці, впорядкувала комунікаційні

процеси, але і на формуванні належної культури людської

співпраці, що вимагає врахування психології людей, суспільний

взаємин тощо. Такий підхід є доречним зважаючи на те, що сучасні

економічні досягнення тих чи інших організацій великою мірою

визначаються здатністю їх керівників повноцінно використовувати

наявний людський капітал. 

Зрозуміло, що завдання, які стоять перед менеджментом

підприємств, компаній, можуть бути реалізовані тільки завдяки

діяльності певної категорії працівників, яких прийнято називати

менеджерами. Менеджер — це фахівець, що професійно займаєть�

ся управлінською діяльністю в конкретній області функціонування

підприємства. Склад робіт, що виконуються менеджерами, визна�

чається багатьма обставинами. Це і вид підприємницької діяльнос�

ті, і посада та її місце в ієрархічній системі. Кваліфікація управлін�

ського персоналу, наявність заступників і помічників, фінансовий

стан підприємства і його конкурентоспроможність, стиль роботи

менеджера тощо. Але за будь�яких умов менеджери виконують ши�

роке коло робіт й їх роль в управлінському процесі характеризують�

ся великою різноманітністю функції.

Американський вчений Г. Мінцберг виділив десять управлінсь�

ких ролей менеджерів.
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1) Міжособистісні ролі:
– номінальний керівник — головна фігура, символ юридичної

влади що наділяється правом представляти дану організацію,

підписувати необхідні документи і приймати відвідувачів;

– лідер формальний (за посадою) і неформальний (визначаєть�

ся колективом). Він є відповідальним за мотивацію й активацію

підлеглих, за підбір кадрів;

– посередник. Слугує ланкою в горизонтальному і вертикаль�

ному обміні інформацією. 

2) Інформаційні ролі:
– нервовий центр, що збирає всі види несистематизованої

інформації;

– розповсюджувач інформації (пропонує відібрану інформацію

підлеглими);

– представник: пропонує відібрану інформацію зовнішньому

світові. 

3) Ролі, що потребують, прийняття рішень (завершальні ролі):
– підприємець: проектування і внесення змін усередині орга�

нізації;

– ліквідатор відхилень: прийняття рішень, пов’язаних із роз�

поділом ресурсів.

Зазначені ролі можуть виконуватися менеджерами незалежно

від посади, яку шукає можливості і свідомо ризикує, добиваючись

змін і вдосконалення. вони займають в організації. Мова лише іде

про переважання одних ролей над іншими та про змістовне наван�

таження ролі. 

Як зазначалось вище, однією із ролей менеджера є роль під�

приємця. Досить часто обидві ролі з успіхом виконує одна людина.

Але між ними існує відчутна різниця. Якщо підприємниць — це

людина, що сама ставить перед собою важливі для неї цілі і готова

ризикувати заради їх досягнення, приймаючи на себе фінансову,

моральну, соціальну відповідальність; людина, що орієнтується на

інновації, на процес створення нового, то менеджер керується

у своїй роботі чужими цілями і докладає максимум зусиль для того,

щоб їх досягти проявляючи при цьому гнучкість, використовуючи

наявні ресурси для забезпечення виконання плану. Найкращих ре�

зультатів можна досягти, поєднуючи обидві ролі. 
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ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
В МЕНЕДЖМЕНТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 
ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

С. В. Слончак,
VI курс, група МЗЕД#41, факультет економіки та менеджменту, 
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
В. П. Могилевська,
ст. викладач, магістр зовнішньої політики, наук. викладач

1. Проблеми стратегічного планування
Успіх зовнішньоекономічної діяльності в значній мірі обумов�

лений правильно обраною стратегією, фаховим підходом до її роз�

робки та реалізації.

Особливої ваги проблема стратегічного планування набуває

в умовах економічної нестабільності та рецессії. 

Правильно розроблена стратегія дозволяє в цих умовах міні�

мізувати ризики пов’язані як з внутрішнім, так і з зовнішнім сере�

довищем організації.

В умовах високої нестабільності зовнішнього середовища по�

милки у стратегічному виборі можуть бути зумовлені відсутністю

повної інформації про тенденції ринку, наміри конкурентів, появу

технологічних новацій тощо.

Процес розроблення стратегії — це симбіоз інтуїції та професіо�

налізму вищого керівництва й зацікавленості всіх працівників у до�

сягненні цілей.

Правильно сформована стратегія дозволяє у майбутньому по�

зиціонувати стан організації, визначити її місце на ринку і в бізнесі,

спрогнозувати можливості її виживання в конкурентній боротьбі.

2. Основні стратегії виходу на зовнішні ринки
У міжнародному бізнесі є наступні стратегічні виходи на

зовнішні ринки: стратегія експорту, стратегія імпорту, глобальна

стратегія, стратегія поліцентризму (регіоноцентризму), базові кон�

курентні стратегії, стратегія низьких витрат, стратегія дифе�

ренціації, стратегія фокусування та інші.

Як правило, в практиці міжнародного бізнесу застосовується не

одна стратегія, а комплекс взаємодоповнюючих стратегій.

в умовах сталого розвитку Секція І



При розробленні стратегії підприємства варто враховувати за�

гальнодержавну зовнішньоекономічну стратегію, її стратегічні

пріоритети й економічну модель країни — експортоорієнтована

модель економіки або модель імпортозаміщення. Остання модель

більш характерна для країн з перехідною економікою.

3. Аналiз альтернатив i вибiр стратегії підприємства
В умовах транзитивної економіки, а також в умовах еко�

номічної нестабільності, рецессії (спад) при розробці стратегії ви�

користовується принцип варіативності, тобто розробити не одну,

а декілька альтернативних стратегій з наступним аналізом альтер�

натив і вибором найбільш оптимальної стратегії підприємства.

А також закласти можливість коригування та корелювання обраної

стратегії.

4. Проблеми управління реалізацією стратегії
Надзвичайно важливою проблемою в реалізації зовнішньоеко�

номічної діяльності є сам процес управління реалізацією стратегії,

а також забезпечення стратегічного контролю.

Основні етапи системи стратегічного контролю:
– Визначення показників, за якими оцінюють реалізацію стратегїї.

– Вимірювання та відстеження параметрів контролю. 

– Порівняння реального стану параметрів контролю з бажаним

для визначення рівня їхнього виконання. 

– Оцінка результату порівняння та прийняття рішення щодо

його можливого коригування. 
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ПОНЯТТЯ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ» І «МЕНЕДЖМЕНТ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

М. В. Цюкало,
група МЗЕД#81, кафедра менеджменту ЗЕД, Університет «Україна», 
С. В. Карпенко,
к. е. н., професор, наук. керівник

Поняття «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» — по�

рівняно нове. Для того, щоб з’ясувати його суть і особливості, необ�

хідно спочатку з’ясувати зміст поняття «зовнішньоекономічна діяль�

ність». Справа в тому, що менеджмент, як і управління, в загальному

вигляді означає вплив системи, що управляє (суб’єкта управління),

на систему, якою управляють (об’єкт управління), з метою досягнен�

ня запланованих результатів. Зміст менеджменту визначається:

по�перше, його сферою, тобто тим об’єктом, про управління

яким іде мова. Такою сферою може бути виробництво, транспорт,

торгівля, фінанси, інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність.

Звідси конкретизація видів менеджменту: менеджмент виробницт�

ва, менеджмент фінансів, менеджмент торгівлі, менеджмент інвес�

тицій, менеджмент ЗЕД і т. д.;

по�друге, рівнем управління, тобто тим рівнем, на якому здійс�

нюється управління даним об’єктом, даною сферою. Таким рівнем

може бути державний рівень, регіональний, галузевий, рівень ви�

робничого підприємства та ін. Якщо сфера управління визначає

конкретний вид менеджменту, то рівень управління вносить свою

специфіку в даний вид менеджменту.

Щоб з’ясувати, що являє собою менеджмент зовнішньоеко�

номічної діяльності, в чому його суть і особливості, яке місце він

займає в економіці підприємства, звичайно, спочатку необхідно

з’ясувати суть і зміст сфери його управління, тобто зовнішньоеко�

номічної діяльності.

На думку ряду спеціалістів, поняття «зовнішньоекономічна

діяльність» (ЗЕД) з’явилось в Україні з початком економічної ре�

форми, в 1987 р. Одним з центральних напрямків даної економіч�

ної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання

підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок

в умовах сталого розвитку Секція І



і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб’єктів.

У результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері

сформувалось два поняття: «зовнішньоекономічні зв’язки» і «зов�

нішньоекономічна діяльність» (ЗЕД).

На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і ме�

тоди зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвіт�

лює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур

(фірм, організацій, підприємств, об’єднань тощо). ЗЕД можна ви�

значити як сукупність виробничо�господарських, організаційно�

економічних і оперативно�комерційних функцій підприємства,

пов’язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зов�

нішньоекономічних операціях.

ЗЕД розглядають як один із аспектів ЗЕЗ. Разом з тим, це са�

мостійна діяльність підприємства, яка є, з одного боку, складовою

частиною господарської діяльності підприємства, а з другого — та�

кою частиною його діяльності, котра здійснюється на іншому,

міжнародному рівні, у взаємозв’язку з господарськими суб’єктами

інших країн.

Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства мо�

жуть бути :

1. Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі

з метою максималізації прибутку.

2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, но�

вих технологій і обладнання.

3. Залучення інжинірингових та інших послуг для потреб ви�

робництва, з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості

і низьких цін в порівнянні із внутрішнім ринком.

4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації вироб�

ництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій

на світових товарних ринках.

5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і коопе�

руванні виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки.

Треба підкреслити, що роль ЗЕД як зовнішнього фактора економіч�

ного росту в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її

вплив на соціально�економічний розвиток не тільки країни але

й кожного господарського суб’єкта.

ЗЕД — поняття багатогранне. Воно включає наступні види

діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперу�
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вання, міжнародне науково�технічне співробітництво, міжнародне

інвестиційне співробітництво, валютно�фінансові і кредитні опе�

рації. Кожен із видів ЗЕД здійснюється в певних формах. 

СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Д. О. Шаталін,
І курс, група МЗЕД#81, 
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; 
С. В. Карпенко,
к. е. н., доцент, наук. керівник

Зовнішньоекономічна діяльність пов’язана з проведенням

різними господарськими суб’єктами ділових операцій на закордон�

них ринках. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяль�

ність» (стаття 1), прийнятому 16 квітня 1991 p., зазначено, що:

«Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарської діяль�

ності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності за�

снована на взаємовідносинах як на території України, так і за її ме�

жами». Тому очевидно, що зовнішньоекономічна діяльність вклю�

чає два види ділових операцій: операції українських суб’єктів гос�

подарювання за межами України та закордонних господарських

суб’єктів із різних країн в Україні.

Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх

країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний досвід

підтверджує вигідність розширення участі країн у міжнародному

поділі праці і різноманітних формах міжнародного бізнесу. 1 навпа�

ки, згортання зовнішньоекономічної діяльності неминуче призво�

дить до уповільнення соціально�економічного розвитку країни, ви�

никнення складних проблем, які неможливо вирішити не лише

в економіці, але і в інших сферах суспільного життя. Тому процес

глобалізації та інтернаціоналізації господарського життя можна

вважати закономірним з огляду на посилення взаємозалежності

між країнами і зростаючу схожість їх економік.

У сучасному світі чіткіше простежується тенденція до інтеграції

в міжнародному економічному просторі. Доказом цього є тісна

взаємозалежність виробництва і міжнародної торгівлі. Сьогодні
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більшість товарів надходить на ринок через зовнішню торгівлю або

виготовляється з використанням складників, що завозяться з�за

кордону.

Процеси економічної інтеграції неоднозначні. Спостерігається

підвищення ефективності виробництва за рахунок поглиблення

спеціалізації. Завдяки зростанню торгівлі посилюється економічна

активність у багатьох країнах.

Процес входження України в систему світогосподарських

зв’язків багато в чому залежить від якості прийняття управлінських

рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні

ділові операції, як і внутрішні, є результатом визначених управлін�

ських дій: прогнозування і планування, організації, мотивації,

керівництва, контролю і т. д.

Звичайно, всі зазначені функції менеджменту в зовнішньоеко�

номічній діяльності мають істотні особливості. Скажімо, у процесі

планування варто враховувати міждержавні відносини, що вплива�

ють на вибір партнерів. Маркетинг зовнішньоекономічної діяль�

ності базується на вивченні міжнародних ринків, особливостей

запитів іноземних клієнтів, просування товарів і послуг на закор�

донні ринки здійснюється з урахуванням місцевих традицій і чис�

ленних обмежень і т.д. По�іншому виглядає і функція організації

в зовнішньоекономічній діяльності. Наприклад, перед підприємст�

вом, що виходить на закордонні ринки, відразу ж виникає запитання:

створювати за кордоном свої підрозділи чи шукати там закордон�

них посередників? Це специфіка організації зовнішньоекономічної

діяльності, оскільки внутрішні ділові операції організовувати наба�

гато простіше і менш ризиковане.

Схожі проблеми виникають і в інших аспектах управління

зовнішньоекономічною діяльністю. Це в результаті приводить до

того, що із загальної системи управління рано чи пізно при збіль�

шенні обсягу міжнародних операцій виділяється порівняно відособ�

лена підсистема управління (менеджменту) зовнішньоекономіч�

ною діяльністю.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) пов’яза�

ний із застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту

у всіх формах зовнішньоекономічної діяльності (експорті й імпорті

товарів і послуг, лізингових операціях, прямому інвестуванні і т. д.).

Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності полягає
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в комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного сере�

довища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів

і посадових осіб організації/установи в інтересах продуктивного

досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій.

Отже, звернімо увагу на такі три ключові моменти. По�перше,

менеджмент ЗЕД є визначеним процесом, що, насамперед, вклю�

чає вивчення і проектування елементів міжнародного середовища:

закордонних партнерів, рівня цін, митних правил, міжнародних

норм і звичаїв та ін. У цій частині акцент робиться не тільки на

аналіз та оцінку майбутніх міжнародних операцій, але і на проекту�

вання взаємовідносин з урахуванням визначених процедур. Цей

елемент менеджменту становить майже половину чинників успіху

в міжнародному бізнесі.

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

І. О. Якубович,
І курс, група МЗЕД#81, факультет економіки і менеджменту, 
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
Університет «Україна»;
С. В. Карпенко,
к. е. н., доцент, наук. керівник

Сферою менеджменту може бути виробництво, транспорт, тор�

гівля, фінанси, інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність. Звідси

конкретизація видів менеджменту: менеджмент виробництва, ме�

неджмент фінансів, менеджмент торгівлі, менеджмент інвестицій,

менеджмент ЗЕД.

Щоб з’ясувати, що являє собою менеджмент зовнішньоеко�

номічної діяльності, в чому його суть і особливості, яке місце він

займає в економіці підприємства, звичайно, спочатку необхідно

з’ясувати суть і зміст сфери його управління, тобто зовнішньоеко�

номічної діяльності.

На думку ряду спеціалістів, поняття «зовнішньоекономічна

діяльність» (ЗЕД) з’явилось в Україні з початком економічної ре�

форми, в 1987 р. Одним з центральних напрямків даної економічної

в умовах сталого розвитку Секція І



реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання під�

приємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок

і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб’єктів.

ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо�господарських,

організаційно�економічних і оперативно�комерційних функцій

підприємства, пов’язаних з його виходом на зовнішній ринок та

участю в зовнішньоекономічних операціях.

ЗЕД розглядають як один із аспектів ЗЕЗ. Разом з тим, це само�

стійна діяльність підприємства, яка являється, з одного боку, скла�

довою частиною господарської діяльності підприємства, а з другої —

такою частиною його діяльності, котра здійснюється на іншому,

міжнародному рівні, у взаємозв’язку з господарськими суб’єктами

інших країн.

Зовнішньоекономічна діяльність пов’язана з проведенням

різними господарськими суб’єктами ділових операцій на закордон�

них ринках. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяль�

ність» (стаття 1), прийнятому 16 квітня 1991 p., зазначено, що: «Зов�

нішньоекономічна діяльність суб’єктів господарської діяльності

України та іноземних суб’єктів господарської діяльності заснована

на взаємовідносинах як на території України, так і за її межами». 

Тому очевидно, що зовнішньоекономічна діяльність включає два
види ділових операцій: операції українських суб’єктів господарювання
за межами України та закордонних господарських суб’єктів із різних
країн в Україні.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності тісно пов’яза�

ний із міжнародним менеджментом. Останній є не що інше, як

управління транснаціональними компаніями. Оскільки зов�

нішньоекономічна діяльність включає взаємодію національних

і транснаціональних компаній, то вона передбачає взаємодію

зовнішньоекономічних підрозділів із міжнародними відділеннями

багатонаціональних корпорацій.

При цьому для транснаціональних компаній пріоритетне зна�

чення має універсальний міжнародний підхід, а дії в кожній із країн

є наслідком цього підходу. Зовнішньоекономічна діяльність у цьо�

му відношенні суперечлива за своєю природою: головним є репре�

зентування внутрішньонаціональних операцій компанії, а міжна�

родна діяльність є наслідком внутрішньонаціональних успіхів.
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Щодо таких категорій, як міжнародні фінанси, міжнародна

логістика, міжнародне право та ін., то кожна з них має власні функ�

ціональні основи і закономірності. Міжнародні аспекти при цьому

відіграють визначальну роль. Зовнішньоекономічна діяльність

підприємств будь�якої країни не може ігнорувати закономірності

здійснення кожної зі згаданих функцій міжнародного бізнесу:

фінансів, логістики, права, персоналу та ін.

Тому менеджмент зовнішньоекономічної діяльності базується

на функціональних складових міжнародного бізнесу такою мірою,

якою це має відношення до операцій даного підприємства. При

цьому сам менеджмент зовнішньоекономічної діяльності грун�

тується на визначених принципах.

Системність ЗЕД означає, насамперед, що між окремими її

складовими існують міцні взаємозв’язки. Самі складові ЗЕД мо�

жуть бути виділені за різноманітними ознаками. 

Безсумнівно, одним із найбільш важливих є контракт (договір)

ЗЕД. Виходячи з цієї ознаки, необхідно забезпечувати належний

взаємозв’язок між всіма статтями контракту: якістю товару, базис�

ними умовами постачання і ціною, валютою ціни, валютою розра�

хунку і формами платежу, термінами постачань і транспортних

умов, предметом контракту та арбітражем і т. д.

Системні взаємозв’язки існують і в період між укладанням та

виконанням контрактів. Принцип системності передбачає також

необхідність розуміння менеджерами компанії, що ЗЕД є лише час�

тиною її бізнесу. І якщо внутрішньонаціональний бізнес організо�

ваний недостатньо продуктивно, це загрожує і міжнародним опе�

раціям.

Помилки, прорахунки і втрати компанії в операціях на внут�

рішньому ринку будуть серйозним сигналом для партнерів цієї

компанії по міжнародному бізнесу. Керівники повинні завжди

пам’ятати, що закордонний партнер судить про їхню діяльність,

насамперед, з їхніх дій всередині країни. За інформацію з цих пи�

тань відповідним спеціалістам виплачуються солідні суми згідно зі

статтею «консалтингові послуги».

в умовах сталого розвитку Секція І



ПРИНЦИПИ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. Ю. Яременко,
група МЗЕД#81, кафедра менеджменту ЗЕД, 
Університет «Україна», 
С. В. Карпенко,
к. е. н., доцент, наук. керівник

У відповідності до Закону України «Про зовнішньоекономічну

діяльність» суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України та

іноземні суб’єкти господарської діяльності керуються такими

принципами:

– Принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньо'
економічної діяльності, що полягає у:

а) виключному праві народу України самостійно та незалежно

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України,

керуючись законами, що діють на території України;

б) обов’язку України неухильно виконувати всі договори і зо�

бов’язання України у галузі міжнародних економічних відносин;

– Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що
полягає у:

а) праві суб’єктів ЗЕД добровільно вступати в зовнішньоеко�

номічні зв’язки;

б) праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюва�

ти в будь�яких формах, які прямо не заборонені чинним законода�

вством України;

в) обов’язку додержувати при здійсненні зовнішньоеко�

номічної діяльності порядку, встановленого законом України;

г) виключному праві власності суб’єктів цієї діяльності на всі

одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності;

– Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:
а) рівності перед законом всіх суб’єктів зовнішньоекономічної

діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави,

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

б) забороні будь�яких, крім передбачених цим Законом, дій дер�

жави, результатом яких е обмеження прав і дискримінації суб’єктів

ЗЕД, а також іноземних суб’єктів господарської діяльності за фор�

мами власності, місцем розташування та іншими ознаками;
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в) неприпустимості обмежувальної політики з боку будь�яких її

суб’єктів, крім випадків, передбачених цим законом;

– Принципом верховенства закону, що полягає у:
а) регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки зако�

нами України;

б) забороні застосування підзаконних актів та актів управлінні

місцевих органів, що у будь�який спосіб створюють для суб’єктів

зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті,

які встановленні законом України;

– Принципом захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава:

а) забезпечує рівний захист інтересів всіх суб’єктів зовнішньо�

економічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяль�

ності на її території згідно з законами України;

б) здійснює рівний захист всіх суб’єктів зовнішньоекономічної

діяльності України за межами України згідно з нормами міжнарод�

ного права;

в) здійснює захист державних інтересів України як на її тери�

торії, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов

підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права;

– Принципом еквівалентного обміну, неприпустимості демпінгу
при ввезенні та вивезенні товарів.

Україна як держава і всі суб’єкти ЗЕД несуть відповідальність

порушення законів України, або своїх зобов’язань, які випливають

із договорів (контрактів).

Управлінська діяльність завжди базується на основних правилах,

яких дотримуються керівники і спеціалісти апарату управління в про�

цесі прийняття тих або інших рішень. Ці правила можуть бути декларо�

вані в спеціальних документах або ж бути своєрідною традицією, нор�

мою, звичаєм. Частіше усього має місце поєднання і того й іншого.

Можна виділити три рівні принципів зовнішньоекономічної

діяльності: загальні, специфічні і національні.

Загальні принципи зовнішньоекономічної діяльності — це не�

велика кількість загальновизнаних у всьому світі правил, що стали

своєрідними загальновідомими істинами (аксіомами), яких дотри�

муються всі учасники міжнародних ділових операцій. І хоча в різ�

номанітних виданнях набір цих принципів може відрізнятися, од�

нак у кінцевому результаті, вони зводяться до трьох головних:

науковість, системність, взаємовигідність.

в умовах сталого розвитку Секція І
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СЕКЦІЯ ІI

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ПРЕДМЕТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 
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Тема є актуальною на теперішній час. Зараз, коли відбувається

безперервний потік різноманітної інформації дуже важливо впо�

рядкувати й розмістити її так, щоб з нею можливо було працювати.

На даному етапі відбувається комп’ютеризація бібліотек. А ком�

п’ютер це досить складний механізм, який видає тільки те, що в но�

го було введено з точністю до крапки. Тому на бібліотекарях (індек�

саторах) лежить дуже велика відповідальність за правильність

і точність введеної інформації. Адже якщо предметна рубрика

сформульована невірно, інформацію з даного предмету потрібно

дуже довго шукати або й зовсім неможливо знайти. 

Предметизація — це вид індексації, суть якого полягає у тому,

щоб індексувати документ за його змістом. Тобто проаналізувати

документ за його елементами і визначити головний предмет або

явище про яке йдеться у документі. У деяких джерелах іноді пода�

ють ще таку назву як документна предметизація, тобто процес, що

пов’язаний з обробкою документів.
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Процес предметизації складається з кількох операцій: відбір доку�

ментів: аналіз документа; відбір ознак змісту документа для відтворен�

ня в предметних рубриках і вибір предметних рубрик; формулювання

і оформлення предметних рубрик; редагування предметних рубрик.

Мова предметної рубрики будується на базі природної мови,

але має деякі особливості, до яких слід віднести Обмежений слов�

никовий склад, а також своєрідність структури. Для природної мо�

ви характерна багатозначність слів, що в ній вживається. Зокрема,

це вживання синонімів.

В Україні процес автоматизації запізнюється на кілька років і не

має масового характеру. Багато бібліотек обмежують процес авто�

матизації переведенням карткового каталогу в електронний ва�

ріант, при цьому уявлення про тематичні рубрики залишається

вкрай туманним.

Державна наукова медична бібліотека (ДНМБ) була створена

з метою забезпечення мережі медичних установ і наукових закладів

необхідною науковою літературою згідно з наказом Народного

Комісаріату охорони здоров’я УРСР за № 128 <<а>> від 6 листопа�

да 1930 р. на базі фондів бібліотеки Київського медичного інститу�

ту та Київського інституту удосконалення лікарів.

Кожному читачеві надається можливість користуватися безцін�

ним фондом бібліотеки, що багатоаспектно розкривається через

систему каталогів, картотек, бібліографічних та інформаційних по�

кажчиків. Фонди бібліотеки відображені в алфавітному, система�

тичному та предметному каталогах. Великим попитом у читачів ко�

ристується предметний каталог, який включає опис усіх видів

вітчизняних і зарубіжних видань з медицини та суміжних наук. За

обсягом бібліотечних фондів і глибиною розкриття їх змісту цей ка�

талог не має собі рівних серед наукових бібліотек України.

Робота зі створення предметного каталогу у ДНМБ розпочалася

в 1944 р., коли було розроблено примірну картотеку предметних руб�

рик. Задля цього були використані всі наявні довідкові матеріали —

енциклопедії, медичні довідники, підручники, методичні розробки

Державної центральної наукової медичної бібліотеки, нас консульту�

вали спеціалісти�медики. У 1958 р. було видано «Список рубрик

предметного каталогу ДЦНМБ», відповідно до якого почала прово�

дитися предметизація централізованого аналітичного розпису.

На початку 90�х років, як відомо, припинилася централізована

обробка та класифікація літератури. Виникла необхідність
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у самостійній обробці та класифікації літератури, що надходила до

бібліотеки.

Було вирішено проводити індексацію за допомогою російсько�

го варіанту тезаурусу МЕSН (Меdical Subjесt Неаdings) Національ�

ної медичної бібліотеки США. Предметні рубрики відображають

основну тематику медичних наукових праць і призначені для засто�

сування в процесі індексування, організації бібліотечних предмет�

но�алфавітних каталогів з медицині та суміжних наук, а також

у процесі автоматизованого пошуку в БД наукової медичної літера�

тури, які генеруються в ДНМБ. 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

В. В. Афоніна,
V курс, група ДІ#41, факультет філології та масових комунікацій, 
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», 
Університет «Україна»;
О. В. Струтинська,
ст. викладач, науковий керівник

Іnternet з глобальної поштової та інформаційно�пошукової сис�

теми перетворюється на інструмент ведення сучасного бізнесу, зас�

нованого на принципах мережевої економіки.

Глобальна мережа стала неперевершеним засобом для проведен�

ня маркетингу і здійснення прямих он�лайнових продажів, підви�

щення рівня обслуговування клієнтів, найпотужнішим інструмен�

том управління фірмою і джерелом інформації для наукових

і практичних розробок. Дуже швидко почала зароджуватись та роз�

виватися електронна комерція, яка є найважливішою складовою

електронного бізнесу, хоча часто ототожнюється з ним. Це різновид

бізнес�активності, в якій комерційна взаємодія суб’єктів бізнесу

з купівлі�продажу товарів і послуг (як матеріальних, так і інформа�

ційних) здійснюється за допомогою Internet або будь�якої іншої ін�

формаційної мережі (мережі стільникового зв’язку, внутрішньої ло�

кальної мережі установи тощо).

Електронна комерція— різновид бізнес�активності, в якій

взаємодія суб’єктів бізнесу з купівлі�продажу товарів і послуг (як

матеріальних, так й інформаційних) здійснюється з допомогою
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глобальної комп’ютерної мережі Іnternet або будь�якої іншої ін�

формаційної мережі.

Виділяють кілька класичних етапів ведення електронної ко�

мерції: он�лайновий маркетинг, оформлення замовлень, здійснен�

ня платежів і підтримку інформації про доставку.

Також виокремлюють основні моделі електронного бізнесу:

– бізнес�бізнес (business'to'business, В2В) — визначає взаємодію

компаній з компаніями в електронному середовищі;

– бізнес�споживач (business'to'consumer, В2С) — визначає

взаємодію компаній з кінцевими споживачами в мережі;

– бізнес�адміністрація (business'to'administration, B2А) — визна�

чає взємодію компаній з адміністративними органами;

– споживач�адміністрація (consumer'to'administration, С2А) —

визначає взаємодію споживачів із адміністрацією.

Згідно із статистичним дослідженням у мережі, напрям В2В по�

сідає перше місце, однак пересічним користувачам більш відомі

компанії, що торгують в Іnternet товарами і послугами для кінцевих

користувачів, тобто представники напряму В2С також перспектив�

ними вважають напрями В2А і С2А.

Використання нових електронних форм комунікації істотно

знижує витрати на організацію і підтримку всієї інфраструктури

бізнесу. Можливості Е�комерції дають змогу також перепроектува�

ти стратегію ведення бізнесу. Фундаментальне переосмислення

і радикальна зміна бізнес�процесів може помітно поліпшити такі

найважливіші характеристики, як витрати, якість, сервіс і швид�

кість обслуговування.

Впровадження електронної комерції та електронного бізнесу,

можливо, стане саме тим економічним важелем, який зможе зміни�

ти ідеологію, засоби і принципи традиційного бізнесу. Розвиток по�

тенціалу електронної комерції зумовить створення нових ринкових

моделей і відносин.
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факультет філології та масових комунікацій, 
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», 
Університет «Україна»
І. М. Ломачинська,
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Жоден чинник не забезпечує велику вигоду і користь для орга�

нізації, ніж ефективне лідерство. Лідери потрібні для визначення

цілей і задач, для організації, координації, забезпечення міжосо�

бистісних контактів із підлеглими і вибору оптимальних, ефектив�

них шляхів вирішення тих або інших проблем. Очевидно, що орга�

нізації, де є лідери, можуть досягнути всього цього набагато

швидше, ніж організації без лідерів.

Слово лідер походить від англійського lead (вести). Означає,

лідер — це той, хто веде, йде попереду. Лідер — член організації, що

володіє високим особистим статусом, робить сильний вплив на

думку і поведінку оточуючих його людей, членів якого�небудь

об’єднання, організації і виконуючий комплекс функцій.

Інтерес до концепції лідерства почав зростати у XX столітті. На

початку століття вважалося, що лідерами народжуються, і всі

дослідження були зосереджені на вивченні відповідних особливос�

тей характеру, встановлюваних, в основному, психологами.

Бути менеджером і бути лідером в організації — це не одне і теж.

Чи є відмінності між менеджментом (керівництвом) і лідерством?

Деякі вважають ці терміни синонімами, при цьому затверджується,

що не можна бути лідером, не будучи ефективним менеджером

і навпаки. Інші відокремлюють керівництво від лідерства цілком

безумовно. Для них керівництво є чіткою певною сукупність дій,

що ґрунтуються на використанні навиків та управлінських техно�

логій, набутих в результаті навчання. При цьому затверджується,

що лідерство — мистецтво, засноване на інтуїції, і на відміну від ме�

неджменту не передбачає можливості розробки правил і методик

для здійснення ефективного лідерства.

Лідерство є найважливішим аспектом управління. Здатність

ефективно лідирувати є ключовим чинником для становлення
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ефективного керівника. Таким чином, враховуючи інші істотні ас�

пекти менеджменту (управління) — всі сторони роботи менеджера —

можна стверджувати, що він буде ефективним лідером. 

Суттю лідерства є наявність послідовників. Іншими словами,

лідерство — це добровільне проходження людей за лідером. Більше

того, люди мають звичай слідувати за тим, хто надає їм засоби для

досягнення їх власних бажань, вимог і потреб.

Основною фігурою управлінської піраміди в колективі є керів�

ник (лідер), який обов’язково співпрацює з інформаційними аналі�

тиками, з інформаційною службою. Головна увага має бути зосере�

джена на психологічних особливостях взаємодії керівника

організації з інформаційними працівниками. Важливим є вивчення

взаємовідношень керівника організації з керівником інформацій�

ної служби, та можливість їх поєднання. Ця стадія в сучасних умо�

вах є дуже відповідальною в системі управління. 

Аналітична діяльність або аналітика являє собою напрямок

інтелектуальної діяльності людей, яка спрямована на вирішення

завдань, що виникають у різних сферах життя людей. Аналітична

діяльність стає найважливішою характеристикою сучасного су�

спільства. 

Джерела аналітичної діяльності беруть початок у Сократа, який

широко використовував діалоговий спосіб вирішення завдань, до�

казу через наведення. Ключову роль у виникненні аналітики

відіграв творець логіки Арістотель (384–322 до н. е.). Він написав

книги «Перша аналітика» і «Друга аналітика», простір, Найбіль�

шою заслугою Арістотеля є те, що з нього починається системний

світогляд і системне дослідження природи.

Роль інформації в усіх сферах людського життя підвищується,

а разом із тим росте і значення інформаційно�аналітичної роботи.

Якщо раніше інформаційно�аналітична робота була прерогативою,

головним чином, державних структур, то тепер вона стає невід’єм�

ною частиною всіх сторін сучасного бізнесового та суспільного

життя. В інформаційно�аналітичну роботу приходять, як правило,

люди, які мають вищу освіту і неабиякий життєвий досвід. Тим не

менш, потрібна постійна наполеглива праця аби рівень їх профе�

сійної підготовки відповідав вимогам сьогодення. Підготувати ви�

сококваліфікованого інформаційного експерта�аналітика у всі часи

було не легким завданням. Проблема підготовки аналітиків стає

завданням державної ваги. 
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Інформаційна аналітика стає пріоритетом розвитку і прогресу

сучасного суспільства. Використання методів аналізу і вивчення су�

часного стану інформаційно�аналітичної діяльності дає можливість

розглядати наукові перспективи технологічного розвитку держави

через призму розвитку інформаційних технологій сьогодні і завтра.

Роль політичних експертів, або інкорпорованих у державній

структурі, чи недержавній, зростає як у сучасному політичному

процесі, так і в процесі державного управління. 
Серед різних аспектів лідерства політичне лідерство займає особли�

ве місце. Його відмінна риса — нерозривні зв’язок із феноменом влади.

Політичне лідерство, безумовно, ширше, ніж будь�яка інша форма

лідерства, і з цієї причини воно є особливим видом влади. Це одна

з найвищих і найбільш «охоплюючих» форм влади. Влада — головний

інгредієнт лідерства, оскільки вона полягає в здатності однієї або

декількох осіб, що знаходяться на вершині, примушувати інших роби�

ти те позитивне або негативне, що вони, ймовірно, не робили б взагалі.

Отже, політичні лідери виконують істотну роль у будь�якому

суспільстві. Саме тому даний феномен заслуговує ретельного до�

слідження. 

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇЇ 
В УКРАЇНІ

М. Бутмерчук,
VI курс, група ДІ#31, факультет філології та масових комунікацій, 
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», 
Університет «Україна»;
І. М. Ломачинська,
к. філос. н., доцент, науковий керівник

Тема є дуже актуальною на теперішній час. Жодне суспільство

не може існувати без технічного законодавства та нормативних до�

кументів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлення

та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я

і майна людей та навколишнього середовища. Стандартизація як�

раз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.

Стандарти та інша нормативна документація відіграють важли�

ву роль при вирішенні технічних, економічних і соціальних проб�
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лем країни, тому належить постійно підвищувати науково�техніч�

ний рівень чинних стандартів, оновлювати їх з метою заміни зас�

тарілих показників і своєчасного відображення вимог народного

господарства.

Стандартизація — діяльність, що полягає у встановленні поло�

жень для загального і багаторазового застосування щодо наявних

чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня

впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення сту�

пеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціонально�

му призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню науково�

технічному співробітництву.

Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального

використання природних ресурсів, відповідності об’єктів стандарти�

зації їх функціональному призначенню, інформування споживачів

про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжна�

родної конкурентоспроможності продукції та торгівлі товарами і

послугами.

Проблеми управління у сфері стандартизації привертали увагу

вчених і практиків, в основному як частина проблеми управління

якістю продукції. До середини 1970�х рр. питання якості і стандар�

тизації розглядалися в науковій літературі головним чином як

техніко�економічні. Ця проблематика висвітлена зокрема в роботах

В. В. Бойцова, О. В. Гличева, І. І. Ісаєва, О. О. Кохтєва, Д. С. Льво�

ва та ін. У період з кінця 1970�х до середини 1980�х рр. вийшла

у світ низка праць, спеціально присвячених правовим проблемам,

що виникають у галузі стандартизації, таких авторів, як О. Бєлахов,

Л. Брославський, М. Ємельянова, О. Красавчиков, В. Новосьолов,

В. Огризков, В. Опришко. 

Національна стандартизація в Україні створювалась в умовах

переходу до ринкової економіки, формувалась на розгалуженій

системі стандартизації колишнього СРСР, яка провадилась на всіх

рівнях: державному (загальносоюзному), республіканському, галу�

зевому та на рівні підприємств і установ. За техніко�економічним

потенціалом Україна посідала друге місце в Союзі, а тому практич�

но весь фонд державних (понад 20 тис. ГОСТ) та галузевих (понад

43 тис. ОСТ, РТМ, РД) документів застосовували підприємства та

організації України.

До кінця 1999 року технічне регулювання в Україні перетвори�

лося на самодостатню, але застарілу і нединамічну систему, що
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контролювала грошові потоки від комерційних підприємств до ор�

ганів із сертифікації. 

Україна є членом Міжнародної організації по стандартизації

(ISO). Національні стандарти, які гармонізовані з міжнародними та

європейськими вимогами, а також технічні регламенти, процедури

підтвердження відповідності є основними елементами системи

технічного регулювання в нашій державі. Координує та формує

програми державної стандартизації з розробки національних стан�

дартів Державний комітет України з технічного регулювання та

споживчої політики (Держспоживстандарт України). Україна на

конкурсній основі обрана в найвищий керівний орган ISO — Раду

ISO. Це є визнанням значних успіхів нашої держави в галузі гар�

монізації національних стандартів з міжнародними, свідченням ак�

тивної участі України в роботі міжнародних технічних комітетів.

ДОКУМЕНТИ І PR

О. О. Волинець, 
асистент кафедри документознавства,
Університет «Україна»

Реклама двигун торгівлі — це визначення знають навіть шко�

лярі. І якщо реклама — це «двигун», то PR — це людина, (система

методів, заходів та ін.), яка ним керує. Якщо у двигуна не буде кер�

манича то товар нікуди не поїде. Під визначенням «товар» виступає

не лише якась фізична одиниця, яку можна потримати у руках, і

навіть побачити немає змоги, нарешті товаром може виступати лю�

дина, яка за відповідне винагородження продає свій розум, робочі

руки, відданість тій людині яка її найняла, навіть політики «прода�

ють» себе для залучення якомога більше голосів електорату, та інше

Виникає запитання: а яку роль у цьому відіграє Документ? А

відіграє він одну із головних ролей у PR, тобто є складовою систе�

ми, яку найпростіше можна зобразити наступним чином:

Людина → PR → Товар → Людина → PR → Товар → Людина

Звідси виходить, що людина засобами PR, просуває певний вид

товару певній людині, у свою чергу ця людина теж просуває вже

свій вид товару за допомогою PR іншій людині, і так до безкінеч�
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ності, до поки остання ланка у цьому ланцюгу, (людина), буде мати

потребу у товарі. Така проста система працює і в зворотному на�

прямі:

Людина → Товар → PR → Людина → Товар → PR → Людина

Звідси видно, що людина отримавши товар, піарить його іншій

людині (така система діє лише тоді, коли людина має позитивну

думку про товар, в іншому випадку система не працюватиме), при

цьому людина це робить не для отримання матеріальної вигоди.

Документ же відіграє одну із ключових ролей у обох системах:

Перша система. Недостатньо мати лише товар, та бажання його

продати. Потрібно знати де, коли, кому, і скільки товару потрібно,

щоб продаж його став вигідним для обох сторін. Для цього застосо�

вуються такі методи PR з документами. Перше це опитування та

анкетування, для визначення потреб у товарі, що планується про�

давати, використовуються насамперед спеціально розробленні ан�

кети, таблиці, графіки лояльності споживачів до товару та ін.

Наступне це проведення рекламних компаній для залучення

якомога більшої частки споживачів, розширення територій яка

б підпадала під дію товару, а також підвищення інтересу до нього.

Другим етапом йде підтримка інтересу до товару, тут застосову�

ються такі методи документів і PR: рекламні слогани на бігбордах,

у спеціалізованих виданнях, телевізійна реклама, також застосо�

вується система бонусів: використання карток (наприклад знижка),

гарно оформлених із логотипом товару, флаєрів, купонів на знижку,

буклетів товару, вкладинок, зошитів, календарів, блокнотів та ін.

Завершальним етапом є вихід продукти з ринку, та заміна його

(якщо планується), на новий продукт. Тут використовуються різні

лозунги, із різними шрифтами яскравих кольорів, вивісок із зазна�

ченням розпродажу товару та знижками й інше. На даному етапі

може проводитись піар нового продукту, який прийде на зміну

існуючому.

Друга система. Людина, яка придбала товар, сама його піарить

своїм близьким та оточенню. З документного PR тут можна виділи�

ти: буклети, брошури, візитівки, навіт вдалі слогани на коробках�

обгортках, пакетах та ін.

Отже, можна говорити про те, що документ у PR є невід’ємною,

однією із головних складових по просуванню товару на ринок,

а також на протязі усього його життя, та під час виходу з ринку.
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Дуже шкода, що у наш час є досить мала кількість кваліфікова�

них документознавців, не завжди є й адекватною оцінка здібностей

документознавця із сторони керівників установ, організацій,

політичних партій, та державних установ. Документи були, є і бу�

дуть невід’ємною частиною суспільного життя, і, на мою думку,

у найближчому майбутньому будуть дуже необхідні фахівці, які на

них добре знаються.

УНІФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: 

ТЕХНОЛОГОDМЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Г. Гордієнко,
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Узагальнено методологію керування документаційними процеса#
ми, технологію проектування їх раціонального організування, пред#
ставлено комплекс локальних нормативно#методичних документів,
створюваних навчальним закладом для їх функціонування, а також
окреслено етапи розроблення та впровадження документаційних
систем.

Уніфікація управлінських документів трактується нами як ба�

зова, відносно самостійна частини керування документаційними

процесами, що забезпечує єдиний технологічний процес «відби�

рання, та зберігання в документальній формі свідчень та інфор�

мації про ділову діяльність» [2, 3], західноєвропейська проекція

якої найшла відображення в ДСТУ 4423–1:2005 [2] та ДСТУ

4423–2:2005 [3].

Ці процеси актуалізуються у спектрі чергових змін до Закону

України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»

24 грудня 1993 року, внесених Законом України № 534�V від

22.12.2006 [], який унормував обов’язковість номенклатури справ

та експертизи цінностей документів для архівних установ та

підрозділів установ будь�якої форми власності, уповноваживши

державні архіви контролюючими функціями з правом ліквідування

архівів, що не забезпечують схоронності документів. 
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Уніфікація документаційних процесів в Університеті «Україна»

[5] представляє собою опис організації діловодства, технології ви�

конання робіт відповідно до нормативно�правових та нормативно�

методичних документів у сфері діловодства та архівної справи,

реалізованих у локальних нормативних документах, найваж�

ливішими з них є: інструкція з діловодства, інструкція з організації

роботи за зверненнями громадян, положення про ЕК, номенклату�

ра справ. 

Існує нагальна потреба уніфікації жанрово�видового та струк�

турного складу збірником уніфікованих форм організаційно�роз�

порядчої документації; методичними рекомендаціями уніфікації

текстів документів класифікатор та (або) збірник уніфікованих

форм документів, застосовуваних у діяльності установи; збірником

типових текстів; інструкцією (регламентом, правилами) роботи

з документами обмеженого доступу; переліком документів із зазна�

ченням строків зберігання тощо.

Послуговуючись міжнародним досвідом, робоча група, створе�

на із кваліфікованих фахівців, має спроектувати елементи, проце�

дури та підходи, що відповідають потребам конкретної установи,

відповідно до стратегії керування документаційними процесами та

цільових завдань, окреслених у політиці (положенні) про службу

діловодства, а саме:

– виокремити низку етапів, кожен з яких можне розглядатися

як індивідуальний проект; спланувати структуровану систему дій,

що зводить до мінімуму ризик залишити поза увагою під час роз�

роблення системи вирішення певних важливих питань; змоделюва�

ти окремі етапи та послідовність упровадження структурованої сис�

теми дій; підтримувати проект в істинному стані; уніфікувати

складові документної системи з метою використання на різних ета�

пах; документувати кожну дію процесу впровадження проекту. 

Розробники проекту можуть скористатися міжнародною мето�

дикою «DIRKS, з якої, на думку дослідника процесів керування до�

кументацією в Україні І. Є. Антоненко, може бути адаптовано до

«реалізації більш вузьких проектів або тих, що відповідають потре�

бам установи» [4, 82]. У ДСТУ 4423–2:2005 [3, 4–5] згадана вище

методика представлена такими етапами роботи проектного

дослідження: попереднє дослідження, аналізування ділової діяль�

ності, встановляння вимог до службових документів, оцінювання

наявних систем, визначання стратегії виконання вимог до службо�
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вих, розробляння документної системи, впроваджування докуме�

нтної, аналізування після впровадження системи. 

Упровадження стратегії для узгодженості документаційних сис�

тем Згідно з ДСТУ 4423–1:2005 може містити: розробляння доку�

ментаційних систем, документування діяльності документаційних

систем, навчання працівників, що постійно працюють з докумен�

тами, та іншого персоналу роботі зі службовими документами, кон�

вертування службових документів у нові документаційні системи,

формати та здійснювання контролю за цими процесами, встанов�

лення норм і розробляння заходів щодо їх дотримування та вико�

нання, визначання строків зберігання та прийняття рішень щодо

службових документів, які мають значну цінність, відповідно до ви�

мог регулятивного середовища [2, 7–8].

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЕЛЕКТРОННИМ ДОКУМЕНТООБІГОМ

У ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ КАДРІВ

О. О. Іваницька,
VI курс, група ЗДІ#31, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», 
Університет «Україна»,
О. В. Струтинська,
ст. викладач, наук. керівник   

«1С: Підприємство» є універсальною системою автоматизації

діяльності підприємства. За рахунок своєї універсальності систе�

ма «1С: Підприємство» може бути використана для автоматизації

самих різних ділянок економічної діяльності підприємства:

обліку товарних і матеріальних засобів, взаєморозрахунків з

контрагентами, розрахунку заробітної плати, розрахунку аморти�

зації основних засобів, бухгалтерського обліку по будь�яких роз�

ділах тощо.

Основною особливістю системи «1С: Підприємство» є її конфі�

гурованість. Система «1С: Підприємство» являє собою сукупність

механізмів, призначених для маніпулювання різними типами

об’єктів предметної області. Конкретний набір об'єктів, структури

інформаційних масивів, алгоритми опрацювання даних визначає
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конкретна конфігурація. Разом з конфігурацією система «1С:

Підприємство» виступає в якості вже готового до використання

програмного продукту, орієнтованого на певні типи підприємств

і класи розв’язуваних завдань.

Конфігурація створюється штатними засобами системи.

Конфігурація зазвичай поставляється фірмою «1С» у якості типової

для конкретної області застосування, але може бути змінена, до�

повнена користувачем системи, а також розроблена заново.

Система «1С: Підприємство» має компонентну структуру. Части�

на можливостей, надаваних системою для рішення завдань автомати�

зації, є базовими, тобто підтримуються в будь�якому варіанті постав�

ки системи. Це, насамперед, механізми підтримки довідників і

документів. Інші можливості реалізуються компонентами системи,

наприклад, ведення списку бухгалтерських рахунків. Таким чином,

склад встановлених компонентів визначає функціональні можли�

вості системи.

Усього існують три основні компоненти: «Бухгалтерський

облік», «Торгівля і склад», «Зарплата + Кадри». Кожна компонента

розширює можливості системи своїм механізмом опрацювання да�

них. Ці механізми не можна однозначно зіставити з конкретними

завданнями автоматизації предметної області, однак, вони мають

досить чітку спрямованість, що визначає вибір складу необхідної

компоненти для створення конкретної конфігурації.

Функціонування системи передбачає два процеси — конфігуру�

вання (опис моделі предметної області засобами системи) і вико�

нання (опрацювання даних предметної області). Результатом

конфігурування є конфігурація, що являє собою модель предметної

області. На етапі конфігурування система оперує такими універ�

сальними поняттями (об’єктами), як «Документ», «Журнал доку�

ментів», «Довідник», «Реквізит», «Регістр» тощо. Сукупність цих

понять і визначає концепцію системи.

На рівні системи визначені самі поняття та стандартні операції

з їх опрацювання. Засоби конфігурування дозволяють описати

структуру даних, що входить у ці об'єкти і алгоритми, які описують

специфіку їхнього опрацювання, для відбиття різних особливостей

обліку.

При конфігуруванні максимально використовуються візуальні

засоби налагодження, а для опису специфічних алгоритмів вико�

ристовуються мовні (програмні) засоби.
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У процесі конфігурування формується структура інформаційної

бази, алгоритми опрацювання, форми діалогів і вихідних доку�

ментів. Інформаційна структура проектується на рівні передбаче�

них у системі типів об'єктів предметної області, що опрацьовуються

(константи, довідники, документи, регістри, перерахування, жур�

нали розрахунків, бухгалтерські рахунки, операції, проводки тощо).

У процесі виконання система вже оперує конкретними понят�

тями, описаними на етапі конфігурування (довідниками товарів та

організацій, рахунками, накладними тощо). При роботі користува�

ча в режимі виконання конфігурації опрацювання даних вико�

нується як штатними засобами системи, так і з використанням ал�

горитмів, створених на етапі конфігурування.

Отже, «1С: Підприємство» — це універсальна комп'ютерна сис�

тема, яка призначена для автоматизації діяльності підприємств

різних видів і форм. Вона, як правило, використовується на різно�

манітних об'єктах господарювання для автоматизації функцій опе�

ративного управління і господарського обліку. Від інших інформа�

ційних систем подібного класу ця ІС відрізняється своєю

конфігурованістю. Тобто конкретний набір об'єктів, структури ін�

формаційних масивів, алгоритми оброблення облікової інформації

визначає конкретна конфігурація системи, під якою розуміють су�

купність механізмів, призначених для маніпулювання різними ти�

пами об'єктів предметної області.

КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ

К. В. Ковальчук,
V курс, група ДІ#41, факультет філології та масових комунікацій, 
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», 
Університет «Україна»

Сьогодні ми живемо і працюємо у світі глобальних можливос�

тей взаємодії. Стрімке збільшення кількості персональних

комп’ютерів, вільний доступ до Інтернету і швидкий розвиток рин�

ку нових комунікаційних пристроїв змінили і способи проведення

дозвілля, і методи ведення бізнесу. Змінюються і способи скоєння

злочинів. Злочинність глобальних цифрових технологій відкриває

нові можливості для діяльності злочинців. На жаль, у багатьох ви�
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падках правоохоронні органи відстають від злочинців, не маючи

необхідних технологій і кваліфікованого персоналу для створення

перешкод нової і швидко зростаючої загрози, названої кіберзло�

чинністю.
Термін «кіберзлочинність» у правових актах офіційно не вка�

зується. Разом з тим, саме поняття закріпилося в лексиконі право�

охоронних органів розвинених держав Європи і Світу і має на увазі

злочинність у сфері комп’ютерної інформації і телекомунікацій,

незаконний обіг радіоелектронних і спеціальних технічних засобів,

поширення неліцензійного програмного забезпечення для ЕОМ,

а також деякі інші види злочинності. 

У ряді міжнародних документів визнано, що кіберзлочинність

сьогодні загрожує не тільки національній безпеці окремих держав,

а й безпеці людства та міжнародному порядку. Стурбованість

міжнародного співтовариства щодо розвитку кіберзлочинності

знайшла відображення, зокрема, в таких міждержавних угодах, як

Резолюція Ради ЄС «Про законний моніторинг телекомунікацій»

(96/З 329/01) від 17 січня 1995 р. та Конвенції Ради Європи «Про

кіберзлочинність» від 23 листопада 2001 р. 

Сьогодні кіберзлочинність набула тенденції поширення. Зазна�

чена тенденція зумовлена такими чинниками: 

– бурхливим розвитком глобальної системи електронної теле�

комунікації, на зразок Інтернет; — приєднанням до процесу фор�

мування так званої глобальної кіберцивілізації нових країн через

спеціальні національні програми на зразок інформатизації, розвит�

ку інформатики, інформаційного суспільства, постіндустріального

суспільства, електронного суспільства та подібних до них за змістом; 

– зростанням у структурі національних економік і міжнародній

економіці сектору торгівлі та надання послуг через електронні (ком�

п’ютерні) засоби телекомунікації (зокрема, Інтернет�торгівля).

Що стосується України, слід відзначити такі негативні чинники,

що стримують активну боротьбу з кіберзлочинами і не дозволяють

нашій державі на рівноправній основі включитися у світове інфор�

маційне суспільство: 

– відсутність достатньої державної фінансової підтримки фун�

даментальних і прикладних вітчизняних досліджень у сфері попе�

редження і боротьби з кіберзлочинністю; 

— практично відсутній розвиток вітчизняного виробництва

конкурентоспроможних засобів інформатизації і зв’язку, їх захисту; 
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– інформатизація державних і комерційних структур здійснює�

ться переважно на базі закордонної технології та комп’ютерної тех�

ніки (стратегічна технічна і технологічна залежність від інших дер�

жав); 

– недостатні професійні знання працівників правоохоронних ор�

ганів (особливо МВС) у сфері боротьби з інформаційними злочинами.

Бездумне впровадження Інтернету здатне завдати значної шко�

ди репутації та благополуччю підприємства. Основними причина�

ми таких збитків є: некваліфікованість персоналу (як комп’ютер�

них служб, так і простих користувачів); недостатнє планування

процесу впровадження та використання Інтернету на підприємстві;

неготовність зустрітися з новими викликами та проблемами, що

породжує глобальна мережа. Одним з таких викликів є комп’ю�

терні віруси.

На сьогодні в цифрових інформаційних системах активно вико�

ристовують алгоритми цифрового підпису, такі як MD5, SHA�0

і SHA�1, не зважаючи на те, що ніхто строго не довів можливість

простого зламання цих алгоритмів, багато серйозних систем їх ви�

користовує свято вірячи у їх незламність. Навіть у нашій країні

з початку 2004 року діє закон, що юридично прирівнює електронні

підписи до традиційних. Зовсім нещодавно з’явились деякі публі�

кації, що покладають тінь сумніву на хибність таких переконань.

Це викликало серйозне занепокоєння у сфері цифрового захисту

інформації. Багато програм і операційних систем зараз використо�

вують алгоритми контролю незмінності даних, зламання яких авто�

матично відкриє море дірок у програмному забезпеченні.

ПОНЯТТЯ ЛІДЕРСТВА: 
ПИТАННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

І. М. Ломачинська,
кандидат філософських наук, доцент, 
докторант кафедри релігієзнавства КНУ імені Тараса Шевченка

У сучасній соціально�філософській літературі дається загальне

визначення лідерства як домінуючої позиції особистості або групи

по відношенню до іншої частини суспільства, хоча при більш де�

тальному розгляді можливо відзначити окремі уточнення.
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У Великому енциклопедичному словнику з філософії, соціоло�

гії, релігії, езотеризму та політекономії за редакцією С. Солодовні�

кова лідерство визначається як «один з базових механізмів дифе�

ренціації соціальної діяльності і передбачає досягнення особливого

(лідируючого) становища певною особою чи певною частиною гру�

пи осіб по відношенню до інших членів групи»[1].

У двотомній соціологічній енциклопедії Г. Ю. Семичин визна�

чає декілька визначень лідерства: загальне — «провідне, керівне

становище окремої особистості, соціальної групи, класу, партії,

держави, нації, цивілізації, зумовлене більш ефективними резуль�

татами їх діяльності і впливу на розвиток суспільства в цілому чи

окремих його складових»; у відношенні до групи — «процеси

внутрішньої самоорганізації соціальної групи, обумовлені інди�

відуальною ініціативою її членів»; у відношенні до конкретної

особистості — «властивості, якості, поведінка, пов’язана з групо�

вою роллю лідера, яка може присвоюватись індивідам на основі

особистих якостей і досвіду, або шляхом традиції чи займаної ним

позиції». В соціальному сенсі лідерство визначається як «відно�

шення і взаємодія, які встановлюються між лідером і послідовни�

ками» [2].

У великому тлумачному соціологічному словнику Д. Джері по�

дає наступне визначення лідерства: «властивості, якості і поведін�

ка, пов’язані з роллю групового лідера, що можуть присвоюватись

індивідуумам на основі особистих якостей і досвіду або шляхом

традиції чи позиції в групі» [3].

На груповому аспекті реалізації феномену лідерства наголошу�

ють Г. Ашин та В. Ольшанський у «Философском энциклопедичес�

ком словаре», де лідерство розглядається як «один з механізмів

інтеграції групової діяльності, коли індивід чи частина соціальної

групи виконують роль лідера, тобто об’єднують, направляють дії

всієї групи, яка приймає і підтримує його дії» [4].

У великому тлумачному словнику сучасної української мови за

редакцією В. Г. Бусел, поняття лідера та лідерства розглядаються

в політичному контексті і подається наступне їх визначення: «лі�

дер — той, хто стоїть на чолі політичної партії або іншої певної

суспільної організації; вождь, керівник. Той, хто посідає провідне

місце серед інших, подібних»; «лідерство — становище, обов’язки,

діяльність лідера» [5].

В словнику понять та термінів «Соціологія» подається наступне

визначення терміну «лідер»: «авторитетний член групи, організації,



суспільства, який виконує роль організатора, ініціатора групової

взаємодії і який сприймається даною спільнотою людей завдяки його

здібностям вирішувати важливі для неї проблеми і завдання». Лі�

дерство розглядається як «процес, у ході якого певні члени групи

здійснюють мотивування діяльності всієї групи, ведуть її за собою» [6].

Найбільш повно, з нашої точки зору, сутність поняття «лідер�

ство» розкрила в статті до енциклопедії «Социология» О. Н. Зуб�

ковська. Вона вказує, що лідерство — це поняття, яке має безліч зна�

чень і використовується «для широкого кола явищ, пов’язаних

з процесами влади і впливу в різних соціальних колективах, таких, як

групи, організації, співтовариства чи нації. Неможливо і небажано

давати однозначне трактування даного терміну, оскільки існує стіль�

ки ж визначень лідерства, скільки й тих, хто спробував його за кла�

сифікувати» [7]. Автор також наголошує на тому, що залишається

відкритим питання про те, чи є лідерство характеристикою індивіда

чи соціальною роллю; але, незважаючи на протиріччя, можливо зро�

бити висновок, що для більшості теоретиків лідерство є феноменом,

який описує процес впливу в групах чи організаціях, направлена на

координацію групових дій на шляху досягнення групової мети.

Термін leadership запозичений з англійської мови, де він означає

поведінку керівника, який спонукає підлеглих мобілізовувати свої

сили і здібності ради досягнення поставленої задач. Зокрема, у «Ве�

ликому англо�українському словнику» leadership перекладається бук�

вально як керівництво, а leader — як керівник, вождь, командир [8].

Більш повно звучить переклад поняття leadership «Социологи�

ческом энциклопедическом англо�русском словаре» за редакцією

С. А. Кравченко: «механізм соціальної диференціації та інтеграції,

що передбачає провідне становище певної особистості по відно�

шенню до інших». Також дається визначення, яке було відсутнє

у попередніх дослідників і передбачає особистісну психологічну

взаємодію учасників владного процесу, яка властива харизматично�

му лідерству: «владні відносини, основані на особистій відда�

ності»[9]. Також автор наводить найбільш вживану типологію

лідерів — leader authoritarian — лідер з абсолютною владою; leader
bureaucratic — лідер, авторитет якого основується на його соціаль�

ному становищі та обумовлюється його статусними характеристи�

ками; leader charismatic — лідер, який займає позицію домінування

в силу приписуваних йому виняткових якостей; leader democratic —
лідер, який обіймає позицію домінування в силу свого вміння пере�

конувати членів групи та виражати їх інтереси.
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На основі вищенаведеного можливо зазначити, що лідерство —

це система взаємостосунків в групі, коли одна людина (лідер) ви�

ступає з ініціативою і бере на себе відповідальність за дії групи і їх

можливі наслідки, а інші (послідовники) готові слідувати запропо�

нованій ініціативі і прикладати для цього значні зусилля. Поняття

«лідер» і «лідерство» розглядаються як взаємопов’язані, адже по�

стать лідера розкривається в лідерстві як процесі його реалізації.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
В АСПЕКТІ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. П. Марчук,
викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності, 
факультет філології та масових комунікацій, Університет «Україна»

Важливою складовою змісту діяльності держави та її органів

є державне управління. На сучасному етапі розвитку суспільства

маємо ґрунтовні потреби такої організації влади, яка б забезпечувала
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значне зростання дієвості державного управління. Державне уп�

равління вивчається багатьма науками — загально управлінськими,

економічними, соціологічними, політичними, юридичними тощо. 

В аспекті документознавства та інформаційної діяльності в дер�

жавному управлінні актуальними лишаються питання докумен�

тального оформлення управління та його реалізації через діловод�

ство, питання організації інформаційної системи, вимоги до

інформації, аналіз інформаційних потреб, тощо.

Документ виконує багато функцій. Державний стандарт 16.487–83

визначає документ як матеріальний об’єкт з інформацією, за�

кріпленою створеним людиною способом для її передачі в часі та

просторі, визначає загальну функцію документа як носія інфор�

мації. Ця функція документа особливо важлива в державному

управлінні. 

В. Савицький подає документаційне забезпечення управління

як одну із сфер управлінської праці, що вибудовується на наукових

засадах, які визначаються документознавством. Документи функ�

ціонують не ізольовано. Кожний з них займає певне місце, відіграє

певну роль, призначений для певних цілей і відображає у своєму

змісті зовнішні та внутрішні зв’язки. Документи певною мірою

є виміром ієрархії управлінської діяльності. Як і будь�яка інша си�

стема, документ створюється лише тому, що він виконує необхідні

суспільству функції [5]. 

Таким чином, документообіг можна визначити як рух докумен�

та від суб’єкта до об’єкта управління і навпаки, рух документа все�

редині об’єкта управління з метою його виконання або встановлен�

ня взаємозв’язку. 

Будь�яке рішення не виникає з нічого, воно може бути прийня�

те тільки на базі інформації з певного питання. Інформаційна

діяльність органів державного управління є складовою системи та

процесу управління, передбачає сукупність інформаційних про�

цесів пошуку, збору, створення, систематизації, аналітичної оброб�

ки, використання, поширення, зберігання та захисту інформації на

основі новітніх інформаційних технологій з метою реалізації дер�

жавної інформаційної політики та соціально�економічного розвит�

ку країни, налагодження ефективного механізму управління

соціальними та економічними процесами [3]. 

Органи державного управління та місцевого самоврядування,

перебуваючи в центрі мережі соціальних відносин, надають і збира�
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ють інформацію. У таких умовах інформація виконує дві важливі

функції, — вважає Л. Пал, — функцію ефектора (коли влада нама�

гається змусити громадськість певним чином змінити свою пове�

дінку, поширюючи інформацію, переконуючи або радячи) та

функцію детектора (соціологічні дослідження та анкети) [4, с. 124]. 

Державно�управлінська інформація, може розглядатися з точки

зору актуальності, достовірності, оперативності, достатності

й адекватності для прийняття відповідних рішень. Мета інформа�

ційного забезпечення органів державної влади полягає в тому,

щоб на базі зібраних початкових даних отримати оброблену, уза�

гальнену інформацію, яка має стати основою для прийняття уп�

равлінських рішень. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом

збирання первинної інформації, її зберігання, розподілу між

структурними підрозділами відповідних державних органів та

їхніми працівниками, підготовки до переробки, власне переробки,

надання її органу управління в переробленому вигляді, аналізу, за�

безпечення прямих і зворотних зв’язків у її циркуляції, організації

документообігу тощо [2].

При визначенні потреб в окремих видах інформації необхідно

насамперед враховувати значимість для управління кожного виду,

частоту створення, взаємозв’язок з іншими видами інформації.

Сьогодні керівники часто відчувають брак інформації у зв’язку з тим,

що не будь�яка інформація корисна, представлена в необхідному

вигляді і відповідає поставленим цілям управління. В результаті

складається суперечлива ситуація. При наявності й перевантаже�

ності органів управління інформацією рішення дуже часто прий�

маються в умовах невизначеності, що значно погіршує їх якість [1].

Отже інформаційна діяльність та документ як носій інформації

здійснюють вплив на всі аспекти управління, вся управлінська

діяльність тісно пов’язана з роботою над документами, оскільки

для прийняття будь�якого рішення необхідна інформація з питан�

ня, що розглядається, носієм якої є документ. Інформаційно�доку�

ментаційне обслуговування виступає основною обслуговуючою

функцією управління, виконання якої потребує спеціальних —

професійних знань. Тому удосконалення процесу роботи з доку�

ментами, інформаційно�документного забезпечення є найваж�

ливішим напрямком підвищення продуктивності праці в сфері уп�

равління. 
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Державна політика відіграє надзвичайно важливу роль у су�

спільному житті. Саме вона покликана своєчасно виявляти назрілі

проблеми розвитку суспільства, аналізувати їх, установлювати при�

чини виникнення, складнощі, суперечливість та знаходити шляхи

вирішення цих проблем. У сфері державної політики приймаються

відповідні державно�політичні рішення, розробляється відповід�

ний інструментарій, створюється механізм їх реалізації.

Реформування суспільного життя України, становлення демо�

кратичної, соціальної, правової держави, багатопартійності та

інших демократичних інститутів у процесі трансформації українсь�

кого суспільства вимагають підготовки нового покоління

аналітиків, консультантів, експертів, викладачів, організаторів для
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системи державного управління, партій і рухів, засобів масової

інформації, центрів, фондів та інших структур, систематичного

підвищення їхньої кваліфікації. Нині в Україні практично не ви�

роблено кваліфікованого аналізу державної політики та механізмів

політики впровадження у зв’язку з відсутністю як методик, науко�

вої та навчально�методичної літератури, так і спеціально підготов�

лених фахівців. Це складне й відповідальне завдання, від вирішен�

ня якого безпосередньо будуть залежати наші успіхи в усіх сферах

життєдіяльності українського суспільства.

Важливе значення має формулювання альтернативстратегій і виз�

начення соціопсихологічних ролей аналітика�експерта в процесі

аналізу, надання порад�рекомендацій та впровадження державно�

політичного рішення. Все це є актуальним і важливим для суспільно�

го розвитку, оскільки розуміння причин аналізу сприяє як прозорості

політики, так і цілеспрямованості. Наголосимо, що усвідомлення

процесу і процедури вибору політики є визначально важливим для

аналізу і впровадження державної політики, адже де�факто воно є ви�

рішальним моментом тактики суспільного розвитку (грамотний

аналіз нівелюється кон’юнктурним вибором напряму політики).

Отже, цим продиктована необхідність докладного аналізу дер�

жавної політики, особливо в умовах того перехідного стану, в яко�

му зараз перебуває Україна, а також потреба дослідження історич�

ного й міжнародного досвіду її розробки та впровадження,

вивчення відповідних науково�теоретичних надбань, що, насампе�

ред, сприятиме з’ясуванню особливостей складної динаміки дер�

жавної стратегії й тактики, допоможе зрозуміти основні закономір�

ності й механізми її впровадження в Україні.

Стратегічне державотворення має ґрунтуватися як на ціннісних

орієнтаціях українського суспільства, так і на врахуванні передово�

го світового досвіду розвинених країн.

Отже, процес практичного вдосконалення інтелектуальних

здібностей зосереджений на мистецтві аналізу державної політики

як науки, навчальної дисципліни й сфери професійної діяльності

в Україні.
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АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНОD
БІБЛІОТЕЧНІ СИСТЕМИ

М. В. Пиренко,
V курс, група ДІ#41, 
факультет філології та масових комунікацій, Університет «Україна»
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»

Сучасний етап розвитку інформаційно�бібліотечних технологій

можна охарактеризувати як етап створення організаційної,

інформаційної і технічної інфраструктури функціонування автома�

тизованих мережевих інформаційно�бібліотечних систем.

Сьогоднішня автоматизована інформаційно�бібліотечна систе�

ма (АІБС) являє собою найбільш передову сучасну інформаційно�

пошукову систему, що забезпечує пошук серед великих масивів да�

них за різними критеріями.

АІБС забезпечує:

– пошук літератури серед великих масивів даних за різними

критеріями.

– порядок взаємодії бібліотек між собою, а також видавничими

і книготорговельними організаціями

– доступ користувача до електронного каталогу та інших баз да�

них бібліотеки 

– комплексну автоматизацію всієї бібліотечної роботи

Автоматизація інформаційно�бібліотечної діяльності є одним

з основних проявів процесу інформатизації суспільства в цілому,

вона несе ряд найважливіших елементів розвитку сучасного науко�

во�технічного і соціального прогресу: 

– своєчасний і швидкий доступ користувачів до даних і пер�

шоджерел

– забезпечує поповнення, ведення і надання користувачам

електронних каталогів 

Завдяки впровадженню автоматизованих систем і наявності

доступу до інформаційної мережі будь�яка бібліотека може стати

віртуальною бібліотекою, тобто вона зможе не тільки надасть даних

про документи, але і тексти самих документів в машиночитаному

вигляді.

Завдяки АІБС можна виконувати пошук даних за запитах чи�

тачів, обслуговування баз даних інформаційних і періодичних ви�
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дань бібліотеки, ведення масиву бібліографічних описів журналь�

них статей, пошук записів за ключовими словами, створення

електронних довідників, контроль за виданою літературою: облік

читачів та їх формулярів; А головне ?? забезпечення читачам

бібліотеки виходу у вітчизняний і світовий інформаційний простір.

На сьогоднішній день існує багато АІБС. Серед них можна виділи�

ти, «LiberMedia»,, «Бібліотека 2000», «ІРБІС», «Буки», ІС для автома�

тизації бібліотечної діяльності на платформі «1С:Підприємство» та ін.

АІБС забезпечує комплексну автоматизацію всієї бібліотечної

роботи, вона нерозривно пов’язана зі сформованою в країні техно�

логією, вітчизняними бібліотечними стандартами, установленими

національними правилами каталогізації і фінансового обліку

фондів. 

Забезпечує взаємодії бібліотек між собою, з адміністративни�

ми органами управління, а також видавничими і книготорговель�

ними організаціями, формами обслуговування і взаєминами з чи�

тачами.

АІБС являє собою найбільш передову сучасну інформаційно�

пошукову систему, що забезпечує пошук серед великих масивів

інформації за різними критеріями. 

ЕВОЛЮЦІЯ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

А. В. Родіонова,
V курс, група ДІ#41, 
факультет філології та масових комунікацій, Університет «Україна»
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»

Документознавство як самостійна галузь науки сформувалась

нещодавно, а становлення її термінології розпочалося лише у 90�х

роках ХХ століття з наданням українській мові статусу державної.

Але у спадок від радянської науки документознавство отримало

зросійщений штучний термінологічний апарат, який не відповідає

системам української мови. Тому актуальним є аналіз, упорядку�

вання, унормування, кодифікація термінологічної системи, ство�

рення термінологічних словників, покликаних уніфікувати націо�

нальну наукову термінологію, саме ці питання потребують

розвитку та втілення у життя.
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Еволюція документознавчої термінології зумовлена розв’язан�

ням низки основних теоретичних, методичних питань, а саме:

теорією документа, документознавства (документології) (у т. ч. і в істо�

ричній ретроспекції); уніфікацією та стандартизацією різних видів

документації; нормативно�правовим забезпеченням комплекту�

вання, зберігання, користування документами тощо.

Термінологія потрапляє до переліку найзапитаніших наукових

досліджень інституцій, які утверджують побутування документо�

знавства у науковому просторі.

Дискусійними питаннями документознавчої термінології зали�

шаються: незавершеність процесів унормування та стандартизації

термінології; невпровадженість міжнародних стандартів, невідпо�

відність словотворчих моделей документознавчих термінів слово�

твірній системі української мови.

Серед правових актів, які містять визначення документознав�

чих і міжгалузевих термінів — закони України «Про інформацію»

(1992), «Про науково�технічну інформацію» (1993), «Про електрон�

ний цифровий підпис» (2003), «Про електронні документи та

електронний документообіг» (2003) та ін.

Для уніфікації основних термінів і нормативного закріплення

сталого розуміння їхніх визначень, яке склалося в середовищі на�

уковців і практиків відповідної галузі, розробляються термінологічні

стандарти. Першим таким стандартом у сфері діловодства й архівної

справи став ДСТУ 2732�94 «Діловодство й архівна справа. Терміни

та визначення», розроблений Державним науково�дослідним інсти�

тутом «Система» Держстандарту України замість ГОСТ 16487–83.

Еволюція науки зумовлює таку якість термінології, як змін�

ність. Зміни у змісті сучасної спеціальної лексики діловодства й ар�

хівної справи, інших національних і міжнародних стандартів у сфері

інформації та документації спонукали переглянути ДСТУ 2732–94.

Із 1 липня 2005 р. набула чинності його нова редакція — Національ�

ний стандарт ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Тер�

міни та визначення понять».

За час, що минув від 1994 р. (поява першого в Україні терміно�

логічного стандарту з архівної справи та діловодства), з’явилося ба�

гато термінологічних словників, довідників, законодавчо затвер�

джених стандартів, що унормували терміносистеми різних науко�

вих дисциплін.
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Формування словника ДСТУ 2732:2004 відбувалося з урахуван�

ням логіки поділу поняття (порядок виокремлення родового по�

няття, що ділиться) та правил визначення критеріїв поділу.

Відчутний вплив на розвиток термінології документознавства

справили термінологічні стандарти під загальною назвою «Інфор�

мація та документація», розроблені Інститутом прикладної інфор�

матики за дорученням Держстандарту України, що були затвер�

джені й опубліковані в 1994 р.

До термінологічних праць, що в останньому десятилітті XX ст.

творилися вітчизняними вченими�теоретиками та практиками

у суміжних із документознавством і важливих для нього галузях

знань, належить відомий у колах фахівців словник «Архівістика»

(К., 1998). Його поява продовжила низку термінологічних здо�

бутків української лексикографії.

Наразі створення термінологічних тлумачних словників із доку�

ментознавства, покликаних упорядкувати й уніфікувати національ�

ну наукову термінологію, залишається так само актуальним. 

ЕЛЕКТРОННА КАТАЛОГІЗАЦІЯ 
БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДАНИХ 

Л. В. Солтисяк,
VI курс, група ДІ#31, 
факультет філології та масових комунікацій, Університет «Україна»,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»;
Т. Г. Горбаченко,
наук. керівник

Здатність глобальних комп’ютерних мереж усувати відстані

приводить до корінної зміни всій ідеології роботи каталогізації біб�

ліотек. Уважний аналіз показує, що бібліотеки, не дивлячись на

дефіцит фінансів, що постійно відчувається ними, вельми марно�

тратні установи. Простий приклад показує, що одна і та ж книга,

видана тиражем в 10 тисяч екземплярів, приблизно в 5 тисячах ви�

падків потрапить у бібліотеки, де таке ж число разів піддається пов�

ному циклу опрацювання каталогізації. У цьому яскраво вияв�

ляється нераціональність витрачання людських і тимчасових

ресурсів, при тому, що якість опису і смислового опрацювання цієї
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книги буде вельми різна. З великою часткою упевненості можна

прогнозувати, що у ряді випадків каталогізація буде виконана з по�

милками, оскільки далеко не у всіх бібліотеках каталогізатори во�

лодіють відповідною кваліфікацією.

У США та інших технологічно розвинених країнах ще із сімде�

сятих років минулого століття застосовується інша методика ката�

логізації, заснована на мережевих технологіях. Суть її полягає в то�

му, що опрацювання видань здійснюється, як правило, один раз

спеціально уповноваженими бібліотеками. Каталогізатори цих

бібліотек проходять спеціальну підготовку і володіють відповідни�

ми сертифікатами. Це гарантує високу якість створюваних записів.

Бібліотека, яка першою отримала екземпляр видання, проводить

його повну опрацювання і завантажує відомості про документ

в базу даних. Решта всіх бібліотек користується можливістю виван�

тажувати даний запис, якість якого не викликає сумнівів. 

Розробка електронних ресурсів каталогізації та опрацювання
різних видів електронних ресурсів

У процесі розробки методичних засад каталогізації електронних

ресурсів особливої уваги набуває дослідження їх типології, що є не�

обхідним для виділення груп електронних ресурсів за суттєвими ти�

повими ознаками та визначення технологічних процедур бібліотеч�

ного опрацювання різних видів електронних ресурсів. До питань

типології слід додати питання визначення статусу документа та

розробки методик опису електронного ресурсу як оригіналу, а та�

кож як відтворення будь�яких об’єктів. 

Таким чином, базова модель каталогізації електронних ресурсів
включає наступні процеси: 

опис інформаційного вмісту; 

складання даних щодо характеристики ресурсу (тип, розмір,

обсяг тощо); 

опис фізичного носія або системи доступу, опис технічних ви�

мог до систем відображення; 

опис режимів доступу, умов розповсюдження та використання. 

Порядок наведених процесів відповідає послідовності техно�

логії бібліотечного опрацювання документів. Розробка техно�

логічних процедур для кожного процесу має здійснюватися з ураху�

ванням сталої технології каталогізації для локальних ресурсів, та

нових технологічних вимог щодо опрацювання віддалених ресур�

сів. Зважаючи на специфіку кожного виду електронних ресурсів,
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необхідна розробка спеціальних методик каталогізації. 

Розробка правил каталогізації електронних ресурсів передбачає

визначення вимог до їх ідентифікації, переліку елементів опису,

специфіки системи пунктуації тощо, а також для організації інфор�

маційного пошуку та обміну даними. Подальший розвиток като�

логізації електронних ресурсів пов’язаний з розробкою моделей

опрацювання їх різних типів і видів, створенням авторитетних

файлів для ідентифікації цих нових об’єктів каталогізації та впро�

важденням технології каталогізації електронних ресурсів у єдину

технологію опрацювання вхідного документного потоку.

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ КОПІЮВАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ СТВОРЕННІ 

ПОВНОТЕКСТОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

Д. О. Сопова,
V курс, група ДІ#41, 
факультет філології та масових комунікацій, 
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»;
Г. В. Беспянська,
ст. викладач, наук. керівник

Найголовніша особливість сучасної епохи — це перехід від

індустріального суспільства до постіндустріального або інформа�

ційного, де інформаційні ресурси країни розглядаються як стра�

тегічні ресурси, які за значущістю аналогічні до запасів сировини,

енергії, копалин та інших ресурсів. Передові країни світу вже пере�

ходять від індустріальної економіки до економіки знань, так звано�

го інформаційного суспільства. У ньому, завдяки прогресу інфор�

маційно�комунікаційних технологій, кожен може створювати і

накопичувати інформацію та знання, вільно користуватися і

обмінюватися ними. 

Розвиток національних інформаційних ресурсів розпочався в Ук�

раїні зі здобуттям нею державної незалежності. Був визначений курс

на інформатизацію суспільства, в якому інформаційні ресурси стають

головним засобом соціально�економічного прогресу країни та зрос�

тання добробуту її населення. Інформаційні ресурси України — це

феномен величезного об`єму і цінності, що включає документні зіб�

сучасні проблеми та перспективи розвитку Секція ІІ



рання: бібліотечні, архівні, музейні, органів науково�технічної інфор�

мації, бази даних, електронні (цифрові) бібліотеки та інші інформа�

ційні масиви, що формуються органами державної влади, суб’єктами

господарської діяльності, громадськими об`єднаннями тощо.

Перед Україною, як і перед іншими державами світу, постає

важлива проблема формування єдиного інформаційного простору,

подальшого розвитку і створення національних інформаційних ре�

сурсів та їхньої інтеграції у європейський і світовий інформаційний

простір.

Інформаційні ресурси фіксуються на матеріальних носіях, зок�

рема папері, який з роками старіє і руйнується, приходить у непри�

датність не тільки паперова основа документів, «згасає» і текст.

У бібліотеках та архівах країни виникають не лише крадіжки

документів, а порушення режимів зберігання паперових докумен�

тів. Водночас вкрай важливо не лише зберегти інформаційний

зміст документів і зберегти чи відновити особливо цінні та рідкісні

документи, але і інтегрувати їх в глобальне інформаційне середови�

ще без жодних втрат. 

Важливим напрямком вирішення проблеми збереження націо�

нальних інформаційних ресурсів з одночасним забезпеченням віль�

ного, швидкого та необмеженого доступу до них та до міжнародних

інформаційних ресурсів є: розвиток національної інформаційної

інфраструктури та її інтеграція із світовою інфраструктурою; збере�

ження культурної спадщини України шляхом її електронного доку�

ментування; створення електронних інформаційних ресурсів, які

повинні використовуватися в інформаційному обміні; створення

в електронній формі архівних, бібліотечних, музейних фондів та ін�

ших фондів закладів культури, та створення електронних інформа�

ційних ресурсів в науково�дослідних установах з визначенням ви�

моги щодо обов`язкового зберігання в єдиному електронному

форматі результатів наукової діяльності; переведення в електронну

форму збереження рідкісних даних, що зберігаються на носіях, які

можуть зіпсуватися чи зруйнуватися, із визначенням умов їхнього

збереження; запровадження ІКТ у бібліотеках, архівах, музеях та

інших закладах культури та науки. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА РІЗНІ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ЗОКРЕМА В АРХІВНИХ УСТАНОВАХ

О. О. Ткаченко,
факультет філології та масових комунікацій,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Документ як носій інформації в паперовому вигляді на сьогодні

вже відстав від стрімкого розвитку людства на шляху освоєння при�

роди та прогресу, що постав перед сучасним суспільством, у своїй

зручності, ефективності, надійності роботи з ним. На сьогоднішній

день архіви та архівні установи потребують вдосконалення.

Ідеальної моделі роботи з документами, що зберігала б оригінал

та в той же час надавала повний доступ для використання матеріа�

лу, який знаходиться на певному документі, не існує. Адже так важ�

ливо не лише в історичному аспекті держави мати цікаві матеріали,

а також користуватись ними для проведення досліджень, написан�

ня праць, які б підтверджували чи навпаки заперечували той чи

інший історичний факт.

Одним з початкових етапів ефективного, зручного, а головне

сучасного метода користування матеріалами в архівах має бути

електронний каталог та електронна картотека, що зберігали б і час

користувача, а головне — більша кількість користувачів могла б од�

ночасно користуватись одним і тим же матеріалом. Це особливо

ефективно на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства — адже

сьогодні людство переходить з ери інформаційного суспільства на

більш вищий етап розвитку — суспільство знань. На сьогоднішній

день існує лише один спосіб яким користуються архівні установи —

це фото�, фоно способи, що не відповідають сучасним інфор�

маційним потребам людини. 

Мають розроблятись різні способи роботи з документами: один

з сучасних та зручних видів переносу з паперового виду документу

в електронний — сканування, що є більш зручним для архівних ма�

теріалів які знаходяться не в «аварійному» стані; інший спосіб буде

більш зручний та ефективніший для документів, які не витримають

опромінювання у випадку сканування — це фотографування без

спалаху при штучному світлі, наближеному до денного, особливо

пошкоджених та давніх документів. Кінцевим результатом як
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першого так і другого способів буде електронний вид документа,

з яким людина зможе працювати не лише в стінах архіву (з дозволу

адміністрації архіву), а і в більш зручному для неї місці.

Метою таких способів є забезпечення ефективності та зручності

в роботі як працівників архівних установ так і самих користувачів

з складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини

та інформаційними ресурсами суспільства, адже архів не має бути

місцем, що обмежує людину в користуванні архівними матеріала�

ми, не має забирати більше часу на пошук потрібного матеріалу,

а ніж роботу з ним (самим матеріалом). Метою електронізації має

бути перш за все сучасний підхід до роботи з документами та в той

же час допомагати якомога довшому їх зберіганню, як для історії

так і для майбутніх нащадків.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ
(НА БАЗІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

БІБЛІОТЕК «ІРБІС»)
І. О. Черпак,
VI курс, група ДІ#31,
факультет філології та масових комунікацій, Університет «Україна»
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»;
Т. Г. Горбаченко,
наук. керівник

Провідним напрямом модернізації бібліотечної справи є її ін'
форматизація: впровадження і розвиток в бібліотеках нових інфор�

маційних технологій, формування та використання електронних

ресурсів, впровадження мультимедійних технологій, розвиток мере�

жевої взаємодії бібліотек, підключення до глобальної мережі Інтернет.

Процес інформатизації бібліотечної справи містить у собі три

складові: 

1) бібліотекознавчу;

2) інформаційно�технологічну;

3) науково�організаційну.

Комплекс наукових, проектних, технологічних робіт та органі�

заційних заходів з переведення бібліотечно�бібліографічних проце�

сів на комп’ютерні технології називають автоматизацією бібліотек. 
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Враховуючи специфіку бібліотечних процесів, які потрібно ав�

томатизувати, сьогодні в бібліотеках виділяють наступні основні

напрямки автоматизації із застосуванням новітніх інформаційних

технологій:

створення електронних каталогів. Тут застосовується машино�

читна каталогізація, особливим напрямком якої виступає ретро�

спективна конверсія, тобто переведення у машиночитну форму

карткових бібліотечних каталогів;

створення бібліотечних комп’ютерних мереж. Використання

новітніх інформаційних технологій у процесі передавання та поши�

рення інформації на сьогоднішній день в основному базується на

сервісах Інтернету, зокрема, електронної пошти, телеконференцій,

форумів, списків розсилки. Тут знаходить застосування така техно�

логія, як електронна доставка документів;

впровадження автоматизованих робочих місць (АРМ) —

індивідуального комплексу технічних і програмних засобів для ав�

томатизації бібліотечних процесів;

створення електронних бібліотек. У процесі створення елект�

ронних бібліотек використовують технологію оцифровування. 

Автоматизація бібліотек у комплексному, завершеному вигляді

має вигляд автоматизованої інформаційно'бібліотечної системи
(АІБС) — автоматизованої інформаційної системи, що має на меті

забезпечення збору, опрацювання, зберігання, пошуку, переробки

та видачі інформації на основі комп’ютерних технологій. 

Розглянемо детальніше процес автоматизації бібліотеки на при�

кладі впровадження системи автоматизації бібліотек на базі АРМ.

АРМ є основними технологічними засобами організації взає�

модії користувачів (читачів, бібліотечних працівників) з програм�

ним забезпеченням та інформаційними ресурсами електронних

каталогів. Вони орієнтовані на виконання певної сукупності техно�

логічних операцій: введення, семантичний, логічний, граматичний

контроль вхідної інформації, актуалізація, збереження, пошук

інформації, форматування та виведення релевантної інформації.

До складу АРМ входять комп’ютер, дисплей, принтер, інші за�

соби (напр., модем), системне та прикладне програмне забезпечен�

ня. Обов’язковим елементом АРМ є дружній інтерфейс: сучасне

оформлення робочих екранів комп’ютера, максимальна реалізація

кнопочної технології роботи, наявність розгалуженої системи

інформування про хід виконання робіт та підказок тощо.
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Інтегровану бібліотечно'інформаційну систему ІРБІС призначе�

но для автоматизації традиційних бібліотечно�інформаційних тех�

нологій у малих та середніх бібліотеках.

У системі реалізовані всі типові бібліотечні технології, включа�

ючи технології комплектування, систематизації, каталогізації, чи�

тацького пошуку, книговидачі й адміністрування, на основі взаємо�

пов’язаного функціонування наступних основних типів АРМ:

АРМ «Комплектатор» являє собою робоче місце бібліотечно�

го працівника, що виконує функції комплектування та обліку

фондів бібліотеки на основі ведення спеціальної бази даних;

АРМ «Каталогізатор» являє собою робоче місце бібліотечного

працівника, що виконує всі функції з формування (поповнення та

коригування) баз даних електронного каталогу;

АРМ «Читач» являє собою робоче місце кінцевого користува�

ча електронного каталогу і призначений для всеосяжного пошуку

в електронному каталозі, перегляду/друку знайденої інформації та

формування замовлення на видачу знайденої літератури;

АРМ «Книговидача» являє собою робоче місце бібліотечного

працівника, що виконує функції з видачі літератури відповідно до

сформованих замовлень та її поверненню (замовлення, сформовані

на АРМ «Читач», автоматично знаходять літературу на АРМ «Кни�

говидача»);

АРМ «Адміністратор» являє собою робоче місце фахівця, що

виконує системні операції над базами даних у цілому, спрямовані

на підтримку їх в актуальному стані.

До складу системи обов’язково входить TCP/IP Сервер бази да'
них ІРБІС. Для даної системи розроблені також модулі Web�ІРБІС

(шлюз для доступу до бази даних системи через Інтернет) та 

Z�ІРБІС (сервер та провайдер даних для доступу до бази даних си�

стеми за протоколом Z39.50).

Усі типи АРМ системи мають менюорієнтований інтерфейс

з функцією контекстової допомоги. Система може функціонувати

в локальних комп’ютерних мережах і на автономних персональних

комп’ютерах у середовищі MS DOS. АРМ «Читач» має версію для

Windows. Для роботи системи необхідно близько 540 Кбайт опера�

тивної (на кожному АРМ) і 5 Мбайт зовнішньої пам’яті для

розміщення програмного забезпечення.
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ФОРМИ ІNTERNETDТОРГІВЛІ

В. Шевчук,
V курс, група ДІ#41, 
факультет філології та масових комунікацій, Університет «Україна»
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»;
О. В. Струтинська,
ст. викладач, наук. керівник

Іnternet�торгівля — форма здійснення торгівлі товарами чи по�

слугами з використанням технічних і програмних можливостей

глобальної комп’ютерної мережі Іnternet. 

Іnternet�крамниця — це своєрідна Web�вітрина, форма роботи

фірми в Іnternet, дієвої презентації власного бізнесу в глобальній мережі.

Кошик товарів покупця — частина онлайнового каталогу в Іnter�

net�крамниці, що зберігає інформацію про ті товари, які покупець

вирішив придбати.

Формування першого замовлення. Якщо відвідувач електронної

крамниці ніколи раніше не робив тут покупок, він повинен натис�

нути кнопку «Заповнити картку покупця» і продовжити оформлення

замовлення. Картка покупця містить дані, які заповнює покупець

під час оформлення першого замовлення у крамниці (прізвище,

ім’я, по батькові, контактний телефон, адреса тощо), а також

інформацію про зроблені раніше замовлення. Покупець завжди

має доступ до своєї картки і може внести туди будь�які зміни. У за�

пропонованій вперше картці покупця поля, позначені символом

«*», є обов’язковими для заповнення. Після заповнення усіх полів

слід натиснути кнопку «Зберегти». Тепер можна переходити до вве�

дення адреси доставки.

Замовлення можна оформити і як подарунок. Для цього до�

статньо зазначити адресу людини, якій робиться подарунок.

Після введення усієї інформації слід натиснути кнопку «Про�

довжити оформлення замовлення». На наступній сторінці будуть

запропоновані можливі способи доставки замовлення і його оплати.

У крамниці існують такі форми оплати: кредитними картками;

за рахунком�фактурою у гривнях; готівкою за доставку замовлення

кур’єром; за рахунком у доларах США. Цей засіб оплати пропо�

нується зарубіжним покупцям Ваmbооk для здійснення банківсь�

ких переказів.
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Наприкінці формування замовлення слід натиснути кнопку

«Завершити оформлення замовлення». На екрані покупець отри�

мує рахунок�фактуру або підтвердження замовлення, залежно від

обраного способу оплати.

Перегляд замовлень. Завжди можна переглянути стан свого за�

мовлення. Для цього потрібно клацнути на посиланні «Картка по�

купця», яке є на більшості сторінок крамниці. У полі «Е�mail» до�

статньо ввести свою електронну адресу, а в полі «Пароль» — пароль

і натиснути кнопку «Ок». На екрані з’явиться список усіх замов�

лень певного покупця з датою їх оформлення і номером рахунка�

фактури. Щоб переглянути зміст замовлення, потрібно клацнути

«мишею» на даті оформлення замовлення. Замовлення, які мають

статус неоплачених, можна анулювати, об’єднати або проплатити їх.

Партнерська програма — програма господарів Web�сайтів, спрямо�

вана на залучення його відвідувачів до рекламування їх ресурсів на

власних сайтах шляхом розміщення гіперпосилань і банерної реклами.
Якщо у покупця вже є свій Web�сайт, він розміщує на ньому

текстове посилання на відповідну електронну крамницю та її

графічний банер і залишає на сайті крамниці інформацію про себе

й адресу свого Web�сайту. Тепер в іnternet�крамниці автоматично

реєструються усі замовлення покупців, які потрапили до неї, ско�

рис�тавшись посиланням на сайті партнера. До того ж, партнер

завжди має змогу відстежити статистику такої реєстрації на сайті

електронної крамниці.

Новою перспективною формою іnternet�торгівлі є модель

електронного молу (електронний торговельний центр). За своїми

якостями такий Web�сайт схожий на сучасну американську форму

офлайнової торгівлі у молі, який є накопиченням «під одним да�

хом» великої кількості різноманітних крамниць із спільною інфра�

структурою, своєрідним «містом» крамниць, зорієнтованих на

обслуговування покупців певного регіону.

Важливу роль відіграє господар (провайдер) електронного молу,

який забезпечує його роботу.

Провайдер електронного молу — оператор Web�системи, який за�

робляє на продажі програмного забезпечення, здачі в оренду своїх

програмно�технічних потужностей, але не бере участі в бізнесі

електронних крамниць.

Традиційна платіжна система — комплекс фінансових і техно�

логічних засобів для обслуговування карток певного типу, який

– 266 –

Секція ІІ Документознавство та інформаційна діяльність:



– 267 –

спрямований на забезпечення використання карток як засобів пла�

тежу за товари і послуги, користування банківськими послугами,

проведення взаємозаліків тощо.

Фахівці вважають, що бізнес, винесений в Іnternet — відобра�

ження офлайнового бізнесу фірми. Отже, компанії під час створен�

ня іnternet�крамниці доведеться вирішувати не тільки завдання

простого переведення до Web�форми прайс�листа, комори, систе�

ми замовлень, а й забезпечувати дієвий зв’язок віртуального світу

з внутрішнім життям компанії. Саме тому віддається перевага назві

торговельна іnternet�система, а не просто іnternet�крамниця.
Якщо компанія має намір серйозно інтегрувати офлайновий

бізнес з онлайновим, їй потрібно бути готовою до того, що вимоги

до її авторитету в бізнесі зростуть. Інформація про компанію

в Іnternet чітко фіксується і накопичується. Електронна система

працюватиме ефективно і приноситиме зиск тільки в тому разі, як�

що детально продумана система закупівель і постачання. Іnternet

швидко виявляє недоліки. Через це вимоги відповідності компанії

своїм іnternet�намірам виходять на передній план.

Особливістю іnternet�аукціонів, або мережевих аукціонів, є те,

що вони проводяться в мережі Іnternet за допомогою спеціального

програмного забезпечення (бази даних), встановленого на сайті ор�

ганізатора торгів.

Іnternet�аукціони дають користувачам можливість не тільки ре�

алізувати товари і послуги через Іnternet, а й здійснювати їх тестові

продажі. Значна кількість компаній використовують їх як інстру�

мент маркетингової оцінки, за допомогою якого можна визначити

розмір початкового попиту і ринкову ціну для нового продукту.

Організація роботи іnternet�аукціонів мало чим відрізняється

від звичайних. У торгах беруть участь дві сторони — продавець і по�

купець (покупці). Організатори аукціону найчастіше стягують пев�

ну плату за виставлення товару на торги.

Для того щоб брати участь у торгах, користувачу необхідно за�

реєструватися на сайті. При цьому він заповнює запропоновану йо�

му Web�форму. До неї можуть входити особисті й адресні дані, рек�

візити пластикової картки тощо.

Web�форма — інтерактивна частина Web�сторінки з елементами

керування (кнопками, прапорцями, списками), через яку здійснюєть�

ся зв’язок користувачів Іnternet з інформаційними ресурсами мережі.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ 
КОМЕРЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНОМУ СЕГМЕНТІ МЕРЕЖІ

ІНТЕРНЕТ
Н. В. Шинкарецькa,
V курс, група ДІ#41,
факультет філології та масових комунікацій, Університет «Україна»,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»;
О. В. Струтинська,
ст. викладач, науковий керівник

Під терміном електронна комерція розуміють — різновид

бізнес�активності, в якій взаємодія суб’єктів бізнесу з купівлі�про�

дажу товарів і послуг (як матеріальних, так й інформаційних) здійс�

нюється з допомогою глобальної комп’ютерної мережі Іnternet або

будь�якої іншої інформаційної мережі.

На сучасному етапі розвитку електронної комерції перше місце

посідає США, а відповідно Європа значно відстає. 

Електронна комерція в Україні, спираючись на американський

і європейський досвід, розвивається своїм шляхом, оскільки на її

розвиток впливає багато чинників:

• Відсутність законодавства, яке однозначно описує викорис�

тання електронно�цифрового підпису і засобів захисту інформації.

• Нерозвинутість он�лайнових засобів платежів як наслідок за�

гальної непоширеності серед населення банківських карток.

• Національні традиції ставлення до праці, які призводять до не�

вміння швидко, якісно й ефективно обробляти замовлення в мережі.

• Користувачі Іnternet становлять поки що дуже малий відсоток

від загальної кількості населення країни, що стримує інвестування

і реалізацію серйозних комерційних проектів в Uanet.

• Відсутність у Uanet цікавих локальних контент�ресурсів.

Незважаючи на існуючі проблеми розвитку електронної еко�

номіки в Україні, деякі підприємства активно використовують її

можливості. Більшість компаній підключаються до ланцюжка

західних або ж російських підприємств. Зумовлено це тим, що в Ук�

раїні поки що відсутні розвинуті електронні торговельні майданчи�

ки. Причому існують фінансові схеми, завдяки яким усі грошові

потоки під час укладення угод можна легалізувати.

Давно вже почала розвиватись і функціонувати така торговельна

Іnternet�система, як електронний торговельний центр INТ www.int�

сommerce.соm.uа. Платіжна підсистема торговельного центру
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INТ передбачає доступ лише власників платіжних карток, які заре�

єструвалися в банку й отримали персональні засоби криптогра�

фічного захисту. Щоб отримати електронного ключа, користувач

системи повинен пред’явити паспорт й укласти з банком договір

про обслуговування. Проект цієї системи поки що має статус

пілотного.

Існують і напрацювання в галузі національних платіжних сис�

тем в Іnternet. У березні 2001 року відкрилося українське представ�

ництво відомої платіжної системи РауСаsh (www.paycash.com.ua),

яка працює з електронною готівкою і вигідна українським користу�

вачам з точки зору її здатності здійснювати мікроплатежі. 

Отже можно зробити висновок, що Глобальна мережа стала не�

перевершеним засобом для проведення маркетингу і здійснення

прямих он�лайнових продажів, підвищення рівня обслуговування

клієнтів, найпотужнішим інструментом управління фірмою і дже�

релом інформації для наукових і практичних розробок.

WIMAX — НОВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ 
БЕЗПРОВІДНОГО ЗВ’ЯЗКУ

К. В. Якуба,
V курс, група ДІ#41, 
факультет філології та масових комунікацій,
Університет «Україна»,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»

На сучасному етапі розвитку суспільства просто швидкості вже

мало — користувачі вимагають мобільності. Тож дуже швидко з’я�

виться зовсім інший вид обміну інформацією — бездротовий та

повсякчасний.

Вирішити подібну задачу може наступне покоління бездрото�

вих технологій WІMAX (Worldwide Interoperability for Microwave

Access), стандарт IEEE 802.16. WІMAX�технологія дозволяє забез�

печити доступ в Інтернет зі швидкостями і зоною покриття, істот�

но більшими, ніж у сучасних мереж WiFi.

Система WІMAX складається із двох основних частин. Базова

станція WІMAX, може розміщуватися на висотному об’єкті: будівлі

або вишці. Приймач WІMAX: антена з приймачем, у форм�факторі

карти PC Card, карти розширення ПК або зовнішньої картки. 
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Мета технології WІMAX полягає в тому, щоб надати універ�

сальний безпровідний доступ для широкого спектру пристроїв

(робочих станцій, побутової техніки «розумного будинку», порта�

тивних пристроїв і мобільних телефонів) та їх логічного об’єднан�

ня — локальних мереж. Треба відзначити, що технологія має ряд

переваг: 

1. У порівнянні з дротовими (XDSL, T1), бездротовими або су�

путниковими системами мережі WІMAX повинні дозволити опера�

торам і сервіс�провайдерам економічно ефективно охопити не тіль�

ки нових потенційних користувачів, але й розширити спектр

інформаційних та комунікаційних технологій для користувачів, які

вже мають фіксований (стаціонарний) доступ. 

2. Стандарт поєднує в собі технології рівня оператора зв’язку

(для об’єднання багатьох підмереж і надання їм доступу до Інтер�

нет), а також технології «останньої милі» (кінцевого відрізка від точ�

ки входу в мережу провайдера до комп’ютера користувача), що ство�

рює універсальність і, як наслідок, підвищує надійність системи.

3. Бездротові технології більш гнучкі і, як наслідок, більш

прості в розгортанні, так як у міру необхідності можуть масштабу�

ватися. 

4. Простота установки як фактор зменшення витрат на розгор�

тання мереж у країнах, що розвиваються, малонаселених або відда�

лених районах. 

5. Дальність охоплення є суттєвим показником системи

радіозв’язку. На даний момент більшість бездротових технологій

широкосмугової передачі даних вимагають наявності прямої види�

мості між об’єктами мережі. WІMAX завдяки використанню техно�

логії OFDM створює зони покриття в умовах відсутності прямої ви�

димості від клієнтського обладнання до базової станції, при цьому

відстані обчислюються кілометрами. 

6. Технологія WІMAX від початку містить у собі протокол IP, що

дозволяє легко і прозоро інтегрувати її в локальні мережі. 

7. Технологія WІMAX підходить для фіксованих, переміщува�

них і рухомих об’єктів мереж на єдиній інфраструктурі. 

Стандарт WІMAX увібрав в себе всі версії, що виходили раніше

і на даний момент представляє наступні режими: Fixed WІMAX —

фіксований доступ; Nomadic WІMAX — сеансовий доступ; Portable

WІMAX — доступ в режимі переміщення; Mobile WІMAX — мобіль�

ний доступ.

– 270 –

Секція ІІ Документознавство та інформаційна діяльність:



– 271 –

Отже, технологія безпровідного доступу WІMAX — найбільш

гнучка на сьогоднішній день. Досить просто включити комп’ютер

або ноутбук чи кишеньковий персональний комп’ютер і вільно

працювати. І не немає ніяких дротів. Комп’ютери не «прив’язані»

до робочих місць мережевими кабелями.

Однак, на даний момент, при видимих перевагах WІMAX ще ра�

но говорити про тотальне впровадження технології або навіть про

можливості переходу на неї і відмови від існуючих мережевих

рішень. 
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Секція ІІІ Українознавство — основа філологічної освіти

СЕКЦІЯ ІIІ

УКРАЇНОЗНАВСТВО —
ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ

3.1. Тенденції розвитку української мови
у ХХІ столітті: історія та сучасність

ПОЕТИКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВІСТІ 
І. ФРАНКА «ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ»

О. С. Бараболя,
ІІІ курс, група УМ#61, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Українська мова та література»
І. Л. Приліпко,
к. філол. н., наук. керівник 

І. Франко був чи не першим українським письменником модер�

ного типу в українській літературі. Його твори були позначені гли�

боким психологізмом та соціологізмом. Домінуючі риси письма

І. Франка яскраво проявилися у повісті «Перехресні стежки» (1900 р.)

У цьому творі письменник утілює свій ідеал інтелігента, тип україн�

ського радикала, який належав до того покоління, що виховалося

вже під впливом прогресивних тенденцій європейського зразка.

І. Франко звертає особливу увагу на психологічну мотивацію

поведінки персонажів. Він показує особисті, химерні почуття, ба�

зовані на спогадах про минуле, слідах колишнього кохання. Це

підриває оптимістичну, соціально спрямовану й свідомо вибудува�

ну цільність характеру головного героя повісті.

Євген Рафалович витримує різні життєві випробування: не�

справедливі звинувачення, арешт, наклепи тощо. Чи досягає він

поставленої мети? Частково — так. У будь�якому випадку йому

вдається збурити мертві води суспільної рутини, пробудити у людей

віру у перемогу справедливості. Існуюча система відчула в особі ад�

воката Рафаловича небезпечного суперника, здатного збурити
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приспані в селянських масах сили. Найбільший успіх Рафаловича –

організація народного віча, завдяки чому вдалося вселити в душі

селян надію та віру, а можновладців попередити: несправедливість

буде покарана.

Характер героя розкривається через його стосунки з іншими

людьми. Зустріч зі Стальським (колишнім репетитором Рафалови�

ча, а тепер чоловіком Реґіни) викликала негативні емоції, пов’язані

з минулим. Спілкування Рафаловича із селянином, який заблукав

неподалік від свого села, викликає скорботні роздуми героя про до�

лю цілого народу, сліпого та несвідомого власної сили. Зустріч

з Реґіною засвідчує здатність Рафаловича на глибокі почуття, а та�

кож розкриває внутрішній конфлікт героя, який полягає у боротьбі

особистого та громадянського начал.

Фокусом ірреальності у повісті є Баран — епілептик, психічно

хвора людина, яка вбила власну дружину. У своїх розбурханих ви�

діннях він бачить апокаліптичні картини, катастрофічні образи. Тут

відчуваємо фіксацію есхатологічних настроїв, які актуалізувалися

на межі століть.

Найзагадковіша постать у творі І. Франка — «незвичайний лих�

вар» Вагман. З моменту першої своєї появи (XII розділ) цей «висо�

кий жид у довгім жупані, з чорною бородою і довгими пейсами»

вселяє відчуття якоїсь таємниці. 

Кохана Рафаловича, а потім дружина Стальського — Реґіна —

трагічний та суперечливий образ. Молода, життєрадісна, закохана у

Рафаловича дівчина стає Жертвою матеріальних, суспільних умов,

патріархальної моралі. Роздвоєність людського «Я», складна

внутрішня боротьба, в якій високе зіштовхується з низьким, діалек�

тика душі, що супроводжується одночасним існуванням полярних

душевних станів – змодельовано у характері героїні. З Реґіною

пов’язана найстрашніша сцена твору – вбивство, що було страш�

ною помстою Стальському за довголітнє знущання, напівбожевіль�

ним знетямленням, химерною грою психологічних спонук.

Отже, у повісті І. Франка «Перехресні стежки» яскраво реалізу�

валася художня манера прозаїка, головною ознакою якої є синтез

соціологізму та психологізму, реалістичного та модерного. У творі

увага до соціальних аспектів доповнюється підвищеним інтересом

до індивідуально�неповторного, виняткового, загадкового. Власне,

йдеться про нову якість прозописьма, що сформувалася не без

впливу західноєвропейських художніх тенденцій.
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО 
РОМАНУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

О. М. Баталова,
VI курс, група УМ# 42, факультет філології та масових комунікацій
спеціальність «Українська мова та література»
І. Л. Приліпко,
к. філол. н., наук. керівник 

Українська історична романістика кінця 60�х – початку 70�х

років ХХ ст., коли на Україні тривало «полювання на відьом» і ба�

гатьох чиновників лякало саме визначення «український народ»

і коли притлумлювалися найменші зблиски національної свідомо�

сті, взяла на свої плечі тяжкий обов’язок: відродити славні сторінки

нашої минувшини, кликати людей до пізнання своєї історії, свого

коріння. 

Найвизначнішими митцями, які працювали в жанрі історично�

го роману в другій половині ХХ ст. є Павло Загребельний, Роман

Іваничук та Юрій Мушкетик. У своїх масштабних творах вони не

лише художньо відтворювали сюжети нашої історії, а й майстерно

поєднували історичну тематику із сучасною, намагаючись осмис�

лити найболючіші проблеми сьогодення. 

Павла Загребельного важко порівняти з будь�яким письменни�

ком ХХ ст. за кількістю написаних творів, складністю їх проблема�

тики, майстерністю творення художніх образів. Уже третє поколі�

ння читачів Павла Загребельного відкриває для себе світ через його

твори, захоплюється його героями, несподіваними художніми від�

криттями. Непересічний талант митця, помножений на титанічну

працелюбність, зіпертий на відданість літературній справі та

чесність зі своїми читачами, забезпечили йому визнання не лише

в Україні, але й далеко за її межами, адже не випадково його твори

перекладені двадцятьма трьома мовами. 

Павла Загребельного завжди вирізняла серед прозаїків широка

та глибока зацікавленість проблемами сучасності, історії на шляху

минулого в майбутнє. Справжньою подією в культурному житті

стали романи про Київську Русь: «Диво», «Первоміст,» «Смерть

у Києві,» «Євпраксія» та «Роксолана», у яких тісно переплелися

проблеми історії народу й окремої людини, культури й суспільства,

мистецтва й політики. Письменника цікавлять як історичні, так
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і легендарні постаті. Змальовуючи їх характери, Павло Загребельний

зосереджується на рисах, завдяки яким ці люди ввійшли в історію.

Такими неординарними особистостями є творець Софії Київської

Сивоок, сильна й розумна жінка – княгиня Євпраксія, мудра, влад�

на й загадкова Роксолана, яка завдяки своєму розуму, інтелекту та

особливим духовним якостям підкорила не лише серце Сулеймана,

а й усю могутню Османську імперію, спрямувала свою діяльність на

користь України.

Історична тематика є провідною у творчості ще одного талано�

витого письменника – Романа Іваничука, справжнім тріумфом

якого став історичний роман «Мальви». Висока мистецька майс�

терність, глибина психологічного дослідження і болюча для нашо�

го народу тема – яничарство в усіх його проявах – забезпечили цьо�

му твору особливу актуальність у контексті суспільно�політичних,

морально�етичних проблем сучасності. Цей роман – не просто зви�

чайна варіація на теми українського фольклору, а й підсумок

серйозного опрацювання численних історичних джерел. Роман

«Мальви» назавжди зайняв своє почесне місце в історії української

літератури як зразок письменницького вболівання за долю свого

народу, як приклад служіння високим національним ідеалам.

Значну роль у розвитку жанру українського історичного роману

відіграв творчий доробок Юрія Мушкетика. Ідейно�тематичний

спектр його історичних романів зводиться до утвердження простих

істин. Письменник, повертаючи свого читача до джерел бага�

товікового морального досвіду, правдиво й майстерно відтворює

знакові сторінки нашої історії. Багатоплановий історичний роман

«Яса» присвячений буремним подіям доби Руїни. Конфліктне

змагання Сірко – Дорошенко – Самойлови іде на тлі епохи з її

побутом, війнами, з її відданістю й підступністю, любов’ю й нена�

вистю. 

Жанр українського історичного роману, пройшовши складні

шляхи становлення та формування, у другій половині ХХ ст. у твор�

чості таких митців, як Павло Загребельний, Роман Іваничук, Юрій

Мушкетик досяг вершини свого розвитку, засвідчивши неперерв�

ність епічної традиції та потребу уроків історії для сьогодення.
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ЕЛЕМЕНТИ ЕКСПРЕСІОНІЗМУ У ТВОРЧОСТІ 
МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

І. В. Вовк,
VI курс, група УМ#42, факультет філології та масових комунікацій
спеціальність «Українська мова та література»,
І. Л. Приліпко,
к. філол. н., ст. викладач, наук. керівник

Творчість Коцюбинського ввібрала в себе культурні здобутки

двох століть, на переломі яких він творив. Вихований у кліматі

культурних здобутків свого часу, Михайло Михайлович Коцю�

бинський не міг ігнорувати культурних завоювань ранніх малярів�

імпресіоністів. їхній заклик до сучасності, звернення до природи,

сонця, краси землі, почуття буйної радості від краси життя — все це

імпонувало естетичним поглядом Коцюбинського.

Прагнення відійти від старих закостенілих літературних кано�

нів, розуміння того, що література потребує тематичного і фор�

мального оновлення, проходять через імпресіоністичну творчість

Михайла Коцюбинського, визначаючи його передовий світогляд.

Відмовитись від селянської тематики, з її постійними нарікан�

нями на життя і сподіваннями кращої долі, письменник новаторськи

розширює свій тематичний обрій, звертаючись до малодосліджено�

го, екзотичного, незвичайного. Коцюбинський — імпресіоніст

прагне апелювати до освіченого, інтелігентного читача, розширити

його світогляд,пролити світло на таємничий, небачений до того

вимір життя менш цивілізованих народів світу: мусульман, молдо�

ван, кримських татар (Кримсько�молдовський цикл).

Цікавиться письменник проблемою жіночої долі у звичаєвому,

патріархальному світі та можливостями відходу жінки від за�

старілих звичаїв та канонів («Під мінаретами», «На камені»)

По�новаторськи підходить М. Коцюбинський до теми інтелігенції.

Коцюбинський переносить увагу із зовнішньої революційної

боротьби на боротьбу внутрішню, на духовне і моральне життя, має

посилений інтерес до найтонших порухів душі інтелігента серед�

нього прошарку («Лялечка»).

Крім нового матеріалу Коцюбинський робить спроби глянути

на речі уважно і пильно, зсередини. Таким чином формується влас�

на художньо�психологічна концепція письменника — зображення

безперервності взаємозв’язку елементів психічного процесу героя,
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що знаходить яскраве втілення вперше в оповіданні «Лялечка»

(1901), а потім утворах «Intermezzo», «Persona grata» та ін.

У результаті «місце поверхового натуралізму заступає психо�

логізм; психологічний інтерес витісняє етнографічний і в цьому

сенсі Коцюбинський є піонером нової літературної школи, на чолі

якої тепер сяють імена Коцюбинської та Стефаника».

Обравши для себе жанр психологічної новели, Коцюбинський —

імпресіоніст змінює концепцію художнього простору. Якщо раніше

письменник розгортав події на широкому, необмеженому фізични�

ми кордонами тлі, то тепер згідно з його волею герої діють в обме�

женому, часто замкненому просторі. Показовою щодо цього є нове�

ла «На камені». Невеличке татарське село зі своєю географією,

скелястою природою, неначе відокремлений острівець, що пливе

у безмежному космосі людського буття. Цей острівець — то свій ве�

ликий неосяжний світ життя, кохання і трагедій.

Ще локальніший художній простір у «Цвіті яблуні» та «Сміхові» —

окрема кімната, квартира; у новелі «Невідомий» — тюремна камера.

Замкнувши героя в чотири стіни, письменник вдається до ко�

піткого, мікроскопічного дослідження його душі, внутрішніх по�

рухів, переживань в ситуації критичній, а багато в чому і кризовій

для характеру героя.

Приналежність новел Михайла Коцюбинського до імпресіоніс�

тичного напряму в літературі засвідчує також певна суб’єктивність

зображення подій, станів, процесів. Звідси — використання форми

оповіді від першої особи («Цвіт яблуні», «Невідомий» та ін.)

Творчість Михайла Коцюбинського перебуває у тісному зв’язку

з імпресіоністичним живописом. Недарма український письмен�

ник називає свої новели акварелями, образками, етюдами. М. Ко�

цюбинський відзначав, що його цікавить думка про зображення

світу природи за допомогою палітри кольорів.

Образи творів Михайла Михайловича Коцюбинського пластичні

завдяки тому, що письменник намагається відтворити дійсність шля�

хом якнайживішого використання всіляких відчуттєвих вражень, вда�

ючись до синтезу кольору, звуку і слова. Так, у своєму нарисі «На кри�

лах пісні» він зазначав, що звуки пісні, які торкалися його вуха, лягали

перед ним барвами, малювали йому з дивною яскравістю цілі образи.

По�новому замальовується у творах М. Коцюбинського пейзаж.

Явища природи беруться не самі по собі, а в їх впливах на персонажів

твору. У імпресіоністичній творчості Коцюбинського спостерігається

суб’єктивне відтворення пейзажів — через призму сприйняття їх героями.
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Пейзаж стає нероздільним компонентом твору, невідривною

частиною сюжету. Його не можна опустити, викинути, не зруйну�

вавши твір цілком. Звідси — логічний перехід: людина переносить

свої почуття на природу, приписує їй людські відчуття. За допомо�

гою цього прийому письменник пояснює зміни в психіці героїв, їх

переживання і думки. Саме тому в новелах таке велике місце

посідають пейзажі («Intermezzo», «Сон», «На острові»).

Твори М. Коцюбинського 1901–1908 рр. позначені великими

змінами в плані як проблематики, змісту, так і художньої форми.

Одним із важливих засобів психологізму в його творах цього

періоду стає система художніх деталей, яка набуває яскравого сим�

волічного значення, слугуючи допоміжним засобом для розкриття

основної ідеї твору. Посилена увага Коцюбинського — імпресіоніс�

та до деталі слугує також засобом типізації та індивідуалізації пси�

хології героїв та їх характерів.

Митець, за концепцію Коцюбинського, покликаний передати

все розмаїття дійсності, відтворити її багатство і красу, адже він має,

трохи інші очі, ніж другі люди, і носить в душі сонце, яким обертає

дрібні дощові краплі в веселку, витягає з чорної землі на світ божий

квіти і перетворює в золото чорні закутки мороку (3 листів Коцю�

бинського до О. Аплаксіної ). Бездоганно володіючи новими ху�

дожніми прийомами, пов’язаними з досягненнями імпресіоністич�

ного мистецтва, Коцюбинський «схоплював» весь комплекс

внутрішніх побудників поведінки персонажів. Тому й психічний

процес особистості постає в діалектичній взаємодії свідомості, са�

мосвідомості й підсвідомості. Звідси — та настроєвість, глибокий

підтекст, які характеризують художній світ новеліста.

РОБОТА З ТЕКСТОМ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ
ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ФІЛОЛОГА 

В. І. Луценко,
ст. викладач, кафедра української мови і літератури

Система виховання філолога передбачає не лише профільну і

методичну, психолого�педагогічну, а й мовну та мовленнєву підго�

товку. 
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Висока культура мовлення лишається невід’ємною, органічною

рисою педагогічної майстерності, запорукою успішної навчально�

виховної діяльності. Роль провідного педагогічного інструменту

відіграє мовленнєвий етикет філолога. Це слід враховувати всім

викладачам ВНЗ. У цьому плані ефективною є робота з текстом —

аналіз його, трансформація, продукування. На базі тексту активно

розвиваються види мовленнєвої діяльності. Найчастіше студентам

доводиться слухати і писати, читати і писати, в основному маючи

справу з науковим стилем і репродуктивним мовленням. Тому ба�

жано, використовуючи лекційні і практичні заняття, колоквіуми,

спецкурси і спецсемінари, науково�практичні конференції, більше

уваги звернути на говоріння, продуктивне мовлення, опанування

різними його стилями. 

Найбільші можливості для цього на філологічних факультетах,

де опрацювання художніх та публіцистичних текстів є змістом нав�

чання. Але й тут є потреба підсилити функціональний і комуніка�

тивний підходи у викладанні фахових дисциплін. 

При вивченні лінгвістичних дисциплін слід послідовніше

підкреслювати роль фонетики й орфоепії, лексикології та фразео�

логії, словотвору, морфології і синтаксису у формуванні виразності,

образності, мелодійності, багатства, гнучкості, економності мов�

лення особистості, демонструючи це на кращих зразках літератури,

мовленнєвого досвіду людини. Відповідну роботу вивершує стиліс�

тика. Для практичного засвоєння офіційно�ділового стилю введено

курс українського ділового мовлення. З художнім стилем студенти�

філологи постійно працюють на заняттях з української та зарубіж�

ної літератур. Активізувати заучування напам’ять, підготовку твор�

чих робіт, проведення диспутів, дискусій, навчально�професійне

спілкування у динамічних парах змінного складу, що розвиває не

лише мовлення, а й особистісні якості, є нагальною потребою часу. 

Мова, культура мовлення має викладатися на всіх факультетах,

у всіх ВНЗ, насамперед, педагогічних. Так, мовлення спеціалістів

технічного профілю повинне бути точним, правильним, швидким,

насиченим, адекватним ситуації, зв’язним. Сприятиме розвиткові

таких якостей, крім вимог до культури усної відповіді студента з бо�

ку кожного викладача, робота з галузевими словниками, текстами

культурологічного характеру, зразками фахової тематики. 

Справжніми диригентами мовленнєвого дійства є філологи.

Вони, носії складної інформації, знавці словесних тонкощів, мусять
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пояснити, переконати, захопити. Виконати такі суспільно важливі

функції можна, тільки володіючи тайнами публічного мовлення,

виражально�зображувальними засобами мови. Багатство мови для

філолога не загальнокультурне побажання, а професійний імператив.

Доречно тут згадати судження О. І. Галича про те, що красномов�

ство не примха, не забаганка. І це доводиться, по�перше, природним

нахилом людини облагороджувати, удосконалювати і прикрашати

всі свої твори; по�друге, потребою яскравих і живих споглядань,

яким переважно і сприяють всі риторичні прикраси – оригінальні

порівняння, хитруваті натяки; по�третє, необхідністю врозумляти

людину в сумнівних і заплутаних ситуаціях життя; по�четверте,

владою переможного слова над порухами наших пристрастей. 

Основою для досягнення високої мовленнєвої культури є інте�

лект, готовність до належної самостійної роботи, здібності, лінгвіс�

тична компетенція, цілеспрямована, ретельна, спеціально органі�

зована, методично доцільна система вправ, що базується на

критеріях функціонування мовної одиниці в мовленні; текстоцент�

ризму; стилістичної доцільності вживання мовної одиниці у мов�

ленні відповідно до ситуації спілкування; поступове цілеспрямова�

не ускладнення завдань з урахуванням опорних знань і набутих

студентами вмінь й навичок; дотримання внутрішньопредметних

та міжпредметних зв’язків. 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ТВОРЧОСТІ
БОГДАНА ЛЕПКОГО: ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ 

В. М. Натоптана,
ІV курс, ПАМ#41, спеціальність «Переклад», 
соціально#гуманітарний факультет, 
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна», 
Ю. М. Оришака,
к. філол. н., професор, наук. керівник

Сучасна українська література із здобутою її цілісністю і худож�

ньо�естетичною різноманітністю зуміла стати незамінною части�

ною європейського письменства, бо не втратила на шляхах свого

національного самоусвідомлення власної самобутності, духовного

потенціалу й морального авторитету. З цього приводу Микола
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Жулинський писав: «Якщо світову цивілізаційну систему уявити в

образі галактики Геттенберга, то українська книга була, є і зали�

шається однією з планет цієї галактики... (М. Жулинський)».

Нині творча спадщина багатьох напівзабутих імен української

літератури стає надбанням сучасних читачів, науки, всієї українсь�

кої культури. Серед них неординарна особистість як Богдан Лепкий

(1872–1941), якого критика називає одним із зодчих українського

мистецтва, без правдивого та глибокого осмислення його творчості

неможливе об’єктивне вивчення літературного процесу XX століття.

Богдан Лепкий належав до кола прогресивних діячів українсь�

кої культури. Його особистості й творчі зв’язки із І. Франком,

М. Лисенком, М. Коцюбинським, О. Кобилянською, В. Стефани�

ком, польським поетом В. Орканом, самовіддана праця над видан�

ням творів І. Котляревського, Марка Вовчка, Ю. Федьковича,

Т. Шевченка, ґрунтовні дослідження творчості цих письменників

висувають Б. Лепкого на одне з чільних місць в українському, літе�

ратурному процесі.

Талановитий прозаїк, який у своїй творчості поєднав традиції

української, соціально�побутової прози 60�70рр. і новаторські по�

шуки новелістичної школи кінця 19 — початку XX ст., представле�

ною іменами М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Кобилянської,

М. Черемшини та багатьох інших. У галузі поезії і прози, Б. Лепкий

від малих форм еволюціонував до поем, повістей і романів,

висвітлюючи широку панораму народного життя періоду Київської

Русі, Козаччини, періоду Першої світової війни. («З села», «З жит�

тя», «Листки падуть», «Осінь», «Маркіян Шашкевич», «Кидаю сло�

ва», «Шевченко», «Про життя великого поета Тараса Шевченка»,

«Про різдво», «Під тихий вечір», «Три портрети»).

Не обмежуючи своєї творчої діяльності рамками рідної літера�

тури, письменник звертався до духовних джерел багатьох народів

і їхніх культур, зокрема слов’янських: це поезія О. Пушкіна і М. Лер�

монтова, А. Міцкевича, М. Конопницької. За все своє творче жит�

тя, він створив велику художню галерею образів, визначних поста�

тей нашої історії: князі Київської Русі, ватажки Козаччини –

Андрій Войнаровський, Іван Мазепа, Пилип Орлик.

В історії міжлітературних взаємин кінця 19�початку XX ст. Бог�

дан Лепкий стає безпосереднім учасником духовного життя не ли�

ше в Україні, а й у Польщі та Німеччини, будучи співробітником

періодичних видань у Кракові, Відні та Берліні.
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Високими ідеалами культурного братерства між народами,

прагненням зробити надбання рідної культури доступними за ме�

жами України, а духовні цінності інших народів популяризувати

рідною мовою пройнята перекладацька діяльність Б. Лепкого. Йо�

му належить майстерна інтерпретація польською мовою поеми

«Слово о Полку Ігореві», разом із Владиславом Орканом видав ан�

тологію вибраних творів українських поетів (1911 рік), переклав

мовою Міцкевича збірку новел М. Коцюбинського. Творчою пра�

цею в жанрах поезії, прози, критики і літературознавства далеко не

вичерпуються майже півстолітня діяльність Б. Лепкого на ниві ук�

раїнської культури. Адже він був ще й визначним педагогом, укла�

дачем багатьох хрестоматій для вжитку школи, читцем�декламато�

ром художніх творів. Поет залишив велику малярську спадщину як

портретист і пейзажист. На відкритті виставки своїх картин 1932 ро�

ку в Кракові Б. Лепкий сказав про те, що, якби він не був письмен�

ником, то хотів би бути лише маляром. Пензель художника він ста�

вив на друге місце у своєму творчому житті. Він виступав як

мистецтвознавець, художник, історик — літератури, літературний

критик, перекладач. Як найосвіченіша людина, обдарована осо�

бистість Богдан Лепкий уособлював собою духовні начала україн�

ської культури. Його поетичне слово дарить людині складного

XX століття радість і надію, високе одухотворення і мудрість думок. 

СТИЛЬОВА ПАРАДИГМА ПРОЗИ 
ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

І. Л. Приліпко,
к. філол. н., старший викладач кафедри української мови
та літератури,
факультет філології та масових комунікацій, 

Однією з головних особливостей творчості сучасного українсь�

кого прозаїка Валерія Шевчука є стильовий синкретизм (або полі�

стилічність). Явище полістилічності передбачає сукупність і взає�

модію елементів декількох різних стилів. Специфіка співіснування

у контексті творчості Валерія Шевчука елементів багатьох стилів

виключає їх еклектичне поєднання у межах одного твору. Тут

доцільніше говорити про домінування у певному творчому періоді,
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у окремому творі тих чи інших стильових елементів та про їх зміну

відповідно до світоглядної еволюції митця, адже маючи стильове

«обличчя», письменник з кожним твором видозмінює його. 

Окремі твори Валерія Шевчука (оповідання, що ввійшли до збі�

рок «Серед тижня», «Вечір святої осені», «Долина Джерел»; повісті

«Середохрестя», «Крик півня на світанку», «Маленьке вечірнє

інтермецо»; романи «Набережна, 12» «Дзиґар одвічний») марковані

рисами реалізму та неореалізму. Якщо в ранніх творах Валерія Шев�

чука переважали все ж стильові ознаки реалізму, то елементи нео�

реалізму характерними залишаються для всієї його творчості, адже

зображення дійсності, життя, буття загалом у творах митця завжди

відбувається через філософсько�аналітичне заглиблення в них. 

Підставою для визнання наявності в прозі письменника рис ма�

гічного реалізму є органічне поєднання у багатьох його творах еле�

ментів реального й фантастичного, побутового і міфологічного.

Реалізація рис магічного реалізму в прозі Валерія Шевчука відбу�

вається через алегоричне, притчеве, міфологічне зображення, через

уведення до твору фантасмагоричних й гротескових елементів, що

особливо яскраво виявляється у повістях «У пащу Дракона»,

«Мор», «Птахи з невидимого острова», а також у таких романах, як

«Три листки за вікном», «Дім на горі» та «Око Прірви». Звернення

Валерія Шевчука до міфології та фольклору, як до невичерпного

джерела художньої творчості, проявляється через використання ав�

тором міфологічних образів та символіки, фольклорних та

міфічних сюжетів у індивідуальній інтерпретації. 

Стильові елементи експресіонізму — ознака багатьох творів Ва�

лерія Шевчука. Якщо, з одного боку, такі ознаки експресіонізму, як

відображення загостреного суб’єктивного світобачення через

гіпертрофоване авторське «Я», емоційність та ірраціональність не

є притаманними для творів Валерія Шевчука, то з іншого — митець

активно послуговується художніми прийомами, характерними для

цього стилю: гіперболою, символом, гротеском.

Використання письменником елементів фантастики, снів,

цікавість до складних явищ психіки є свідченням наявності в його

творах ознак сюрреалістичного стилю. Поєднання реального й ір�

реального, сновидного й дійсного є способом створення особливо�

го сюрреалістичного часопростору в текстах Валерія Шевчука.

Відтворюючи в своїх творах певні містичні, алогічні й таємничі

явища та стани, вияви підсвідомості митець тим самим звертається
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до поетики сюрреалізму. Особливо яскраво риси сюрреалізму вия�

вилися у таких творах Валерія Шевчука, як «У пащу Дракона»,

«Розсічене коло», «Жінка�змія», «Зачинені двері нашого «я» (Істо�

рії зі сну)», «Ілля Турчиновський», «Сповідь», «Мор», «Птахи з не�

видимого острова». 

Закономірним є те, що в творах Валерія Шевчука функціонують

й елементи символізму, адже будь�який художній твір певною мірою

є символічним, хоча б тому, що художня дійсність є символічною

моделлю реальної дійсності. Символічне мислення письменника

реалізується через творення ним багатозначних образів�символів,

таких, як око прірви, коло, дорога, дім, дракон, храм, дерево та ін. 

Отже, стильова парадигма прозових творів Валерія Шевчука де�

шифрується через виокремлення елементів різних стилів та просте�

ження специфіки функціонування їх у межах творчості письменни�

ка. Взаємодія стильових елементів реалізму, неореалізму, магічного

реалізму, імпресіонізму, експресіонізму, сюрреалізму, символізму,

необароко формує полістилічність прози Валерія Шевчука, яка

є визначною системотворчою моделлю ідіографії митця. 

ПОЕТИКА ДИЛОГІЇ Б. ГРІНЧЕНКА 
«СЕРЕД ТЕМНОЇ НОЧІ» 

ТА «ПІД ТИХИМИ ВЕРБАМИ»

І. М. Слобожан,
ІІІ курс, група УМ#61, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Українська мова та література»
І. Л. Приліпко,
к. філол. н., наук. керівник

Б. Грінченко (1863–1910) — людина феноменальної працездат�

ності, талановитий письменник, фольклорист, етнограф, мовозна�

вець, педагог, критик, публіцист, видавець численних художніх

і науково�популярних книг.

Дилогія Б. Грінченка «Серед темної ночі» (1900) та «Під тихими

вербами» (1901) є втіленням болісних роздумів письменника про

соціальні, морально�етичні проблеми рідного народу. Образи трьох

братів Сивашів — це типізовані прошарки тодішнього селянства:

Денис — заможний хазяїн, здатний переступити через інтереси
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інших заради власної вигоди; Роман — жертва солдатчини, «пропа�

ща сила»; Зінько — ідеалізований образ, носій позитивного начала,

втілення кращих рис українського селянина. 

Якщо у першій частині дилогії головним героєм є Роман Сиваш —

суперечливий образ людини, яка в силу певних причин стала на

слизьку стежку, то у другій частині увага акцентована на образі най�

молодшого з Сивашів — Зінька, у якому втіленні уявлення Б. Грін�

ченка про селянина — чесного, щирого, розумного, цілеспрямова�

ного борця за правду.

Майстерно змальовані письменником жіночі образи в обох час�

тинах дилогії. Щемливим і трагічним є образ Левантини — дівчини,

що самовіддано покохала Романа і приречена через це на страждан�

ня. Народнопоетичним є образ Гаїнки — дружини Зінька. Гаїнка —

ідеалізоване втілення кращих рис українського жіноцтва — вірнос�

ті, щирості, безпосередності, працелюбності, чуйності, ліричності. 

У першій частині дилогії письменник, розкриваючи соціальну

проблематику, акцент робить все ж на морально�етичній темі, спо�

нукаючи читача до роздумів над тим, в чому причина зла, чому між

найріднішими людьми відсутнє взаєморозуміння тощо. Життєва

доля Романа Сиваша дозволяє провести певні паралелі з образом

Чіпки (роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»).

Обидва герої є втіленням «пропащої сили», у контексті обох образів

звучить питання: що змушує людину стати на слизьку стежку? 

У другій частині дилогії увага Б. Грінченка зосереджується на

проблемі соціального розшарування селянства. Герої повісті вираз�

но поділяються на два табори: глитаї на чолі з Денисом Сивашем та

бідняки на чолі з Зіньком Сивашем. Символічною є смерть Зінька

Сиваша. Можливо, цим письменник хотів сказати про неможли�

вість тими методами, які застосовував Зінько (просвіта селян, при�

щеплення їм морально�етичних, передових суспільно�політичних

ідей) змінити несправедливий суспільний устрій. Проте, смерть по�

зитивного героя не означає цілковиту зневіру в зміну на краще, ад�

же залишилися побратими Зінька, які продовжать його справу. 

Дилогія Б. Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими верба�

ми» займає особливе місце у контексті української реалістичної

літератури, адже є яскравою ілюстрацією ідейно�естетичних,

суспільних шукань українського селянства на переломі століть, во�

на захоплює й сучасного читача оригінальністю образної системи,

глибиною проблематики, влучністю художніх засобів.
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ХУДОЖНІ ДОМІНАНТИ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Б.DІ. АНТОНИЧА

Т. М. Солодовник,
VI курс, група УМ#42, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Українська мова та література»;
І. Л. Приліпко,
к. філол. н., наук. керівник

Богдан�Ігор Антонич — митець ХХ століття, людина, яка є про�

повідником життєствердної філософії, співцем «млосної землі»

й «полум’яної блакиті». 

Можна сміливо стверджувати, що цей талановитий поет ство�

рив власну цілісну концепцію — «Євангеліє природи», тим самим

об’єднавши непоєднуване — сили природи і релігії, тобто язичниц�

тво та християнств. Вже самі заголовки книжок — «Книга лева»,

«Зелена Євангеліє» — сигналізують про те, що Б.�І. Антонич мав на

увазі пантеїстичну візію світу, де Всесвіт, природа та людина скла�

дають єдине ціле, а постійні намагання відкрити «таємниці прапри�

чини» — це спроба написати власну священну книгу, котра уміс�

тить опис, походження та еволюцію світу, людини, природи. Це,

свого роду, Біблія, яку написав саме він.

Богдан�Ігор Антонич розумів національний стиль не як щось

скам’яніле й застигле, протягом своєї творчості він розвивав і збага�

чував його. Це, насамперед, його школа поетичної форми. Антонич

випробовував свої сили, ставлячи перед собою розмаїті завдання на

винахідливість у римуванні (добирає оригінальні рими), звуковій та

графічній будові рядка, ритмомелодиці строф і цілих віршів. Правдиві

образи і символи, що оживали в його строфах, звучали по�новому. 

Поет у собі самому знаходить Всесвіт, відкриває для себе сонце,

траву, дерево, змальовує природу як живу істоту (філософія біосу),

знаходить справжнє, чисте кохання, яке виросло з лона природи,

стверджує, що мистецтво створили «шал і розум» та проголошує

у своїх творах пантеїзм поєднаний з християнською вірою (Бог

і природа — єдине; життя циклічне).

Гострий зір та насторожене вухо митця вловлювали в природі

і житті приховані барви, потаємні звуки. Його проникливий розум

прагнув гармонії і краси, а серце горіло любов’ю до всього живого

на землі. Все це — незриме і непочуте — він і намагався відобрази�

ти на за допомогою звукогри, звукопису, через поєднання зорового
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враження з музичними, слуховими й дотиково�температурними

відчуттями. Його поезії рясніють алюзіями на античність, на біб�

лійні образи, оригінальними змістовими інтенціями, алітераціями,

інверсійним порядком слів, метафорами тощо. Все це і вирізняє 

Б.�І. Антонича з�поміж інших співців природи.

Поет склав натхненний гімн природі, циклічності життя, зако�

дувавши все це в магічні цифри — «8», «3», «4». Це визначає його як

митця�філософа, що прагне дійти до суті речей і явищ. Магічне

число, магічне життя, магічна творчість відтак дивовижним чином

пронизана мотивами таємничості та загадковості буття. 

Вперте і наполегливе поступування Антонича до розпізнання

таємниць природи і життя було болючим, складним. Коли хочемо

з його творів вивести філософську систему, спиняємося в нерішу�

чості і можемо сказати про нього майже те, що сам автор колись

сказав в статті про англійського письменника Д. Г. Лоуренса: «…це

дивний митець, повний суперечностей і протилежних настроїв. Су�

ворість і полум’яна змістовність. Містичні наголоси й вітальне захоп�

лення життям. Християнський зрив… і поганський культ дочасного.

Гіркий песимізм і діоніська життєрадісність» (Дажбог, 1933, № 1).

Поєднання протилежностей на різних художніх рівнях у поезіях

Б.�І. Антонича можна пояснити неоднозначністю і незбагненністю

натури самого митця. Відповідно, й сприймають його по�різному,

для когось він стає зрозумілим, для когось залишається незбагнен�

ним. Для сучасних письменників, зокрема для Ю. Андруховича, 

Б.�І. Антонич — об’єкт для творчих рефлексій (роман «Дванадцять

обручів»). Для нас же, шанувальників поезії, Б.�І. Антонич — мак�

ро� і мікрокосмос, таємниця, яка потребує відкриття. 

ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ

А. М. Сотник,
ІІ курс, група Пр#07, спеціальність «Правознавство», Дубенська філія;
О. В. Савчинська,
викдадач, наук. керівник

У статті 10 Конституції України зазначається, що державною

мовою в Україні є українська мова. Отже, держава забезпечує

всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах
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суспільного життя на всій території України. В Україні гарантуєть�

ся вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов

національних меншин України. 

Мова — це засіб спілкування, передачі інформації. Державна

ж мова не тільки інструмент спілкування, це інструмент злагоди,

єднання всіх громадян держави навколо загальнодержавних успіхів

та проблем, інструмент добробуту й захисту інтересів держави. Гро�

мадянином Ізраїлю може стати єврей, який вивчав єдину державну

мову ідиш. Навіть США, де мешкають десятки мільйонів нігерій�

ців, китайців, мексиканців, поляків, зрозуміли, що в державі по�

винна бути одна державна мова — оберіг держави і добробуту її гро�

мадян. Тому недавно в США був ухвалений закон про єдину

державну мову — англійську. І в Російській Федерації є єдина за�

гальнодержавна російська мова. Виникає запитання, чому ж у на�

шій державі взагалі постає питання про двомовність?

Звернімося до історії. Українська мова як основний чинник

ідентичності нації, її культури й духовності зазнавала всілякого

гноблення протягом сотень століть. Імперіалісти, грабіжники зна�

ють, що з втратою мови народ втрачає національну гідність, пере�

творюється у глину, з якої можна зліпити зрадника, раба, бо патріо�

тично свідома людина може віддати життя тільки за Батьківщину.

Після підписання Переяславської угоди з Московією верхівка, яка

жила за рахунок використання праці трударів, в Україні накладає

заборону на українську мову в навчальних закладах, церквах, дер�

жавних установах. Фактично з мовою нищиться пісня, звичаї

і культура цілого народу. Для цього було видано понад 170 царських

указів і постанов ЦК КПРС. 1718 року спалено бібліотеку Києво�

Печерської Лаври, де зберігалися історія України, а 1964 року

Москва вчинила підпали приміщень Бібліотеки АН УРСР, де збері�

галися архівні довідки. І це для того, щоб остаточно знищити і згад�

ку про корені української нації. Мова нищилася протягом панування

Російської імперії, Польщі і сотні культурних діячів поплатилися

роками переслідувань, ув’язнень в холодних казематах за те, що пи�

сали українською мовою. Мову нищили і висиланням українців за

межі держави. З 1917 до 1946 року було знищено 29 мільйонів ук�

раїнців, зокрема письменників, працівників культури, освіти, нау�

ки. Навіть Голодомор був використаний для нищення носія ук�

раїнської мови. А згодом щорічно виселяли до 2 мільйонів молодих

людей — хитро, непомітно для загалу: примусово розподіляли
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спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів аж до Ти�

хого океану, щоб там вони створювали сім’ї і забували свою рідну

мову.

І все ж Україна отримала свою незалежність і обрала державну

мову — українську. А український народ вже п’ятому скликанню

Верховної Ради доручає берегти мову, але чомусь українці тільки

зневірюються в тих людях, які говорили на виборах такі «гарні» сло�

ва. Чому ж так? Просто політичним діячам байдуже, яка буде мова, ад�

же їх ціль — очолити верхівку влади. Чистої української мови, на жаль,

майже не залишилося. Нам потрібно нагадати нашим землякам, що

вони насамперед є Українцями з великої літери і перш ніж порушува�

ти питання білінгвізму, слід взяти до рук паспорт, повернути графу

«національність» і згадати, чиї ми діти. Нам потрібно виховати нове

покоління українців, патріотів, які будуть цінувати і захищати рідну

мову, відроджувати українські традиції, звичаї, нашу вишиванку на�

шу пісню, адже кожен має право, не ховаючись, пишатися своєю

національністю. Зневага до української мови — це зневага до ук�

раїнця.
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ХУДОЖНЯ СПЕЦИФІКА ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Л. А. Федоренко,
VI курс, група УМ#42, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Українська мова та література»;
О. В. Коломієць,
к. філол. н., наук. керівник

Поезія в нашому житті — це найчистіший струмінь повітря,

який називають озоном. Ним ми дихаємо кожен день і живемо. Пое�

зія — це та квітка, яка із часом не в’яне і не вмирає, а розквітає

в серцях мільйонів новими й новими початками. Поезія — це те, без
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чого просто не можливо уявити наше життя на цій планеті людей.

Справжня поезія — це Поезія з великої літери.

Слушно відзначив О. Гончар, що «серед літераторів трапляють�

ся й такі, без яких їхня доба могла б спокійно обійтись, нічого істот�

ного не втративши. А є й такі, що стають виразниками свого часу,

живими нервами його драм і борінь, відтворюють у собі самий дух

епохи, — її кровообіг проходить крізь них. Є такі, чия творчість стає

мовби часткою нашого буття, часткою повітря, яким ми дихаємо,

і тих ландшафтів, що нас чарують, і помислів, що ними живемо.

Симоненко такого типу поет. По таких читач вивіряє свої емоції,

свої заповітні думи».

Поет прожив зовсім коротке життя. Його життя обрамляють да�

ти: 8 січня 1935 — 14 грудня 1963 року. Життєвий шлях закінчився

у Черкасах, в Шевченковім краю. І не лише біографічно пов’яза�

ний він із самою серцевиною української землі: для співу свого, для

думи своєї в щасливу мить народила його Україна�мати. І він — за

прикладом найкращих наших поетів синівською любов’ю їй віддя�

чив — напруженим, чесним горінням душі. 

Поезія В. Симоненка вийшла з глибин народного життя. З муж�

ності його і його звитяжної боротьби виспівалась вона. Звідси той

дух непоборний, яким вона пройнята, звідси та розпашіла при�

страсть, яка буяє в ній.

Вітер часу не оступив до сьогодні вогню тієї боротьби, яка по�

стає перед наші очі з Симоненкових неповторних поезій:

Я живу тобою і для тебе,

Вийшов з тебе, в тебе перейду,

Під твоїм високочолим небом

Гартував я душу молоду.

Самою натурою він боєць, таким виступає в найдраматичніших

колізіях сьогодення, де дороги нерідко пролягають через душі

людські, де від людини не менше, ніж будь�коли, вимагається муж�

ність, гнів й любов. Він з того покоління радянської молоді, що уві�

брало в себе величезний історичний досвід епохи і прагне високи�

ми критеріями ставитись до всього навколишнього, він з тих

молодечих, завзятих натур, що не дають прощення нічому фальши�

вому, тупому, потворному, здатному хіба що нівечити буйно зелені

парості життя. Тому громадянський пафос поета, його патріотична
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гордість так природно поєднуються з гнівною інвективою, сати�

ричним викриттям, що раз у раз сусідить у нього з найінтимнішою

лірикою.

Поезія В. Симоненка живе, адже в ній постійно борються такі

одвічні протилежності, як радість і сльози, щастя і сум, любов і не�

нависть, добро і зло. І завжди на вищому щаблі стоїть краще, спра�

ведливе, без перемог якого нас би не було на цій Землі.
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СЕКЦІЯ ІV

УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА
І ВИДАВНИЧА СПРАВА:
ЧАС, ПОШУК, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Засоби масової інформації
як духовна потреба суспільства

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ЗМІ В ПОЛІТИЧНІЙ 
СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

В. М. Дорошенко,
викладач кафедри журналістики
Полтавського інституту економіки і права

Глобалізації інформаційних відносин полягають у всебічному

аналізі інформаційного середовища з метою пошуку та створення

ефективної інформаційної моделі, що сприятиме гуманізації

суспільних відносин по лінії «особистість — соціальна група –уп�

равлінські (посередницькі) структури». Будь�яка група не може

стабільно існувати без постійного діалогу між суб’єктами та об’єкта�

ми управління, це характерно перш за все для демократичних ре�

жимів. У тій чи іншій формі подібний діалог існує також за недемок�

ратичних режимів і покликаний гарантувати панування чинної влади.

Будь�який політичний процес, насамперед демократичний, можна

розглядати як процес обміну інформацією між виборцями та вибор�

ними представниками: перші передають народним обранцям свої по�

бажання, вимоги, висловлюють думки з приводу різних суспільних

проблем, а другі приймають ці «послання», засвоюють, переробляють

їх і створюють уже власні у формі декларацій, політичних рішень.

Комунікативний процес в умовах прямої демократії передбачав

безпосередній зв’язок громадян із політичними керівниками

суспільства за схемою суспільство — влада. Цей зв’язок здійсню�

вався у формі громадських зборів із правом голосу. Соціально�де�

мократичний розвиток суспільства та науково�технічний прогрес

вимагали якісної зміни політичного й комунікативного чинників



час, пошук, відповідальність Секція ІV

– 293 –

відповідно до нових соціальних і технологічних умов. Рамки

політичних утворень з часом розширилися, тому здійснення безпо�

середньої комунікації між політичною верхівкою та рядовими гро�

мадянами ускладнилися. Тож виникли різноманітні посередницькі

структури — парламенти, партії, групи інтересів, покликані

поєднати народ і владу. Відтоді комунікативний процес почав буду�

ватися за схемою суспільство — посередницькі структури — влада.

Сучасне високотехнологічне суспільство для налагодження ефек�

тивного процесу комунікації потребує розгалуженої мережі ЗМІ,

які опинилися в епіцентрі діалогу між двома головними його учас�

никами — широкою громадськістю та лідерами суспільства. Отже,

традиційні посередницькі структури — парламенти, партії,

профспілки, громадські об’єднання — також стали потребувати

послуг ЗМІ, які передають послання від однієї посередницької

структури до іншої, а також від цих структур — до суспільства і вла�

ди. Між традиційними посередницькими структурами, з одного бо�

ку, та ЗМІ і владою — з іншого, встановилися взаємовідносини за�

лежності і суперництва одночасно. Суперництва — у площині

боротьби за інформацію як таку і той її вплив на свідомість людей,

який, зрештою, становить основу влади. Оскільки інформація є дже�

релом влади і впливу, її контролюють політичні інститути, здатні ре�

гулювати інформаційний потік, що, у свою чергу, посилює залеж�

ність інформаційної системи від політичних структур. Надаючи

інформацію, влада, по суті, передає засоби масової комунікації та

інформації (ЗМІК) частину своєї могутності. Напруження, що ство�

рюється вторгненням ЗМІ у сферу політичного посередництва, част�

ково пов’язане з їхнім не зовсім визначеним політичним статусом:

вони одночасно є частиною політичної системи і знаходяться поза

нею, при цьому користуючись перевагами в обох сферах. Як частину

політичної системи їх називають «четвертою владою» (3, с. 26), а як

сторонніх спостерігачів — «адвокатами суспільства» або «вартовими

псами влади». Ця двоїстість статусу нового посередника вимагає виз�

начення його прав та обов’язків, а також контролю за ним. Частково

цьому можуть сприяти професійні (корпоративні) моральні кодекси.

В Україні протягом останніх років посилилася участь масмедіа

в політичному процесі, і сьогодні дуже складно зрозуміти, яким чи�

ном розвивається політичний процес у країні, без дослідження

комунікативного аспекту, де роль ЗМІ в політичному процесі

аналізується за допомогою двох принципових підходів — кіберне�

тичного та неомарксистського. 
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Застосування кібернетичного підходу для вивчення відносин

ЗМІ і політики пов’язують з ім’ям американського політолога Кар�

ла Дойча, який стверджував, що ЗМІ являють собою комплекс

взаємодії та вузловий пункт у потоці інформації між різними під�

системами (суспільною, економічною, культурною), що входять

у надсистему — державу (див.: 1, c. 14). 

Неомарксистська концепція підкреслює важливість компонен�

тів впливу (насамперед економічного ) та сили, тобто пов’язує ста�

новище ЗМІК з економічним базисом. Іншими словами, газета, що

отримує частку від прибутку, скажімо, турагентства, яке є ї власни�

ком, буде підтримувати економічну політику, спрямовану і на своє

процвітання. Дотримуючись економічної логіки, ЗМІ мають ре�

тельно зважити, чи варто надавати різні послуги та пільги (напри�

клад публікувати рекламу) групам, що їх економічно підтримують

у даний момент, чи, можливо, ігнорувати їхній патронаж, щоб

уникнути спільного з ними банкрутства. 

Таким чином, розподіл сфер економічного, а також політичного

впливу визначає, які голоси та думки ми почуємо, а які будуть замовчені

або ж притлумлені. Іншими словами, від політики ЗМІ значною мірою

залежать якісні показники добробуту суспільства сьогодні і завтра.
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ОБРАЗ МАЗЕПИ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ 
ЛІТЕРАТУРІ РОМАНТИЗМУ

А. В. Коринка,
ІІ курс, група ПР#71, факультет філології та масових комунікацій,
Університет «Україна», спеціальність «Переклад»;
Н. І. Головченко,
доцент, наук. керівник

Постать Івана Мазепи — одна з найзагадковіших і найсупереч�

ливіших — викликає неабиякий інтерес і в українській, і у світовій
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літературі. Ім’я та діяльність Івана Мазепи завжди привертали

і привертають увагу багатьох істориків, критиків, літературоз�

навців, письменників. Найчастіше його показували як підступного

зрадника, властолюбця, людину ницу, прокляту церквою і Богом.

І лише незначна частина авторів, відступаючи від загальноприйня�

тої думки, відтворювала справжнього Мазепу — борця за свободу

своєї країни. Ця непересічна особистість, найкультурніший з геть�

манів, поетично�обдарований, з європейською освітою, приваблю�

вала майстрів художнього слова в Європі своїм справжнім

патріотизмом, бажанням волі та щастя своєму народові, національ�

ним колоритом. Про нього писали Вольтер («Історія Карла XII»),

Байрон (поема «Мазепа»), О. Пушкін (поема «Полтава»), Б. Залесь�

кий («Дума про Мазепу»), Ю. Словацький (трагедія «Мазепа»),

К. Рилєєв (поема «Войнаровський»), Б. Лепкий (роман «Мазепа»),

В. Сосюра (поема «Мазепа») та багато інших письменників. Образ

українського гетьмана виступає в цих творах як втілення свободи,

символ непримиренності до тиранів, безстрашності й мужності

в боротьбі за національне визволення своєї країни. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити специфіку зобра�

ження образу загадкового і суперечливого українського політичного

діяча гетьмана І. Мазепи у творах зарубіжної літератури романтизму.

Мазепа Байрона — романтичний герой: романтичне кохання,

незвичайна пригода з конем. Він бунтар, «шляхетний злочинець»,

який кидає виклик суспільству, його законам та моральним нормам

і зазнає кари. У поемі Байрона маємо дві сюжетні лінії і, відповідно,

два образи Мазепи, в юності та в старості.

У поемі Гюго Мазепа остаточно втрачає риси конкретного істо�

ричного діяча й міфологізується. Щоправда, в останніх строфах пер�

шого розділу говориться про те, що «цей живий труп одного дня стане

повелителем племен України», що «його дика велич народиться із йо�

го мук» і він «винагородить себе, засіваючи поле мертвими без погре�

біння», але говориться на рівні узагальнення, притаманного міфопое�

тичному герою. Загалом можна стверджувати, що у Гюго відбувається

перетворення образу історичного діяча в міфопоетичний символ.
О. Пушкін змалював Мазепу з погляду державної процарської

російської ідеології, тому постать гетьмана зображується в най�

чорніших барвах. Пушкін у своїй поемі «Полтава» представляє його

як людину, жадібну до влади, закоренілу в підступності й злочинах,

що зробила наклеп на свого благодійника Самойловича, як вбивцю

батька своєї коханки, зрадника Петра перед його перемогою,
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клятвопорушника Карпа після його поразки; пам’ять його, піддана

прокляттю церкви, не уникне й прокляття людства.

Твір Словацького Ю. («Мазепа», Париж 1840) — драма, в якій

характеристика постаті реалізується через дію, діалоги. Спочатку

головний герой змальовується як легковажний юнак, типу дон�

жуана, але вже у другій дії Словацький зображує Мазепу інакше,

ніж традиція і легенда, що стосується молодих років героя. Звичай�

но, Мазепа до кінця життя зберігає авантюрну відчайдушність та

відвагу, але він використовує її в благородних цілях.

У світовій літературі, інтерес до постаті Мазепи не втрачено і че�

рез три століття. Український гетьман Мазепа — це ціле явище дав�

но відоме європейській громадськості. Його сповнена гострих

колізій доля надихнула багатьох митців на низку захоплюючих

творів, які однак торкаються лише кількох інтимних епізодів із жит�

тя цієї легендарної особи. Ці твори дали початок новим, позитив�

ним поглядам на роль гетьмана Мазепи в українській історії та літе�

ратурі, але вони не позбавлені всіляких перебільшень, а нерідко

і явних прикрас. Український гетьман виступає в цих творах втілен�

ням свободи, символом непримиренності до тиранів, безстрашності

й мужності в боротьбі за національне визволення своєї країни. 

Література
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ — 
ДУХОВНА ПОТРЕБА ЧИ ЗАСІБ ЇЇ ЗАДОВОЛЕННЯ

М. Г. Пачесюк,
ІІІ курс, група МІ#31,
Інститут правознавства та міжнародних відносин,
спеціальність «Міжнародна інформація», 
О. Й. Гриневич,
к. філол. н., доцент, наук. керівник

Організаційна вкладеність масових комунікацій у сучасне

суспільне життя обумовлена самою природою складно організова�
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ної цілеспрямованої діяльності, як спеціалізованої форми спілку�

вання людей з приводу реалізації групових цілей і інтересів, які

зачіпають усе суспільство. Особливо великою є роль засобів масо�

вої інформації у демократичному суспільстві, адже тут вони є

невід’ємною складовою механізму функціонування демократії. Ре�

зультати дослідження та їх обговорення. 

Кожна з наук, що вивчає питання духовності, виходячи із сво�

го предмета дослідження, виявляє ті аспекти, що потрапляють

у спектр розгляду певної науки. Філософське розуміння проблем

духовності дозволяє розглянути цей феномен з точки зору єдності

світу і людини. Цілісність філософського бачення світу, на відміну

від диференційованого підходу до нього з боку конкретних наук,

пояснюється тим. що у філософії світ береться в єдиному контексті

його існування, тобто з боку того, чим він є для людини, яка знахо�

диться на певному щаблі свого суспільно�історичного розвитку.

С. В. Пролєєв писав: «На жаль в радянській філософській літе�

ратурі протягом десятиріч панував погляд, згідно з яким духов�

ність людини є не більше ніж «відображення» її буття. Через вели�

чезний вплив радянської культури цю погляд виглядає досить

звичним. Але духовність це не суха статистика вона містить у собі

ще й набір соціокультурних норм, які разом з освіченістю людини

контролюють її дії. Це свідома, але не фізична частина життя люди�

ни, що реально існує не в просторі, але в часі.

У нашому випадку йдеться про індивідуальне споживання люди�

ною мас�медіа. Загальновідомо що медіа обіймає значну частину пов�

сякденного життя людини, і ця частка постійно збільшується. Це дає

можливість значних варіацій кількісного та якісного характеру. Ці

варіації залежать від структурних, статусних та індивідуальних харак�

теристик, які постійно змінюються — від типу суспільства і до соціаль�

них ознак особи ( починаючи від таких як стать, вік: належність до

певного соціального класу аж до уподобань, поглядів) Потреба в ін�

формації визначається соціальною роллю людини, адже спосіб життя

формує інформаційні інтереси людини. Комунікативний чинник

є і умовою становлення громадянського суспільства загалом.

Інформація являється природною потребою людини. Вона забез�

печує людину знаннями, а вже знання в свою чергу позбавляють лю�

дей дискомфорту. Мається на увазі дискомфорт пов’язаний з не ін�

формованістю. Коли відсутність знань ізолює людину, зменшує її коло

спілкування. А спілкування, безумовно, є частиною духовних потреб. 



Секція ІV Українська журналістика і видавнича справа:

– 298 –

Іншою частиною таких потреб являється жага духовних задово�

лень. Фраза: «не хлібом єдиним жива людина» — знаходить нове

трактування. Я маю на увазі не релігію, а сферу мистецтва. З усією

своєю різнобічністю, мистецтво доноситься до нас засобами масо�

вої інформації від детальних фото пам’яток архітектури, до недавно

знятих фільмів. Якість споживання даного продукту залежить від

рівня духовного розвитку особистості. Слід зазначити, що мистецт�

во лише одна із духовних потреб.

Звичайно, можна позбавити людину доступу до ЗМІ і вона не

постраждає фізично, духовні потреби знайдуть спосіб задоволення

іншими шляхами. Але знищення обміну інформації безумовно зни�

щення суспільства. Засоби масової інформації — просто нова грань

обміну інформацією. Зникнення цієї грані приведе до зміни інфор�

маційних потоків, а як наслідок деформації суспільства. Це зна�

чить, що ЗМІ являються засобом задоволення духовних потреб

суспільства, а не являються цими потребами.

4.2. Видавничо5книжкова сфера
та проблеми редакторської роботи

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ КНИГОВИДАВНИЧОЇ
СПРАВИ В ІСПАНІЇ

К. П. Гавриш,
IV курс, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»;
Ж. І. Запорожченко,
ст. викладач, наук. керівник

Історичний розвиток іспанської книги пройшов у контексті

Європи від рукописних варіантів до електронних видань. Бестселе�

ром іспанського книгодруку є книга «Дон Кіхот» Мігеля Серванте�

са, що пережила уже чотири століття і не зменшує рівня популяр�

ності. До найвизначніших пам’яток історії книги Іспанії ми

відносимо того ж таки «Дон Кіхота», зокрема його перші видання,

Біблію�«поліглот» Complutense, 1514–1517 рр. та «Beato de Facundo»,

1087 р. Ці видання вирізнялися високою якістю як на змістовому,

так і на оформлювальному рівнях.
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До початку ХХ ст. книга пройшла довгий шлях розвитку від ма�

нускрипту до друкованої різними техніками. Окрім релігійної з’я�

вилися енциклопедії, журнали, газети, серіальні видання. Іспанія

вирізняється від загальноєвропейського контексту своїми «арис�

тократичними» виданнями, релігійною літературою початку кни�

годруку і, звісно, багаторазовими перевиданнями «Дон Кіхота».

Сучасний стан (на 2008 рік) книговидавничої справи в Іспанії

можна окреслити такими тезами.

1. Частка видань із суспільних наук становить близько 12,6% від

загального обсягу виробництва видавництв (у 2006 році — 11,5%). 

2. На противагу цьому наявне зростання кількості книг «вільно�

го часу» — для читання�відпочинку (16,1%), підручників (16,0%),

книг із соціальних та гуманітарних наук (13,2%), техніки (12,3%) та

інші (6,2%); знизилася частка дитячої (16,8%) та художньої літера�

тури (2,2%). 

3. Електронні публікації зросли на 88,2% у порівнянні з попе�

реднім роком. 

4. 90,8% книг було опубліковано іспанською мовою, з великим

відривом далі йде видання на кастильській (84,5%), ще далі — ви�

дання каталонською (10,2%), галісійською (2,4%) та баскською

(1,6%) мовами. 

Перекладна література становить 24,7% від загального обсягу

виробництва, найбільше — англійською мовою (46,3% від усіх пе�

рекладених творів).

На сучасному етапі іспанська видавнича справа переживає дов�

готривалий бум електронних видань, що, відповідно, зменшує

кількість друкованих. Ця тенденція простежується і на майбутнє.

Найактивнішими читача в країні є діти шкільного віку, однак за те�

матикою переважає випуск книг соціального та гуманітарного

спрямування.

Основними тенденціями книговидання в Іспанії є:

1) кількість назв книг, що постійно зростає;

2) інтеграція видавничих робіт у рамках діяльності великих ко�

мунікаційних груп;

3) неухильне зниження середньої кількості примірників друко�

ваної;

4) зростання електронної продукції.

Для поширення читання серед населення уряд Іспанії прийняв

«План заохочення читання», який передбачає багато заходів як
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культурного, так і економічного характеру. До культурних заходів

відносимо зустрічі з авторами популярних книг, публічне обговорен�

ня цих творів (разом з авторами), акції у Міжнародний день книги

і авторського права, проект «Книга на вулиці», різноманітні розва�

жальні заходи. До економічних відносимо: економічну підтримку

бібліотек, їхню реставрацію та оновлення фондів, протекцію вітчиз�

няної книги на ринку. Щодо останнього, то тут варто додати, що

уряд Іспанії уже давно веде протекціоністську політику щодо

вітчизняних видавців, надавши їм право самостійно встановлювати

ціни на власну продукцію, враховуючи витрати, та повсякчас їх за�

хищаючи.

Найбільші видавництва Іспанії: RBA, Testimonio, Salamandra,

Norma. Усі вони мають різну спеціалізацію та нішу на книжковому

ринку. RBA — це велика група видавництв, що випускають різно�

манітну продукцію: від дитячої літератури до колекційних видань,

не лише паперових. Testimonio спеціалізується на відтворенні старо�

давніх пам’яток рукописної та друкованої книги, дотримуючись аб�

солютної ідентичності. Salamandra — дитяче видавництво, віднос�

но молоде, яке пережило свій зліт після видання «Гаррі Поттера».

Norma — найбільше в Європі видавництво коміксів, що об’єднує не

лише вітчизняних художників, а й багатьох іноземних. Та хоч які

різні профілі цих видавництв, спільне вони все ж мають: це прин�

цип «видавати лише якісну продукцію, без жодних винятків». Певно,

це і є секретом їхнього успіху.

СТАНОВЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ
ЛЕКСИКОГРАФІЇ В УКРАЇНІ

А. І. Скіба,
ІV курс, факультет філології та масових комунікацій,
Університет «Україна»,
спеціальність «Видавнича справа і редагування»,
Ж. І. Запорожченко,
ст. викладач, наук. керівник

Розвиток комп’ютерних технологій, поява спеціальних програм —

систем керування базами даних (СКБД) уможливили формування

комп’ютерної (обчислювальної) лексикографії. 
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Комп’ютерна лексикографія — розділ прикладної лінгвістики,

який досліджує способи укладання словників програмними мето�

дами, а також способи користування електронними словниками. 

Комп’ютерну лексикографію поділяють на дві частини: забез�

печувальну, яка займається підтриманням процесу створення лек�

сикографічного продукту, і машинну, яка займається створенням та

експлуатацією електронних (автоматичних) словників.

На підготовчому етапі укладання словника важливе значення

має збирання матеріалу, тобто створення бази даних. При ручному

укладанні словника процес карткування. За допомогою СКБД йо�

го можна цілком автоматизувати. Нині існує кілька десятків таких

програм, наприклад Access, Approach, dBASE, FoxPro, Visual

FoxPro, Paradox, Clipper, RBASE, Clarion, Oracle, Informix, Sybase

SQL, Microsoft SQL Server, ConteXt, Raima Datebase Manager, D3

Server? FileMaker Pro, Salsa for the Desktop. 

Використовуючи програму Access, проблему електронного

карткування можна розв’язати на рівні користувача Access без не�

обхідності програмування. Остання версія — Access 2003 — входить

до пакета Office 2003 і зручна тим, що є інтегрованою (сумісною)

з програмами Word та Excel.

Вихідне вікно Access 2003 має сім вкладок, тобто об’єктів.

З якими працює програма: Таблиці, Запити, Форми, Звіти, Сторінки,
Макроси, Модулі.

Таблиці є основними об’єктами, де зберігаються дані. Таблиці

можна створити в режимі конструктора, за допомогою електронно�

го майстра, шляхом ручного введення даних. Саме у вигляді таб�

лиць зберігатиметься електронна картотека словника.

Перші таблиці варто спробувати створити вручну. У заготовці

таблиці для ручного введення даних усі поля (стовпчики) мають

формальні імена: Поле 1, Поле 2, Поле 3 і т. д. й один стандартний

текстовий тип. Кожному полю відповідатимуть певні відомості для

словникової статті.

Для створення електронної картки достатньо задіяти п’ять

полів. Так, у Поле 1 можна записати реєстрове слово, у Поле 2 —

граматичну інформацію, у Поле 3 — стилістичну інформацію, у По�
ле 4 — внести формулювання значення (тлумачення), у Поле 5 —

ілюстративний приклад.

Зібравши матеріал і оформивши його у вигляді таблиць, за до�

помогою Запитів можна обробити цю базу даних: відповідним чи�
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ном упорядкувати їх (наприклад, За абеткою), відфільтрувати,

змінити, об’єднати кілька електронних карток з одним реєстровим

словом тощо. За допомогою Форм на основі електронної картотеки

можна створити словникові статті і увесь оригінал�макет книги,

а за допомогою Звітів — роздрукувати їх на принтері, одержавши

текст словника.

Електронне карткування є одним із найпростіших способів

створення словника за допомогою комп’ютерних програм. Програ�

ма Access 2003 дає змогу автоматизувати також інші етапи укладан�

ня словника аж до розрізнення полісемії та створення перехресних

посилань. Однак така робота вимагає високої кваліфікації у про�

грамуванні і досконалого володіння мовою Visual Basic для розши�

рення можливостей системи за допомогою програмних процедур,

наданих вкладкою Модулі.
Електронний (автоматичний, машинний) словник є словником

у спеціальному комп’ютерному форматі, призначеним для роботи

з ним на ЕОМ.

Розрізняють два види електронних словників: електронні слов�

ники кінцевого користувача і електронні словники для програми

оброблення тексту. 

Електронні словники кінцевого користувача.
Вони є автономними програмами, призначеними для безпосе�

редньої роботи з ними користувачів. Серед електронних словників

кінцевого користувача виокремлюють два типи.

1. Інсталяційний електронний словник. Він являє собою неак�

тивовану. Зархівовану програму, яку потрібно інсталювати. Тобто

спеціально установити на твердий диск комп’ютера. Ці словники

найчастіше є комп’ютерними версіями звичайних словників. Проте

існують і оригінальні електронні словники, зокрема інтегрована

лексикографічна система «Словники України», підготовлена Ук�

раїнським мовно�інформаційним фондом під керівництвом

В. Ширкокова.

Структура інтерфейсу системи «Словники України» дає змогу

успішно користуватися нею навіть непідготовленим користувачам.

У рядку меню цього словника є пункт «Допомога», натиснувши на

який, можна одержати детальну інструкцію щодо роботи з елект�

ронним словником. У лівому вікні інтерфейсної програми розта�

шовано українську абетку, а також частину реєстру словника, що

починається з обраної літери. У правому вікні розміщена інфор�
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мація, яка відповідає обраному реєстровому слову словника. Вибір

необхідної лексикографічної функції здійснюється кнопками «Па�

радигма», «Транскрипція», «Фразеологія», «Синонімія», «Ан�

тонімія», розташованими на верхній панелі програми. Для перегля�

ду слів у вказаних словниках необхідно:

– обрати потрібний словник, натиснувши стрілкою мишки на

одну з кнопок — «Парадигма», «Транскрипція», «Фразеологія»,

«Синонімія», «Антонімія»;

– обрати літеру, з якої починається слово, у лівій панелі інтер�

фейсу;

– використовуючи смуги прокрутки, переглядати слова на об�

рану літеру, поки не буде знайдено потрібне слово.

Оригінальним є й перекладний російсько�український словник

«Плай» (фірма «ПроЛінг МТ») обсягом 150 000 слів.

2. Онлайновий електронний словник. Він існує на сервері

(твердому диску станційного комп’ютера. Який контролює переда�

вання даних у комп’ютерних мережах) в готовому вигляді, ним

можна користуватися через мережу Інтернет. До словників цього

типу належать «CyberMova Iogo» з трьома блоками (словниками) —

англійсько�українським, англійсько�українським Pro, українсько�

англійським; багатомовний тлумачно�перекладний словник «Вес�

на» (українсько�білорусько�польсько�російсько�англійський); ук�

раїнсько�польський інтернет�словник; словники «Мультилекс»

компанії «Медіалінгва». Специфіка їх роботи полягає у тому, що

корстувач набирає потрібне для перекладу слово — і програма

відшуковує та подає його переклад з усіма особливостями.

Електронні словники для програми оброблення тексту. 
Ці словники, як правило, не призначені для звичайного корис�

тувача, а є додатком до інших програм, з якими вони взаємодіють.

Так, система перевірки орфографії українських текстів «РУТА» має

вмонтований електронний словник�тезаурус, з яким вона працює

в середовищі програми Word. Однак у окремих версіях тезаурус

програми «РУТА» може бути використаний безпосередньо як слов�

ник синонімів та споріднених слів під час роботи над текстом.

Розвиток комп’ютерних технологій сприяє переходу лексико�

графії на якісно новий рівень, значно прискорюючи лексико�

графічний процес, забезпечуючи безперервне поповнення словни�

кового складу і високу ефективність роботи користувача.
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СЕКЦІЯ V

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОГО
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

5.1. Прагматика перекладу

DIE PHRASEOLOGISMEN IN DER DEUTSCHEN
SPRACHE UND IHRE UBERSETZUNG

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 
ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД

Ю. М. Бак,
IV курс, група ПР#51, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад»;
Люшневська Т. Г.,
доцент, наук. керівник

Die Phraseologie ist eine ziemlich neue linguistische Disziplin, die

sich seit 50er Jahren des 20. Jh. mit festen (stehenden) Wortkomplexen

einer Sprache befasst. Ihr Forschungsgegenstand sind also feste Verbin�

dungen, ihre diachrone Entwicklung und ihr synchrones Funktionieren.

Eines der wichtigsten Probleme dieser Disziplin ist die Bestimmung

der Phraseologismen und ihre Abgrenzung von freien syntaktischen

Verbindungen.

Der Phraseologismus besteht mehr als aus einem Wort; er wird genau

in dieser Kombination von Woortern im «mentalen Lexikon» gespeichert

und als zusammenhaangendes Ganzes in der Sprachgemeinschaft beim

Gebrauch reproduzierbar abgerufen.

Phraseologische Einheiten sind Wortverbindungen, die keinen

abgeschlossenen Satz bilden und durch die semantische Transformation

(Metapho�risierung) aller Komponenten entstanden sind (z. B. keinen
Finger um jmdn. krumm machen = .nichts tun’; die Hand auf der Tasche
halten,sehr geizig sein’; frisch von der Leber weg reden,ohne Umschweife

frei reden’).
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Ublicherweise teilt man die Einheiten in die Idiome, Wortpaare und

komparative Phraseologismen. Man koonnte aber u. E. diese Klassifika�

tion durch die Klassifikation von Harald Burger (1998, 40–55) ergaanzen

und noch Modellbildungen, Kinegramme, Klischees, phraseologische

Termini, Autorenphra�seologismen hinzufuugen. In diesem Fall bilden

sich drei Untergruppen um die Idiome, Wortpaare, komparative

Phraseologismen heraus.

la: Das Idiom (zu griech.,Eigentuumlichkeit’) ist eine in ihrem

Gebrauch erstarrte, bildhafte, umgedeutete AAu??erung, die nicht Wort

fuur Wort

uubersetzbar ist: leeres Stroh dreschen .etwas Nutzloses tun’; Grillen
(Motten)im Kopf haben .sonderbare Gedanken haben’

lb: Die Kinegramme sind Wortfuugungen, die «konventionalisiertes

nonverbales Verhalten sprachlich umgedeutet fassen und kodieren»

(Burger 1998, 44f), wodurch sie als umdeutet erscheinen, ein Auge zudru'
ucken .etwas Nachsicht uuben’, sich die Beine in den Leib stehen lange

warten muussen die Achseln zucken .unentschieden sein’, die Nase
ruumpfen (uuber etw.) .unzufrieden sein’, die Haande uuber dem Kopf
zusammenschlagen,entsetzt sein’

lc: Die phraseologierten Kollokationen sind u. E. regulaare

Wortverbindungen mit teilweise „semantisch leeren» Komponenten, zur
Entscheidung kommen/ bringen/ stellen/ stehen, jmdm. Hilfe leisten;
Antwort geben, die Initiative ergreifen; den Tisch decken.

ld: Phraseologische Termini sind wie jeder Wort�Terminus genauso in

ihrer Bedeutung innerhalb des fachlichen Subsystems der Sprache strikt

festgelegt («normiert»). Solche Termini erscheinen z. B. in der juristis�

chen Sprache (rechtliches Gehoor, einstweilige Verfuugung) — in der

Wirtschaftssprache (eine Dividende ausschuutten; in Konkurs gehen); in

der Mathematik (spitzer Winkel, gleichwinkliges Dreieck; die Wurzel
ziehen); in der Sprache der Sportler (jmdm. Matt setzen, ein Tor schie??en)
etc. Diese fachlichen Wendungen werden durch Medien, die

entsprechende Bereiche eroortern, popularisiert.

le: Klischees sind stereotype metaphorische Wortverbindungen, die

schlagartig eine konkrete politische oder wirtschaftliche Situation

charakterisieren koonnen (einen Schritt in die richtige/ falsche Richtung
machen/ sehen, jmdn. auf den richtigen Weg fuuhren).

lf: Autorenphraseologismen sind okkasionelle feste Wendungen

innerhalb eines Textes, die ihren Sinn nur da vollstaandig erschlie??en

koonnen.
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2a: Das Wortpaar (Zwillinsformel) sind binaare Wortfuugungen, die

aus zwei Woortern der gleichen Wortart bestehen, durch eine

Praaposition oder Konjunktion verknuupft sind und einen einheitlichen

Begriff ausdruucken: kurz und gut; klipp und klar' mit Kind und Kegel.
2b: Eng mit den Wortpaaren sind Modellbildungen (Burger 1998,

42f.) verbunden. Sie sind phraseologierte Wortverbindungen mit einer

konstanten Interpretation und sich wiederholenden Elementen: Glas um
Glas; Flasche um Flasche; Stein um Stein; von Woche zu Woche; von Frau
zu Frau. Diese Bildungen lassen sich durch,stets’ interpretieren: von Stadt
zu Stadt,stete Fortbewegung’; von Mann zu Mann .steter, wechselseitiger

Austausch von Information,von Tag zu Tag .’stetige Entwicklung’’.

3a: Komparative Phraseologismen (oder phraseologische Vergleiche)

sind feste Wortverbindungen, die sich auf den stehenden Vergleich gruun�

den, der umgedeutet wird (wie auf Kohlen sitzen =,in einer unan�

genehmen Lage sein’, eitel wie ein Pfau; geschwaatzig wie eine Elster; hun'
grig wie ein Wolf; frech wie Oskar; dumm wie Ochse).

Phraseologismen treten dabei in allen Funktionsstylen auf. Sie sind in

Presse und Publizistik, per Rundfunk� und Fernsehnachrichten (beson�

ders bei Sportberichten) etwas oofter als in der Alltagskommunikation zu

finden. In den wissenschaftlichen Textsorten kann man auch viele

phraseologische Klischees beobachten (in den Mittelpunkt des Interesses
ruucken; au??er acht lassen; in Betracht ziehen). In Medien werden sie oft

spielerisch umgedeutet, um einen bestimmten Affekt auszuloosen und

Aufmerksamkeit zu steuern.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 
ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 

О. В. Бурба,
асистент кафедри іноземної філології

Вивчаючи іноземну мову, необхідно студентам знати особли�

вості перекладу кожного з стилей, щоб уникнути помилок при пе�

рекладі певної літератури. 

Функціональні стилі � розмовний, діловий, публіцистичний,

науковий, стиль художньої літератури – є підсистемами мови, кож�

на з яких володіє своїми специфічними особливостями на рівнях

морфології, синтаксису, лексики, а інколи і в фонетиці. Специфі�
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кою умов спілкування в різних сферах людської діяльності обумов�

лено виникнення та існування функціональних стилів.

Специфіка кожного стиля випливає з особливостей функцій

мови в поданій сфері спілкування. Так, наприклад, публіцистичний

стиль має своєю основною функцією вплив на волю, свідомість та

почуття слухача чи читача, а стиль науковий – насамперед переда�

чу інтелектуального змісту. 

Організація мовних елементів газетного стилю сильно залежить

від екстралінгвістичних факторів. Газета – засіб інформації та засіб

переконання. Вона розрахована на масову та досить неоднорідну

аудиторію, яку вона має утримати, «примусити» себе читати. Її за�

звичай читають в умовах, коли важко зосередитись: в метро, у по�

тязі. Під час сніданку, відпочиваючи після роботи, під час обідньої

перерви тощо. Звідси виникла необхідність так організувати газет�

ну інформацію, щоб передати її швидко, стисло, повідомити основ�

не, навіть, якщо нотатка не буде дочитана до кінця, та вразити чи�

тача певним емоційним впливом. Висловлювання не повинно

вимагати від читача попередньої підготовки, залежність від конте�

ксту повинна бути мінімальною. Разом з тим поряд із звичайною

тематикою в газеті може з’являтись практично будь�яка тематика,

яка за певних обставин виявляється актуальною.

При кількісно�якісній характеристиці газетної лексики відмі�

чається великий процент власних імен: топонімів, антропонімів,

назв установ та організацій тощо, більш високий порівняно з інши�

ми стилями процент числівників та велика кількість дат. За рахунок

цього здійснюється спроба створити видимість правдивості газет�

ного повідомлення. 

Щодо етимологічної характеристики, то можна спостерігати ве�

лику кількість інтернаціональних слів та інновацій, які швидко ста�

ють штампами: vital issue – життєво�важливе питання, free world –

вільний світ, pillar of society – опора суспільства, bulwark of liberty –
захист свободи, escalation of war – розгортання війни. Велика кіль�

кість кліше помітна вже давно. 

Коли ми розглядаємо лексику в денотативному плані, відмічає�

ться великий процент абстрактних слів, хоча інформація має конк�

ретний зміст. У плані конотацій відзначається велика кількість не

тільки емоційної, але й оціночної та експресивної лексики. Часто

англійським журналістам докоряють в тому, що вони використову�

ють претензійну лексику, за якою ховається упередженість суджень:
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historic — історичний, epoch'making – надзвичайно важливий, епо�

хальний, triumphant — тріумфальний, unforgettable — незабутній, або

архаїчну військову лексику: banner – прапор, символ, champion –

чемпіон, захисник, shield – захист.

Отже, газетно�інформаційні тексти відрізняються стилістич�

ною різноплановою лексикою, великою кількістю кліше та неоло�

гізмів, які призначені для виділення інформації, для певного

стилістичного колориту та посилення експресії вислову, яскра�

вості, що особливо часто зустрічається в заголовках.

Що стосується самого перекладу з мови оригіналу на цільову

мову, то мовні особливості аналогічних стилей в обох мовах нерідко

не співпадають. Тому перекладачу необхідно не тільки добре воло�

діти мовами, але й знати специфіку обох мов, порівнюючи їх. Не�

рідко переклад публіцистичної статті значно відрізняється від текс�

ту оригіналу. Кожна мова має свої особливості, звідси й відхилення

від оригіналу.

Отже, перекладачу, який працює з публіцистичним текстом,

треба додержуватись таких правил:

1) при перекладі такого тексту необхідно уникати лишніх слів.

Але до них не відносяться слова, що несуть основний зміст;

2) при перекладі треба звертати особливу увагу на назви

політичних партій, течій, назви установ, органів влади тощо;

3) нерідко публіцистичний текст буває особливо яскравим, жи�

вим завдяки авторській стилістиці. Необхідно при перекладі збері�

гати ці засоби вираження, щоб надати читачу можливість перейня�

ти настрій оригіналу;

4) часто при перекладі можна зіткнутись зі складними лексич�

ними конструкціями, які не несуть особливий зміст, тому перекла�

дач може трансформувати текст за власним розсудом.
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СИНХРОННИЙ ПЕРЕКЛАД ТА СУТНІСТЬ РОБОТИ
ПЕРЕКЛАДАЧА

Л. С. Бучнєва,
1#курс, група ПР#81, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад»;
М. В. Махінов,
наук. керівник

У наш час комунікація між людьми з розумінням різних мов на�

буває актуальності. Паралельність сприйняття мови оратора і поро�

дження мови на мові перекладу є головним завданням перекладача.

Синхронний переклад вимагає абсолютної точності — стовід�

соткове володіння мовою перекладу і прекрасне пасивне розуміння

початкової мови. Він застосовується для проведення конференцій,

семінарів, симпозіумів і т. п., і передбачає переклад, що виконуєть�

ся одночасно з виступом доповідача. Нормальна людина не може

одночасно слухати і говорити — це психофізіологічна аномалія.

Роль перекладача непомітна, але відповідальність дуже висока.

Питання про граматичну організацію вислову на мові перекладу та

її подальше розгортання, а згодом і завершення залишається від�

критим до орієнтування в наступних компонентах висловлювання

вихідною мовою.

Опис процесу синхронного перекладу в цілому вимагає більшо�

го абстрагування від дрібних, неістотних моментів і зосередження

уваги на головній думці оратора.

Модель діяльності синхронного перекладача складається з трьох

паралельно протікаючих процесів: процесу орієнтування в почат�

ковому тексті, процесу пошуку і ухвалення перекладацьких рішень

і процесу здійснення перекладацьких дій.

Час відведений синхроністу для осмислення повідомлення

є найкоротшим у порівнянні з іншими видами перекладу — на пе�

реклад синхронному перекладачеві відводиться лише період виго�

лошування промови оратором.

На синхроніста впливають такі явища як:

– психологічний тиск;

– психологічний дискомфорт (одночасне слухання і говоріння);

– психічна напруга, пов’язана з необоротністю сказаного допо�

відачем;
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– психічна напруга, пов’язана з необоротністю перекладу і ве�

ликою аудиторією слухачів;

– психічна напруга, викликана швидким темпом мови оратора;

– складна лінгвістична задача мовної компресії (стиску тексту),

адже російські слова на 7–8% довше англійських, а деякі слова по�

трібно пояснювати декількома словами на російській, особливо

нові поняття;

– нечітка чи нестандартна вимова доповідача.

Існує певна перекладацька етика, яка спрямована на розгляд

помилок оратора та синхроніста, зокрема.

Загальноприйнята швидкість синхронного перекладу. Це час

у два рази менший того, який має у своєму розпорядженні перекла�

дач при послідовному перекладі, і в 20—30 разів менше, ніж при

письмовому перекладі тексту тієї ж мови.

Механізм синхронізації охоплює собою дії перекладача від ак�

туального усвідомлення до несвідомого контролю.

Кожна людина, яка є представником даної професії повинна

оволодіти методом використання багатого запасу лексичних, фра�

зеологізмів і синтаксичних еквівалентів. Також вона має мати ви�

значений набір вроджених психофізичних характеристик.

Темп мови перекладачів виявляє пряму (але не прямопропор�

ційну) залежність від темпу мови ораторів. Спірним залишається

питання функціонування механізму одночасного здійснення

сприйняття і говору. З цього приводу проводяться експерименти,

щодо дослідження можливості говорити та сприймати одночасно —

вони ставилися у класі синхронного перекладу.

Синхроністи використовують мовну компресію (стиснення

повідомлення, при якому в нім зберігається лише найнеобхідніше

з погляду завдання спілкування).Здатність сприймати чужу мову

під час власного говору формується лише в процесі спеціального

тренування.

Умови здійснення синхронного перекладу, в першу чергу тим�

часові обмеження, вимагають від перекладача зміни лінгвістичного

характеру перетворення повідомлення з метою зменшення об’єму

тексту на мові перекладу при середньому і швидкому темпі мови

оратора.

Звичайно неповнота уявлення перекладачем смислової струк�

тури висловлення, що перекладається по частинах та цілях цього

висловлення ускладнює процес перекладу.



сучасного перекладознавства Секція V

– 311 –

Інтригує ставлення людини до перекладача, адже дуже поши�

рені випадки нещирого ставлення до даної професії — це непра�

вильно тому, що насправді перекладач допомагає подолати міжмов�

ний бар’єр.

Особа�перекладач повинен мати талант (тобто визначений

набір вроджених психофізичних характеристик):

а) зосередженість, здатність відключатися від перешкод;

б) швидка реакція;

в) швидкість мови; 

г) психічна і фізична витривалість — це уроджені якості;

д) наявність енциклопедичних знань і вміння використовувати

їх при переробці великого матеріалу;

е) здатність сприймати на слух будь�яку промову іноземною

мовою (на побутовому рівні необхідно знати 3 тисячі слів);

ж) вільне володіння ідіомами;

и) винахідливість і спритність.

Під час роботи синхроніст знаходиться в ізольованій кабіні, не

бачачи виступаючого, а чує його виступ через навушники і гово�

рить одночасно з виступаючим із паузою в 3–4 слова.

Складності, перед якими виявляються професійні перекладачі:

– нерозуміння ідіом, незнання фразеології, жаргону, сленгу;

– невміння відтворити гру слів іноземною мовою;

– труднощі в передачі рольового вигляду персонажів.

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРІВ 
ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ

К. Г. Волошко,
I курс, група ПР#81, спеціальність «Переклад»,
факультет філології та масових комунікацій;
М. В. Махінов,
наук. керівник

Переклад як літературне явище має багатовікову історію, багато

літературознавців та письменників висловлювали свої міркування 

з приводу перекладу. Але сучасне перекладознавство як самостійна

наукова дисципліна сформувалося в основному у другій половині

ХХ століття. Післявоєнне розширення міжнародних контактів у всіх
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сферах людського спілкування викликало зростання потреб у пе�

рекладах та перекладачах, стало значним стимулом і для росту тео�

ретичних досліджень на цю тему. Сучасний стан перекладознавства

характеризується великим різноманіттям теоретичних концепцій і

методів дослідження.

Як прояв міжлітературного контакту його можна вважати при�

кладом «впливу», або сприйняття. Свого часу І. А. Крилов перек�

лав на російську мову байки Лафонтена, до того ж досить точно,

якщо говорити про їх особливості та художні прийоми: фабулу,

ідейний зміст, композиційний розвиток теми… Але читач відразу їх

сприйняв як оригінальні твори, оскільки вони не вірні байками Ла�

фонтена, а відображають російський колорит, дух. Вони мають свою

власну поетику, яка не має нічого спільного з поетикою Лафонтена.

В даному випадку оригінальні твори Лафонтена відіграли роль сти�

мулу для розвитку в російській літературі жанру байки. Порівнюва�

ти їх з оригіналами правомірно лише з позиції «теорії впливу».

Переклад належить до сфери генетичних контактів, оскільки

підтримує зв’язки вітчизняної літератури з іншими літературами.

Проте, художній переклад має двоїсту природу: з одного боку він

є продуктом міжлітературної комунікації, але в той же час він бага�

то в чому обумовлює і визначає її. 

Переклад виконує дві основні функції: інформативну (посеред�

ницьку) і творчу. Традиційно вважалося, що основною функцією

перекладу є посередницька функція, оскільки теорія художнього

перекладу не виходила за рамки національно�літературного проце�

су, або розуміла національно�літературний процес надто прагма�

тично, а значить однобоко. До перекладу ставилися вимоги най�

адекватнішої передачі іншонаціональних цінностей, тотожності

перекладу до оригінала, існувала дилема перекладу «вірного і не�

красивого» та «вільного і красивого».

Наступна, співвідносна з попередньою, проблема художнього

перекладу — проблема точності і вірності. Що з цих двох критеріїв

важливіше і чи можливо їх поєднати в одному перекладі? Кожен

акт перекладу супроводжується тими чи іншими труднощами. При

перекладі прози перед перекладачем постає проблема неспівпадан�

ня у смисловому навантаженні і стилістичній виразності слів та

зворотів різних мов.

Перекладна книга у свідомості читача займає місце оригіналу

і є в новому мовному середовищі самостійним твором. Для творів



сучасного перекладознавства Секція V

– 313 –

художньої літератури вплив на читача залежить від літературних

достоїнств тексту. Прочитавши в перекладі твори Шекспіра чи

Діккенса, читач повинен відчути силу літературного таланта автора

оригіналу, зрозуміти, чому в себе на батьківщині він вважається ве�

ликим драматургом, письменником чи попетом. Горький казав:

«…литература всего легче и лучше знакомит народ с народом». Ху�

дожній переклад — особливий вид перекладу, оскільки він є не точна

передача змісту, а «відображення думок і почуттів автора прозового

або поетичного першотвору за допомогою іншої мови, перевтілен�

ня його образів у матеріал іншої мови». Художній переклад має

справу не з комунікативною функцією мови, а з її естетичною

функцією, оскільки слово виступає як «першоелемент» літератури.

Це вимагає від перекладача особливої ретельності та ерудованості.

У художньому творі відображаються не лише певні події, а й есте�

тичні, філософські погляди його автора, які або становлять струнку

систему, або — суміш уламків різних теорій. Перекладач повинен

мати якщо не грунтовні, то принаймні достатні для перекладу знан�

ня в області філософії, естетики, етнографії (оскільки в деяких тво�

рах змальовуються деталі побуту героїв), географії, ботаніки, мо�

реплавства, астрономії, історії мистецтв та ін. «Ідейно�образна

структура оригіналу може стати в перекладі мертвою схемою, якщо

перекладач не уявляє собі того суспільного середовища, в якому ви�

ник твір, тих причин, які покликали його до життя, і тих обставин,

завдяки яким він продовжує жити в інших середовищах і в інші часи».

У залежності від ступені володіння перекладачем іноземною

мовою процес перекладу може відбуватися по�різному. Перекла�

дач�професіонал розуміє іноземний текст і без перекладу; тому пе�

реклад для нього тісно пов’язаний із підбором засобів вираження.

У процесі навчального перекладу розуміння іншомовного тексту

часто не тільки не може передувати перекладу, але й досягається через

переклад або з його допомогою. Перекладачу�початківцю нерідко

самому потрібен переклад для повного розуміння оригіналу. Тому

для нього процес перекладу складається, принаймні, з трьох етапів:

1) аналіз тексту, що перекладається; 2) чорновий (часто дослівний)

переклад; 3) адекватний літературний переклад.

Під дослівним перекладом розуміють відтворення конструкції

оригіналу без будь�яких змін і без суттєвої зміни порядку слів у ре�

ченні. Під буквальним перекладом слід розуміти переклад по

зовнішній (графічній або фонетичній) подібності між іноземним та
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українським словом або словосполученням, без врахування смис�

лових відмінностей між ними. звідси зрозуміло, що дослівний пе�

реклад за певних умов є цілком закономірним явищем, а букваль�

ний не допускається ніколи.

Буквалізм є основною перешкодою в роботі перекладачів�по�

чатківців, свого роду їх «дитячою хворобою». Слід розрізняти бук�

валізм етимологічний, тобто зв’язаний із походженням слова, та

буквалізм семантичний, тобто зв’язаний із його значенням.

Калька ж є особливою формою запозичення шляхом дослівно�

го перекладу. Це є слова або словосполучення, які створені із мов�

ного матеріалу мови перекладу під впливом морфологічної структу�

ри іноземного слова чи словосполучення. Калька може бути

повною, коли відтворюються всі елементи оригіналу у відповідній

формі, або частковою, коли спостерігаються деякі розходження

у формі. Калькування (як повне, так і неповне) часто зустрічається

при перекладі термінів та термінологічних виразів, а також фразео�

логічних зворотів, у т.ч. приказок і прислів’їв.

Переклад приказок і прислів’їв одна з найскладніших проблем

перекладознавства, що зумовлено різницею між культурами різних

народів і самою структурою фразеологізмів. Не менш проблема�

тичною є передача мовних реалій.

Але все ж адекватний переклад можливий і це доведено на практиці.

СЛЕНГ ЯК ЛЕКСИКА ОБМЕЖЕНОГО ВЖИТКУ

І. О. Моісеєва
VI курс, група ПР#32, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад»,
А. К. Карпусь, 
к. філ. н., доцент, наук. керівник

Етимологія терміна «сленг» — одне із найсуперечливіших і зап�

лутаніших питань в англійській лексикографії. Труднощі розкриття

походження терміна поглиблюється його багатозначністю та різно�

манітною трактовкою сленгу авторами словників та спеціальних

досліджень.

Вперше термін сленг зі значенням «мова низького вульгарного

типу» був засвідчений у 1756 році; з 1802 року цей термін розуміють
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як «жаргон певного класу або періоду», а з 1818 року під сленгом

стали розуміти «мову високого розмовного типу, нижчого за рівень

стандартної мови освічених людей».

Е. Партрідж зазначає, що приблизно з половини минулого

століття термін сленг став загальноприйнятим значенням для роз�

мовної мови, тоді як до 1850 року цим терміном називали всі різно�

види «вульгарної мови». Слід зазначити, що під терміном «сленг»

не слід розуміти такі синоніми сленгу як argot, jargon, flash, gibbe'
rish, cant. Спочатку сленг вживався як синонім до терміна «кент»,

пізніше — до терміна «арго».

Термін «сленг» як синонім для кент ввів у свій знаменитий

словник «низької» мови Гроуз в 1785 році.

Наприкінці XIX сторіччя, слово «сленг» почали розглядати як

запозичення зі скандинавських мов. Починаючи з етимологічного

словника Скіта, така інтерпретація походження терміна потрапила

в деякі авторитетні словники англійської мови. Скандинавське по�

ходження терміна приймали такі дослідники як Бредні, Уіклі та

Уайльд.

Також проблема, з якою зустрічаються дослідники сленгу, поля�

гає в тому, щоб визначити, які слова вважаються сленгом, а які —

ні. Так, наприклад, симпозіум по сленгу, який відбувався у Франції

в 1989 році, перервався через декілька днів, так і не прийнявши

визначення поняття «сленг», яке задовольнило б більшість учас�

ників. Тим не менш існує величезна кількість можливих визначень

таких, як «нецензурна розмовна мова», «мова нижчих шарів

суспільства, неосвічених людей», «поезія простої людини». Часто

згадують відоме визначення сленгу, яке дав американський поет

Карл Стенберг. Він сказав, що сленг — це «мова, яка закочує рука�

ва, плює на долоні і приступає до роботи». Однак і цей образ не

відрізняється достатньою точністю.

Стабільне та довге життя деяких слів сленгу свідчить про

гнучкість і життєву стійкість цього мовного прошарку, незважаючи

на велику кількість радикальних змін у соціокультурному житті.

Але природна мова існує в постійному русі, в динаміці, особливо її

лексико�семантична система: з’являються нові слова, зникають

старі, вже добре відомі слова набувають нового значення. Мова

існує в постійному комунікативному русі. Завдяки цьому мова ви�

конує одну з основних своїх функцій — бути засобом спілкування,

адекватно обслуговувати потреби комунікантів в передачі, обробці
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і зберіганні інформації. Цей процес в однаковій мірі релевантний

як для літературного стандарту, так і для нестандартної національ�

ної мови.

Етимологія терміна «сленг» залишається досі повністю не розк�

ритою і являє собою одну із таємниць лексикографії.

За допомогою сленгу той, хто говорить, може найбільш повно

і вільно висловити свої почуття й емоції.

Отже, вважається, що сленг створюють геніальні люди для того,

щоб освіжити мову, поглибити її, збагатити цікавими і яскравими

елементами, щоб зробити мовний запас багатшим на різні відтінки

значень. Хоча творці сленгу, мабуть, і не задумуються про свої

наміри, а просто підсвідомо вживають сленг.

ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

О. Л. Приймаченко,
І курс, група ПР#81, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад»;
М. В. Махінов,
наук. керівник

Газета — засіб інформації, а також засіб впливу на широку та не�

однорідну аудиторію читачів. Перекладач має гарно розуміти зміст

газетного заголовку та вміти гарно та правильно його передати

з мови оригіналу на мову перекладу.

Сучасна публіцистика є основним функціональним різновидом

мовлення, неповторність якого визначають екстралінгвальні чин�

ники, комунікативне спрямування публіцистичного тексту й особ�

лива ситуація мовлення, що характеризується віддаленістю комуні�

кантів та певною односпрямованістю. У мові публіцистичного

стилю газетна мова посідає визначальне місце, відбиваючи його

найхарактерніші риси.

У свою чергу, велику роль у збагаченні української літературної

мови і її стилів відіграє розвиток прогресивної української публі�

цистики. Саме через мову публіцистики в українську літературну

мову потрапила значна кількість термінів наукової та суспільно�по�

літичної лексики, збагачувався запас синонімічних можливостей,

оскільки в публіцистичному стилі певна кількість загальновжива�

них слів набула ряду нових значень або нових відтінків значень,
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в українській мові з’явилося чимало стійких словосполучень, утво�

рених в основному на базі публіцистичної лексики.

Реалія — елемент культури, під яким розуміють сукупність ма�

теріальних та духовних цінностей суспільства, що історично скла�

лась на основі економічного базису.

Переклад реалій — це частина великої і важливої проблеми пе�

редачі національної та історичної своєрідності, яка сходить до

самого зародження теорії перекладу як самостійної дисципліни.

Реалії входять до складу безеквівалентної лексики, але належать до

найменш вивчених лінгвістичних одиниць.

Переклад реалій — це частина великої і важливої проблеми пе�

редачі національної та історичної своєрідності, яка сходить до са�

мого зародження теорії перекладу як самостійної дисципліни. Ре�

аліїї входять до складу безеквівалентної лексики, але належать до

найменш вивчених лінгвістичних одиниць.

Перекладач має постійно пам’ятати про особливості вживання

часових форм в заголовках. Сучасні американські газети викорис�

товують неперфектні часи. Коли мова йдеться про дію, яка вже

відбулась, але в недалекому минулому, то використовується те�

перішній час, така форма ніби наближує читача до певних подій.

Головною метою будь�якого перекладу — є досягнення адекват�

ності. Адекватність — це вичерпна передача смислового змісту

оригіналу і повна функціонально�стилістична відповідність йому.

Еквівалентність виступає в якості основи комунікативної

рівноцінності, наявність якої і робить текст перекладом.

Адекватний переклад є по означенню еквівалентним, хоча ступінь

смислової спільності між оригіналом та перекладом може бути різною.

Реалії — це слова і словосполучення народної мови, які зобра�

жують собою найменування предметів, понять, явищ.

Проблема перекладу реалій вважається однією з найголовніших

та найскладніших у міжкультурному аспекті перекладу та дос�

лідженнях національно� культурної специфіки мови і мовленнєвої

діяльності.

Переклад виступає як засіб захисту національних мов і культур,

даючи імпульси для їхнього саморозвитку і водночас вберігаючи їх

від надмірного іншомовного впливу. 

При перекладі реалій існує дві труднощі: відсутність у перекла�

дацькій мові відповідності (еквівалента, аналога) із�за відсутності

у носіїв цієї мови об’єкта, який ця реалія позначає. Необхідність,
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передати не тільки предметне значення (семантику) реалії, а також

і її колорит (конотацію) — її національне і історичне забарвлення.

Труднощі перекладу реалій пов’язані зі ступенем їх пошире�

ності і частотності вживання у мові оригіналу.

Також при роботі з реаліями перекладачу необхідно вирішити,

як саме передати реалію: чи то за допомогою транскрипції, чи то

перекладу.

Переклад — це справа творча, індивідуальна. Кожен автор може

за допомогою свого таланту, своєї майстерності слова виробляти

інші шляхи донесення до читача змісту того, що більшість дос�

лідників назвала неперекладним — реалії.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ, 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ГАЗЕТНИХ МАТЕРІАЛІВ

Ю. А. Тищенко,
І курс, група ПР#81, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад»,
В. М. Махінов,
наук. керівник

Перекладачі рекламних текстів стикаються з істотними трудно�

щами при передачі прагматичного потенціалу оригіналу. Зокрема,

це пов’язано з перекладом у рекламному тексті фактів і подій,

пов’язаних з культурою певного народу, різними національними

звичаями й назвами страв, деталями одягу і т.д.

Реклама відіграє в житті людини важливу роль. Вона впровади�

лася непомітно й поступово стала невід’ємною частиною нашого

життя. Куди б ми не йшли, що б не робили, реклама постійно з на�

ми. Це плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі і буклети.

Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні й радіо, у га�

зетах і журналах, а також у мережі Інтернет.

Рекламний текст містить у собі цілий ряд екстралінгвістичних

компонентів і буде адекватно сприйнятий при їх гармонічному спо�

лученні. Цей фактор є значимим при перекладі реклами, тому що

перекладач повинен враховувати, що, зневажаючи цими компо�

нентами, не вдасться перекласти рекламний текст із найбільшою

ефективністю.
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Характерна риса реклами і рекламних матеріалів — лаконіч�

ність, відсутність розгорнутих пояснень. При перекладі таких мате�

ріалів можна зустріти терміни, які не пов’язані з контекстом. Іноді

рекламні слова�назви запозичені з загальновживаної лексики.

В процесі перекладу рекламних текстів прикметники і прислів�

ники використовуються для опису різноманітних властивостей

рекламованого продукту — форми, розміру, якості, ціни, відчуттів,

які даний продукт викликає. До найбільш вживаних в англомовній

рекламі прикметників відносяться: natural, sensual, innocent, passion'
ate, romantic, mysterious, good, better, best, free, fresh, delicious, clean,
wonderful, special, fine, big, great, real, easy, extra, rich, gold.

Задача перекладача — використати всі знання теоретичних

основ перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу,

адже знання теоретичних основ перекладу і екстралінгвістичних

реалій необхідна умова адекватності перекладу.

Рекламний текст ніколи не потрібно перекладати дослівно, тому

що в такому випадку він може втратити сенс. При перекладі рек�

ламних текстів на інші мови потрібно ураховувати етичні, психоло�

гічні і психографічні (особові) характеристики аудиторії і спожива�

ча, специфіку і культуру країни, для якої даний текст призначений.

Основна мета реклами — впливати на свідомість споживача,

привернути його увагу та переконати його придбати певний товар.

Тому переклад рекламного тексту повинен враховувати стратегічні

рішення вихідної концепції та її потенційний результат на заплано�

ваному ринку. При перекладі рекламних текстів перш за все має

зберігатися прагматична функція тексту�оригіналу. Переклад може

бути успішним за умови, якщо він здійснює на реципієнта такий

самий вплив, як і оригінал.

Газетно�інформаційні тексти рідко перекладаються для друку

повністю та в чистому вигляді. При цьому переклад замінюється

більш коротким реферативним викладом.

Перекладач має гарно розуміти зміст газетного заголовку та вміти

гарно та правильно його передати з мови оригіналу на мову перек�

ладу. Адже для заголовків американських газет характерним є і те,

що заголовок може мати подвійний зміст, так як комбінація слів

підбирається таким чином, що за змістом можна зробити абсолют�

но протилежні переклади, тому дуже важливо відчувати цей нюанс.

Ще однією проблемою при перекладі газетних заголовків є різні

скорочення.
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Основними функціями газетних заголовків є номінативна, ін�

формативна, комунікативна, а також прагматична або аттрактивна,

що реалізує дію тексту, його цільову спрямованість.

Для того, щоб максимально прискорити і спростити читання

і розуміння газетного тексту, в мові газетних повідомлень вжива�

ються слова і словосполучення, які повторюються з номера в но�

мер. Вони складають свого роду термінології газетного стилю і по

суті є газетними штампами або кліше.

Переклад газетно�публіцистичного стилю характеризується

певними специфічними особливостями, які перекладач обов’язко�

во має врахувати при перекладі.

КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ 
АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ 

СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

В. В. Трекурова,
VI курс, група ПР#32, факультет філології та масових комунікацій
спеціальність «Переклад»,
А. К. Карпусь,
канд. філол. наук, доцент, наук. керівник

Як відомо, основною одиницею традиційного синтаксису є ре�

чення. Потреби мислити й спілкуватися створили в мові особливі

синтаксичні конструкції, що складаються з об’єднання кількох ре�

чень. Ці синтаксичні утворення називаються складними речення�

ми. «Складне речення являє собою об’єднання декількох речень за

допомогою тих або інших синтаксичних засобів у граматичне ціле,

що служить для вираження закінченої думки.

Окремі речення, що входять до складу складного, з одного бо�

ку, подібні до простих речень, з іншого боку — відрізняються від

них. Подібність окремих речень, що є елементами складного ре�

чення, до простих речень пов’язана з їхньою граматичною структу�

рою: як ті, так й інші мають головні члени, що виражають предика�

тивність — підмет і присудок у двоскладних реченнях або головний

член в односкладних реченнях, і можуть мати другорядні члени, які

вплетені в загальний безперервний ланцюг підрядних словосполу�

чень, відправним пунктом предикативності є головні члени.
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За останні 70–80 років цілим рядом дослідників висловлювався

в різних роботах із синтаксису складного речення сумнів щодо

доцільності збереження в науці традиційної схеми розподілу

зв’язків між частинами складного речення на сурядні й підрядні. 

Що являють собою сурядний і підрядний зв’язки в складному

реченні? Під сурядним зв’язком двох частин речення, за Жельві�

сом, «варто розуміти такий їхній зв’язок, при якій ці частини одна�

ково залежать одна від одної в значеннєвому, граматичному й рит�

момелодичному відношенні. При підрядному зв’язку одна із

частин складного речення (головна частина) у значеннєвому, гра�

матичному й частково в ритмомелодичному відношенні більш не�

залежна, ніж друга (підрядна) частина».

Об’єднання речень усередині складного й установлення між ни�

ми різних відносин, на думку А. Н. Гвоздьова, здійснюється рядом

синтаксичних засобів. До них відносяться: інтонація, сполучники,

сполучні слова, співвідносні займенникові слова, порядок речень,

вживання часів і відмінків, лексичні й фразеологічні елементи.

За словами професора М. Н. Петерсона, «Сполучники — це

слова, які слугують для з’єднання між собою членів речення й цілих

речень. Зв’язок між членами речення й між реченнями можуть бу�

ти різного характеру. Відповідно різними за характером можуть бути

й сполучники». Отже, сполучники діляться на два види: сполучни�

ки сурядності і підрядності. В. В. Виноградов вважав, що в сучасній

англійській мові можна виділити наступні групи сурядних сполуч�

ників: сполучні, розділові, протиставні, наслідково�результативні,

причинні.

Число сурядних сполучників, що з’єднують речення невелике:

and, as well as, both…and, not only…but also, but, or, either…or.

Підрядні сполучники слугують для приєднання підрядного ре�

чення до головного й діляться на сполучники, що вводять підрядні
речення підметові, присудкові й додаткові: that, if, whether; обставинні
підрядні речення: часу (after, as, as long as, as soon as, before, since until
(till), while, причини (as, because, singe, for, seeing (that), умови (if, on
condition (that), provided (that), providing (that), supposing (that), unless,

мети (lest, so that, in order that, that, способу дії (as, as if (as though), so...
that, such... that), порівняння (as... as, (not) so... as, than), наслідку (so
that), допустові (in spite of the fact that, though (although).

Отже, «складне речення» — це структура складного цілого, во�

но не є механічною сумою складових, це ціле простих одиниць.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ, ОСОБЛИВОСТІ 
ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Г. Ю. Цирульницька,
VI курс, група ПР#32,
факультет філології та масових комунікацій
спеціальність «Переклад»,
А. К. Карпусь,
к. філ. н., доцент, наук. керівник

Важлива роль, яку мова відіграє на сучасному етапі як основний

засіб міжнародного спілкування, поставила вчених�лінгвістів перед

необхідністю звернути більше уваги на особливості її функціону�

вання в усіх стилістичних різновидах.Науково�технічна революція,

яка охоплює нові галузі життя, і пов’язана з нею міжнародна інте�

грація наук, очікуваний демографічний вибух та інші важливі явища

цивілізації призводять до небувалого розвитку різноманітних кон�

тактів між країнами та іншими різномовними спільнотами людей.

У таких умовах з’являється велика кількість міжнародних слів, і, ут�

ворюючись завдяки різним моделям мови, вони вимагають, щоб їх

вивчали і знали.

Мова ніколи не залишається чимось застиглим і незмінним,

навпаки, вона постійно змінюється, відкидаючи застаріле і беручи

на озброєння все нове. Лексичний запас мови може поповнювати�

ся різними засобами. Наприклад, в певні періоди розвитку будь�

якої країни в мові з’являється значна кількість запозиченої лекси�

ки. Серед неї вагому частину займають міжнародні слова або

інтернаціоналізми тобто слова, які виникли у зв’язку з новими від�

криттями, подіями, досягненнями людства..

Д. Е. Розенталь та М. А. Теленкова у «Словнику�довіднику

лінгвістичних термінів» пишуть: «Інтернаціоналізми» — це слова

спільного походження, що існують у багатьох мовах з одним і тим

же значенням, але зазвичай оформляються відповідно до фонетич�

них та морфологічних принципів даної мови». Цей особливий про�

шарок слів позначає поняття у сфері суспільного та політичного

життя, науки, техніки, культури та ін.: atom — атом, proton — про�

тон, diameter — діаметр і т. д. Від простого запозичення інтер�

націоналізм відрізняється тим, що будь�який елемент може назива�

тись інтернаціональним тільки тоді, коли він зустрічається



сучасного перекладознавства Секція V

– 323 –

принаймні у трьох неспоріднених мовах. Інтернаціоналізми слід

також відрізняти від екзотизмів, які означають явища, що не мають

місця в житті мови�реципієнта. Необхідно пом`ятати, що інтер�

націоналізми — синхронічна категорія, яка виявляється лише у ви�

падку стикання та зіставлення мов. Найбільша кількість інтерна�

ціоналізмів проникає у сфери науки такі, як: математика, фізика,

хімія а також майже усі соціальні сфери. Інтенсивні взаємозв’язки

між народами, обмін матеріальними і культурними надбаннями

обумовлюють появу спільних для багатьох мов міжнаціональних

слів — інтернаціоналізмів.

З розширенням взаємозв’язків між народами запас інтернаціо�

налізмів інтенсивно зростає. Вони використовуються у різних сфе�

рах суспільного функціонування літературної мови. За походжен�

ням серед інтернаціоналізмів переважають грецькі і латинські

слова. Іншомовні лексичні елементи, що збагатили словники ба�

гатьох мов і являють собою їх невід’ємну частину, можуть називати

предмети та явища дійсності і не мати будь�якого стилістичного за�

барвлення, а також вживатися з певною стилістичною настановою.

Запозичені слова широко використовуються в усіх стилях: в роз�

мовному, діловому, науковому.У науковому стилі запозичені слова

називають певні поняття і створюють колорит книжності, акаде�

мічності. У художньому стилі запозичені слова використовуються

як засіб художнього відтворення колориту певної країни, її націо�

нальної своєрідності для характеристики мови дійових осіб.

У творах видатних письменників часто вживаються слова, які не

увійшли до активного словника. Їх називають екзотичними словами.

Екзотизми — це слова інших народів (назви установ, посад,

професій).

У художньому, науковому і публіцистичному стилі використо�

вуються також запозичені слова, лексично, фонетично, граматично

і графічно не освоєні українською мовою. Їх називають варвариз�

мами. Вони часто оформлюються алфавітом мови�джерела, варва�

ризмами є назви закордонних газет, журналів, організацій. Процес

засвоєння слів з інших мов двобічний. Контактуючи з іншими мо�

вами, кожна мова не тільки запозичувала їхні лексичні елементи,

а й сама служила джерелом поповнення словникового складу

цих мов. 
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СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ІДІОМАТИЧНИХ 
ОДИНИЦЬ У ПЕРЕКЛАДІ

А. О. Чернявська,
І курс, група ПР#81, факультет філології та масових комунікацій, 
спеціальність «Переклад»;
В. М. Махінов, наук. керівник

Вивчення іноземної мови — спроба залучення до нової націо�

нальної культури.

Фразеологізми відображають багатовікову історію народу, куль�

туру і побут.

Знання ідіом необхідно в розмовній мові, адже саме в ній вони

і вживаються.

Ідіома — сполучення язикових одиниць, значення якого не

співпадає зі значенням з якого складені його елементи.

Ідіоми створені народом, і тому тісно пов’язані з інтересами

і повсякденними заняттями простих людей.

Наука, що вивчає будову, походження і випадки вживання

ідіоматичних виразів (фразеологізмів) називається фразеологією.

Призначення ідіоматичних виразів — додавання мові особливої

виразності, неповторної своєрідності, влучності і образності.

Студенти III та V курсів філологічних факультетів уникають

вживання ідіоматичних виразів, як наслідок, їх іншомовне мовлен�

ня виявляється неідіоматичним, що негативно позначається на

розвитку культури мовленнєвого спілкування студентів�філологів.

Аналізуючи їх можна прослідкувати історію країни, частково

ознайомитися з її звичаями і традиціями, отримати поняття про

менталітет народу.

Аналіз ідіоматичних виразів англійської мови.

На характер цих виразів впливають зовнішні та внутрішні чинники.

Зовнішні чинники — географічне положення країни, її взаєми�

ни з країнами, що є сусідами, кліматичні умови і т. ін.

Внутрішні чинники — особливості побуту і економічного роз�

витку, релігія, традиції, звичаї і т. ін.

Способи відтворення ідіоматичних одиниць.

Часто значення не має нічого спільного із значеннями слів, які

входять до нього.

Складність перекладу ідіом полягає у тому, що перекладач пови�

нен уміти їх розпізнати і підшукати відповідний українській варіант.
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Фразеологічні звороти — приказки та прислів’я — поділяються

на 3 групи.

Перша група — прислів’я та приказки, які повністю співпада�

ють з українськими — як по смислу, так і по формі.

Приказки та прислів’я, які співпадають в різних мовах.

Друга група — співпадають по змісту, але не співпадають за об�

разом, який лежить в їх основі.

При перекладі таких фразеологічних одиниць рекомендується

користуватися саме такими відповідниками, які закріпилися в мові.

Третя група — приказки та прислів’я, які не мають відповід�

ників в українській мові — ні за змістом, ні за образом.

Вони перекладаються або описово, або при допомозі приказки

створеної перекладачем.

Образні фразеологічні звороти побудовані у вигляді порівнянь,

з точки зору перекладу можна поділити на ті ж самі три групи, що

і прислів’я та приказки.

Перша група — фразеологічні звороти, які мають образну та

змістову відповідність в мові оригіналу та в мові перекладу.

Друга група — фразеологічні звороти, які виражають ту саму

думку, але за допомогою іншого образу.

Третя група — порівняння, які не мають собі подібних в укр. мові.

До фразеологічних зворотів відносяться також і крилаті вирази

та посилання, різні цитати — літературного характеру, біблеїзми,

висловлювання історичних осіб тощо.

При їх передачі перекладач повинен керуватися традицією, що

існує в українській мові, належно від словникового значення слів,

що входять до складу виразу.

Перекладові слід надати форму фразеологізму.

РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ 
ТА ТРУДНОЩІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

О. С. Яманова,
VI курс, група ПР#32, факультет філології та масових комунікацій
спеціальність «Переклад»,
А. К. Карпусь, к. філол. н., доцент, наук. керівник

Фразеологізми відіграють важливу роль у спілкуванні та нада�

ють різноманітних відтінків висловлюванню: вони можуть зробити
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текст більш емоційним, надати йому виразності, певним чином

спрямувати естетичне сприйняття, забезпечити ті чи інші культурні

асоціації тощо. Дуже часто фразеологізми слугують свого роду ко�

дом визначення статусу тексту (співрозмовника, теми висловлю�

вання, стосунків між учасниками комунікації тощо).

Труднощі перекладу починаються з розпізнавання фразеологіз�

му в тексті. Для перекладача це дуже важливо. Як тільки з’являєть�

ся у тексті вираз, який логічно суперечить контексту, слід розгляда�

ти його як фразеологізм. 

Інша важлива умова в процесі розпізнавання фразеологізмів

полягає в умінні аналізувати їхні мовні функції. Наприклад,

конфлікт між переносним та буквальним значенням часто вико�

ристовується автором тексту для зображення будь�яких образних,

естетичних, емоційно�оцінювальних та інших асоціацій або для

створення гумористичного ефекту.

Крім того, фразеологізми достатньо тісно закріплені за певни�

ми соціально�культурними верствами населення і слугують озна�

кою присутності тієї чи іншої верстви населення у тексті.

До того ж перекладач зустрічається з національно�культурними

відмінностями між схожими за смислом фразеологізмами у двох

різних мовах. Збігаючись за смислом, фразеологізми можуть мати

різне стилістичне забарвлення, різну образну основу, нарешті, різну

емотивну функцію.

У будь�якому випадку дуже допомагає ерудиція, знання у сфері

країнознавства — культури, історії і традиції країн мови, яка ви�

вчається. Власне кажучи, потрібно перекладати не з мови на мову,

а з однієї культури на іншу. 

Перекладу фразеологізмів приділяється багато уваги у теоре�

тичних працях, у кожному посібнику з перекладу, особливо з пе�

рекладу художньої, публіцистичної, суспільно�політичної літерату�

ри, у багатьох публікаціях з теорії фразеології. Пов’язані з цим

проблеми розглядаються по�різному, рекомендуються різні методи

перекладу, іноді точки зору не збігаються. І це, в принципі, нор�

мально: однозначного, стандартного, єдиного на всі випадки жит�

тя рішення тут не може бути. В різних ситуаціях може знадобитися

різний підхід. Саме тому практично неможливо замінити перекла�

дача�людину машиною, комп’ютером. Комп’ютер не зможе відчу�

ти себе частиною тієї культури, на мові представників якої написа�

ний той чи інший текст, не зможе вжитися в нього, видати єдино
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можливий і у той же час неповторний варіант. Людина і тільки лю�

дина здатна інтегрувати у своє мислення усю велику сукупність

норм, правил, традицій іншої культури, в цілому, реалій, і викласти

чужі думки так само зрозуміло і чітко, як вони були висловлені, ви�

користовуючи при цьому усю могутність і багатство мови, якою го�

ворить він сам. 

5.2. Лінгвістика перекладу

АНГЛІЙСЬКИЙ АРТИКЛЬ ТА СПОСОБИ ЙОГО 
ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ/РОСІЙСЬКУ МОВИ

В. Г. Біляк,
VI курс, група ПР#32, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад» 
І. Д. Перковська,
професор, наук. керівник

Проблема артиклю та його місця в мові є одним із найскладні�

ших питань в англійській граматиці. Незважаючи на велику кіль�

кість літератури, присвяченої дослідженню такого граматичного

феномена як артикль, більшість дослідників так і не досягли згоди

щодо артиклю, його значення та функцій.

Значення артиклю як частини мови є значення ідентифікації,

яке реалізується як класифікація та атрибуція. Значення неозначе�

ного артикля — генералізуюча ідентифікація, значення означеного

артикля — індивідуалізуюча ідентифікація.

Досить вірогідно, ми маємо досліджувати артикль як пере�

хідний феномен, який не можна повністю віднести ані до морфо�

логії, ані до синтаксису.

Ми визнаємо, що артикль має статус окремого слова та відноси�

мо його до допоміжних частин мови, оскільки у артикля є спе�

цифічні, тільки йому притаманні, семантичні, морфологічні та

синтаксичні функції, але немає лексичного значення.

Є випадки «опущення» артикля, але вони обумовлені стиліс�

тичними вимогами, наприклад, у газетних назвах або в текстах те�

леграм, але не граматичними правилами.
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Як і будь�яка інша частина мови, артикль характеризується пев�

ними морфологічними, синтаксичними та семантичними рисами.

У артикля є кілька функцій. Морфологічна функція артикля по�

лягає в його ролі формального індикатора іменника як частини мови.

Синтаксична функція артиклю полягає в тому, що він є індикато�

ром лівої межі іменниковой групи. Артикль також може виконува�

ти функцію анафоричної чи першопочаткової зв’язки. Анафорич�

ний артикль відіграє дуже важливу роль в організації зв’язності

тексту, створюючи зв’язок між окремими реченнями. По відношен�

ню до іменника, з яким він зазвичай вживається, артикль виконує

диференційну функцію. Комунікативна або текстоформуюча

функція артикля стає очевидною при прийнятті до уваги факту, що

використання різних артиклів створює різні варіанти контексту та

зміни значущої структури комунікації.

Під впливом артиклів іменники можуть змінювати свою прина�

лежність до певного класу, переходячи з однієї групи лексики в іншу.

Комунікативна функція артикля (як і усіх інших слів) полягає

в тому, щоби слугувати засобом розгортання задуму повідомлення

у текст повідомлення.

Хоча контекст й зумовлює вживання того чи іншого артикля,

сам артикль також є виразником характеру контексту, тобто володіє

текстоформуючою функцією.

Артиклі беруть участь у вираженні напряму семантичних

зв’язків. Означений артикль може слугувати показником ретро�

спективного, а неозначений артикль — проспективного зв’язку.

Перекладацька компетенція неможлива без розуміння і воло�

діння технікою перекладацьких трансформацій, які діляться на

лексичні, граматичні та стилістичні трансформації.

Граматичні трансформації необхідно застосовувати, аби уник�

нути неадекватного буквального перекладу — «граматичного бук�

валізму» — завдяки граматичним перетворенням буквальний пе�

реклад адаптується до норм мови перекладу та стає адекватним. 

Способи передачі артикля входять до першої великої групи гра�

матичних трансформацій.

Артикль належить до так званих безеквівалентних граматичних

одиниць, тобто таких одиниць, які існують у вихідній мові, але

відсутні у цільовій мові.

Цей факт тягне за собою три можливих типи перекладу подіб�

них одиниць: нульовий переклад, при якому артикль опускається



сучасного перекладознавства Секція V

– 329 –

взагалі, наближений, або неповний, переклад та трансформацій�

ний переклад, при якому артикль передається за допомогою однієї

з граматичних трансформацій, які разом із лексичними трансфор�

маціями застосовуються при описі процесу перекладу.

Основним способом перекладу артикля, у випадку коли він має

додаткове смислове навантаження, є застосування додаткових лек�

сичних засобів. Зокрема різних видів займенників.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА АСПЕКТИ 
ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ПОДІБНИМИ ЯВИЩАМИ 
В ІНШИХ МОВАХ СВІТУ

О. В. Виходченко,
VI курс, група ПР#32, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад»,
Н. І. Морєва,
наук. керівник

Предметом дослідження даної роботи є визначення та аспекти

перекладу фразових дієслів англійської мови, а також пошук та

порівняння схожих явищ в інших мовах світу. Проводиться ана�

логія перекладу звичайних дієслів та фразових, досліджуються

труднощі, які найчастіше виникають при перекладі. Також виявля�

ються зони поширення: географічна, стилістична та жанрова, при�

чини поширення.

Фразові дієслова набули своєї популярності протягом останніх

10 років, а в деяких регіонах та жанрових прошарках досягли піку

своєї вживаності. На подив, саме з вживанням цих дієслів пов’язані

найбільші труднощі, особливо для іноземців, які вивчають

англійську мову та перекладачів. Справа полягає поперед за все

у специфічності лексикологічного значення, обумовленої окреми�

ми багатьма факторами. В більшості випадках, майже неможливо

здогадатися, що означає те чи інше фразове дієслово, навіть якщо

відоме значення окремої його частини, або з контексту. Це дозволяє

зробити припущення по їх повну або часткову ідіоматичну природу.

Джейн Поуві дає наступне визначення фразовому дієслову.

Фразове дієслово — це сполучення простого дієслова (наприклад,
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put, come, go) та адвербіального післяслогу (наприклад in, off, up),

яке представляє цільну синтаксичну та семантичну одиницю. 

Щодо зон вживання фразових дієслів, то вона перманентно

розширюється за всіма напрямками. Про це свідчать перш за все

книги, словники та дослідження, присвячені фразовим дієсловам

та особливостям їх перекладу. Поряд зі зростанням кількості, пос�

тупово зростає і частота вживання. Це почалося ще с ново�

англіканського періоду і продовжується по цей день. Якщо спочат�

ку сфера вживання не виходила за рамки розмовної мови, то на

теперішній час, фразові дієслова стали нормою офіціально�ділово�

го стилю, юридичних текстів та статей. Це явище пояснюється тим,

що більшість фразових дієслів змінили «своє обличчя» і перейшли

з одного стилістичного прошарку в інший, надбали нового значен�

ня та втратили попереднє. 

Під час дослідження було також виявлено схожі структурі в ін�

ших мовах світу. Зокрема в німецькій, існують дієслова з відокрем�

люваною часткою. У цій роботі було досліджено ступінь тотожності

англійських фразових дієслів і німецьких дієслів з відокремлюва�

ною часткою, які схожі на перший погляд, але різняться за декіль�

кома важливими ознаками. Таким чином було зроблено висновок:

фразові дієслова є унікальним явищем саме англійської мови за ба�

гатьма ознаками, і не зустрічаються в жодній з досліджених авто�

ром мов.

Особливості вживання та аспекти перекладу фразових дієслів

різняться в залежності від географічного місцезнаходження мовця,

а також від стилю мовлення. 

Фразові дієслова можна класифікувати за значенням, яке додає

післяслог до простого дієслова. Найчастіше це напрямок руху (stand
up, go out). Велику групу складають дієслова, які означають перехід

об’єкту з одного стану в інший або переміщення у просторі (move
towards, move in). До третьої групи належать фразові дієслова з се�

мантичним компонентом «відсутність змін, положення об’єкту»

(stay behind, remind at).

Враховуючи високий рівень ідеоматичності та виняткову полі�

семантичність, а також залежність від контексту, значення фразо�

вих дієслів слід перевіряти за допомогою спеціальних словників.

Дослідження включає правила використання таких словників, а та�

кож основні прийоми перекладу, в залежності від стилю тексту, осо�

бистості мовця та основних характеристик сприймача тексту. 
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АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ КУЛЬТУРНОDОБУМОВЛЕНИХ
ЯВИЩ У ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ

С. О. Дем’яненко,
VI курс, група ПР#32, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад» 
І. Д. Перковська,
доцент, наук. керівник

Предметом дослідження цієї роботи лінгвістичні та культурні

проблеми, які виникають у перекладача при перекладі дитячої ху�

дожньої літератури. Проаналізовано різні методи та способи пере�

кладу для передачі автентичності цінностей та особливостей куль�

тури мови оригіналу. 

На противагу загальній думці, переклад дитячої літератури мо�

же виявитись набагато важче, ніж для дорослих. По�перше, перед

юним читачем в тексті може виникнути багато мовних та культур�

них перешкод, що погіршують розуміння оригінального повідом�

лення. Прикладом таких бар’єрів можуть бути іноземні назви,

терміни, назви системи виміру, складні синтаксичні конструкції,

посилання на культурний спадщину чи загальні знання у мові пе�

рекладу, що ще невідомі юному читачеві. По�друге, націленість

тексту на обидві аудиторії (дитячу та дорослу) також може стати

проблемою при перекладі. По�третє, сам вибір дитячої літератури

для перекладу визначається світоглядом, а також моральними,

етичними та релігійними нормами країни мови перекладу. 

Дитячу літературу можна розділити на дві категорії: література,

яка призначена для читання дітям або для читання дітьми. Також

дитяча література має подвійне призначення (для дітей та дорос�

лих), тому це потрібно враховувати при перекладі. Дорослі більш

концентруються на логічності та послідовності тексту, в той час як

діти звертають увагу на всякі нісенітниці, кумедні моменти, жарти

в тексті, а також пісні та вірші. 

Для різних читачів потрібні різні переклади. Переклад немож�

ливий без знання як загальних, так і лінгвістичних особливостей

мови перекладу.

Дитяча література призначена для читання дітям та часто ілюст�

рується. Тому, переклад можна розглядати, як вид спілкування між

дорослими та дітьми. Крім того, перекладаючи дитячу літературу,

перекладач має звертати увагу на відповідність перекладу малюнкам,
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що супроводжують твір мови оригіналу, та зв’язок між ними. Таким

чином читання вголос та розглядання малюнків обов’язково

потрібно враховувати при перекладі дитячої літератури.

Коли твір мови оригіналу призначений для читання дітьми, то

перекладач має враховувати вік, інтереси, досвід, вміння дитини та

багато інших аспектів. Велике значення має адаптування таких слів

в тексті, як географічні назви, системи виміру, які пояснюються

юним читачам, які не мають належних знань чи досвіду, і тому їм не

зрозуміло значення деяких слів. У більшості випадків необхідне

адаптування складних слів до більш легкої вимови та розуміння ма�

ленькими читачами. 

Виділяє різні способи адаптування тексту: видалення, додавання,

пояснення, спрощення та локалізація інформації. Локалізація — це

адаптування тексту до більш знайомого юному читачеві бачення.

При антилокалізації, навпаки, перекладач зберігає всі особливості

оригінального твору. Таким чином, перекладач акцентує увагу чи�

тача на тому, що твір має іноземне походження, іншу культуру і на�

дає можливість дитині ознайомитись з нею. 

«Очищення» чи його модернізація — одні з основних методів

перекладу, які пропонує Клінсберг. «Очищення» — це трансфор�

мація цінностей в перекладі, методом додавання чи видалення

інформації, для кращого розуміння читача мови перекладу. Що

стосується дитячої аудиторії, то це може означати повне пристосу�

вання тексту. Найголовніша мета такого «очищення» — це захист

дітей від усього, що може вважатися непідходящим з ідеологічної,

релігійної та етичної точки зору. Наприклад такі події, які зображу�

ють вбивство, смерть, небезпеку, погані манери та звички чи по�

милки дорослих досить часто є табу в дитячій літературі. Крім того,

модернізація також означає адаптування архаїчних слів та відтво�

рення її через відповідні значення у сучасній мові. Але модернізація

може не співпадати з основною метою перекладу.

Щоб зробити читання тексту більш легким, застосовується ско�

роченням речень та глав та спрощення складних граматичних

конструкцій. Відповідні пунктуаційні знаки роблять переклад

ритмічний, а отже його легше читати. 

Підводячи підсумок, потрібно зазначити, що перекладаючи ди�

тячу літературу перекладач має віднайти у собі дитину та поверну�

тися у світ дитинства, щоб віднайти ті образи, що створюють цей

чудовий та загадковий світ. Очевидно, що перекладач має бути
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обізнаним у мові та культурі оригінального твору, а також має вра�

ховувати культурні аспекти обох культур при перекладі. Так само

важлива відповідність тексту перекладу та ілюстрацій, ритм перек�

ладу (так як досить часто текст читається дітям вголос дорослими).

Крім того, замість створення тексту, який підходить до відповідно�

го юного читача, необхідно розуміти мислення дитини, її рівень

свідомості та знань. Основною метою перекладача має бути надан�

ня дітям літератури вищої якості, ознайомити їх з новими культура�

ми та традиціями країни мови перекладу, зважаючи на культурні

цінності та засади рідної країни. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДОКУМЕНТІВ
ОФІЦІЙНОDДІЛОВОГО СТИЛЮ 
(ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ)

І. Г. Демідова,
IV курс, ПАМ#41, спеціальність «Переклад»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна», 
соціально#гуманітарний факультет;
О. В. Орлова,
доц. каф., наук. керівник

Все помітнішою стає інтеграція України до світового співтова�

риства, налагодження економічних та культурних зв’язків. Зро�

зуміло, що більшість таких контактів неможливі без належного

юридичного обслуговування. Звідси зростає обсяг роботи з юри�

дичними документами, складеними іноземними мовами, та все

частіше постає потреба грамотно оформити документи іноземною

мовою або перекласти їх з української.

Офіційно�діловий стиль закріплений за сферою соціально�пра�

вових відносин, що реалізуються в законотворчості, в економіці,

в управлінській і дипломатичній діяльності. До периферії ділового

стилю відносять інформативну рекламу, патентний стиль і побуто�

ву ділову мову (заяви, пояснювальні записки, розписки і т. п.)

За Івашкіним М. П., Сдобніковим В. В., Селяєвим А. В., виділя�

ють 3 різновиди офіційно�ділового стилю: стиль офіційних доку�

ментів (Official Documents), стиль ділової кореспонденції (Business

English), стиль юридичних документів (Legal Documents). Метою
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кожного документа написаного в офіційно�діловому стилі —

є дійти визначеної згоди в питаннях політики, торгівлі, економіки

і т. п. Будь�який документ повинний забезпечити повну ясність суті

питання, виразити головні умови, що зобов’язуються дотримувати

договірні сторони. Мовними функціями є комунікативна і волюн�

тативна. Мовою ділової кореспонденції пишуться рекомендаційні

листи, догани і т. п.

Основна мета ділової мови — визначити умови, що забезпечу�

ють нормальне співробітництво сторін, тобто мета ділової мови —

досягти домовленості між зацікавленими сторонами.

У наше динамічне століття, що ускладнюється густою мережею

всіляких суспільних зв’язків і відносин, що розвиваються в різних

тимчасових відрізках і протяжних на величезні відстані, юридичні

документи полегшують спілкування людей, їх діяльність та життя.

З документами в кишені (паспортом, цінними паперами і т. п.) лю�

дина може об’їхати весь світ, не обтяжуючи себе ні турботами про

засоби транспорту, ні запасами їжі, ні готівкою. Таку можливість

надає наявність юридичних документів.

Спектр юридичних документів великий і багатогранний, але усі

вони володіють одною загальною рисою, тобто є матеріальним

носієм визнання за суб’єктом визначених прав.

Отже, дослідження питання особливостей складання та пере�

кладу юридичних документів має велике прикладне значення.

Документ — це матеріальний носій інформації і може бути текс�

товим, графічним, фотографічним образотворчим, звуковим. Го�

ловне те, що юридичний документ — це документ, що містить пра�

вову інформацію.

За допомогою юридичних документів засобам правового регу�

лювання (норми, індивідуальні рішення, угоди і т. п.) надається

визначена офіційність. З їхньою допомогою досягається визна�

ченість правового регулювання, незалежність від сваволі окремих

осіб і, насамкінець, стійкість суспільних відносин, стабільність,

міцність правового, а отже, і соціального стану людини. Юридич�

ний переклад має кілька особливостей, на яких слід наголосити.

По�перше, юридичні документи зазвичай мають чітко визначену

форму, яка має бути збережена під час перекладу. Почасти саме

сталість форми та стандартність багатьох частин тотожних доку�

ментів дозволяє фахівцеві оперативно знаходити необхідну інфор�

мацію. По�друге, велика кількість сталих виразів (формулювань)
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у юридичних документах подекуди перетворює їх переклад на

пошук і комбінацію їхніх відповідників іншою мовою (мовою пе�

рекладу).

DIFFERENCES BETWEEN BRITISH 
AND AMERICAN ENGLISH

ВІДМІННІСТЬ МІЖ БРИТАНСЬКОЮ АНГЛІЙСЬКОЮ
ТА АМЕРИКАНСЬКОЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

М. В. Задорожна,
ІІ курс, група МБВ#71, кафедра мікробіології,
факультет біомедичних технологій, Університет «Україна»;
В. О. Кокін,
ст. викладач кафедри іноземної філології, наук. керівник

The world of English
Although English is not the language with the largest number of native

or «first» language speakers,it has become a lingua franca. A lingua fran�

ca can be defined as a language widely adopted for communication

between two speakers whose native languages are different from each

other’s and where one or both speakers are using it as a ‘second’ language.

Many people living in the European Union, for example, frequently

operate in English as well as their own language. English is used in many

areas of the globe, like Latin in Europe in the Middle Ages, it seems to be

one of the main languages of international communication.

British English
English developed from Anglo Saxon and it’s a language of the

Germanic group. All the invading people, particularly the Norman

French, influenced the English language and we can find many words in

English which are French in origin. Nowadays all Welsh, Scottish and

Irish people speak British English, but they have their own special accents

and dialects, so you can deal what part of Britain a person is from as soon

as they will speak. 

Standard English
From the 15th century onwards standards of pronunciation and vocab�

ulary gradually became established.In the 18th century there was a lot of

discussions about «correct» English, and Samuel Johnson’s dictionary,
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published in 1775, came to be considered an authority on the correct use

of words. Today standard English is used by educated speakers and taught

in schools and foreign students.

The old east Midlands dialect developed into standard English, while

others became the many regional dialects spoken today. Dialects are usu�

ally spoken with a regional accent.

Most British people can recognize Cokcney, a London dialect of the

working class. Characteristics of a Cockney accent include dropping the

letter ‘h’ Example: ‘ouse for House.
The Northern Geordie dialect shares many features with Scottish

English. Speakers of South, a Liverpool dialect, tend to join their words,

as in gorra for ‘got a’ or ‘got to’.

The West Country is known for its distinctive rural dialects. Non�

standart usages include I be for ‘I am’ and Her says for ‘she says’.

The British English is used in the English countries such as Australia,

New Zeland, both Southern Africa, and Great Britain, carries the name

Commonwealth English – English language of the British Common�

wealth of Nations. Despite of destinations this variant of English precise�

ly differs from American and is used, for example as one of public lan�

guages of the European Union.

American English
The development of American English
British people who went to the US in the 17th century spoke a variety

of dialects. After they reached the US their language developed inde�

pendently of British English. New words were added for food, plants, ani�

mals, etc, not found in Britain. Many were taken from the Indian lan�

guages of Native Americans. The language of Dutch and French settlers,

and of the huge numbers of immigrants entering the US in the 19th and

20th centuries, also contributed to the development of American English.

General American English (GAE) is the dialect that is closest to being

a standard. It’s especially common in the Midwest but it’s used in many

parts of the US.

The main dialect groups are Northern, the Coastal Southern, the

Midland, from which GAE is derived, and the Western. The main differ�

ences between them are in accent, but some words are restricted to par�

ticular dialects because the item they refer to is not found elsewhere: grits,

for example, is eaten mainly in the South and is considered to be a

Southern word.

Northern dialect spread west from New York and Boston.
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Midland dialects developed after settlers moved west from

Philadelphia. Both Midland and Western dialects contain features from

the Northern and Southern groups.

Thus we come to the conclusion, and I would like to underline that

the term British English is used by linguists to contrast English used in

Britain and American English used in the US. English people are rather

possessive about their language and to them it’s simply English. Other

varieties are seen as modified, usually less acceptable forms.

Key words: British English; American English.

Світ англійської мови
Хоча англійська мова, не є мовою з найбільшою кількістю

рідних або «перших розмовляючи» нею, вона згодом стала лінгва
франка. Ліні ва франка може визначатися, як мова, яка широко

пристосована для спілкування між двома розмовляючими, рідна

мова яких відрізняється одна від одної і коли один або обидва

співрозмовника використовують її, як «другу мову». Багато людей,

які живуть у Євросоюзі, наприклад, часто застосовують англійську

мову так добре, як їхню рідну мову. Англійська мова використо�

вується в багатьох куточках світу, як латинь в Європі в часи

Середньовіччя, і вона є однією з головних мов міжнародного спіл�

кування.

Британська англійська мова
Англійська почала свій розвиток від англо�саксонів і це мова

німецької групи. Всі люді яки жили на тій землі, фактично Norman

French, вплинули на англійську мову і ми можемо знайти багато

слів в англійській, які в оригіналі французького походження. На

сьогоднішній день в Уельсі, Шотландії. Ірландії люди говорять бри�

танською англійською мовою, але вони мають свій власний,

спеціальний акцент та діалекти, таким чином ви можете здогада�

тись з якої частини Британії людина, як тільки вона заговорить.

Стандартна англійська мова
З 15 сторіччя стандарти вимови і словника були затверджені.

Було багато обговорень щодо «правильної англійської» у 18 сто�

річчі; словник Сам’юєля Джонсона видався у 1775 році, і став, за

обговореннями, найавторитетнішим у правильному використанні

слів. Сьогодні, стандартна англійська мова використовується

освіченими людьми і вивчається у школах, а також іноземними сту�

дентами.
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Старий східний Мідлендський діалект розвинувся як стандарт�

на англійська мова, в той час, коли інші ставали багатьма обласни�

ми діалектами, які використовуються і тепер. Зазвичай, діалекти

використовуються з обласним акцентом.

Більшість британців може розпізнати Кокні — це діалект Лондо�

на, робочого класу. Характеристикою цього акценту є випадаюча

буква «Ь» наприклад ‘аус’ замість ‘хаус’.

Діалект Північної Джорджиї розділяє багато особливостей із

Шотландською англійською. Південний діалект, діалект Ліверпу�

ля, напрямлені на поєднання слів, як, наприклад, у слові «Gorra»

замість «Got a».
Західна частина країни відома своїми особливо�сільськими

діалектами. Нестандартні використання, включаючи «Я бути»
замість «Я є».

Британська англійська використовується в англо�розмовляю�

чих країнах, таких, як: Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка,

та Велика Британія, та тримає назву Співдружність англо�англо

мови; Британської Співдружності Націй. Не дивлячись на призна�

чення, цей варіант англійської відрізняється від американської та

використовується для прикладу однієї із суспільних мов Євро�

пейського Союзу.

Американська англійська
Розвиток Американської англійської
Британський народ, який поїхав у Сполучені Штати в сімнад�

цятому сторіччі розмовляли багатьма діалектами. Після того, як во�

ни досягли Сполучених Штатів,мова розвивалась незалежно від

Британської. Нові назви додавались до їжі, рослин, тварин та ін. які

не були знайдені в Британії. Багато було взято із індіанських мов

корінних американців. Мова голландських та французьких посе�

ленців та величезної кількості іммігрантів, які перетнули кордон

Сполучених Штатів у дев’ятнадцятому та двадцятому століттях та�

кож вплинула на розвиток американської англійської.

Загальна Американська Англійська (GАЕ) — це діалект, який

найбільш стандартний, особливо загальний для всіх у середньо�

західній частині, але використовується в багатьох частинах Сполу�

чених Штатах.

Основні групи діалектів, з яких Загальна Американська

Англійська «GАЕ» була заснована — це Північна, Південна,

Мідландська та Західна. Основні відмінності між ними в акценті,
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але деякі слова лімітуються у певних діалектах,тому що призначен�

ня цього слова більше ніде не знайдено.

Наприклад; «grits» споживається в їжу переважно на півдні, от�

же вважається словом півдня.

Північний діалект розповсюджується із заходу, із Нью Йорка та

Бостона.

Діалекти Мідленду розвивались після того як поселенці переїха�

ли на захід від Філадельфії. Обидва, і діалект Мідленду, і Західний

діалект містять особливості діалектів Північної та Південної груп.

Отже, ми підходимо до заключення, і я хотіла б підкреслити, що

термін Британська англійська використовується лінгвістами, щоб

відрізняти англійську мову, якою спілкуються в Британії, та Амери�

канську англійську, яку використовують в Сполучених Штатах.

Англійці більш власні своєюмовою і для них — це просто англійсь�

ка мова і а інші видозмінені варіанти, зазвичай менш бажані форми.

ГРА СЛІВ (КАЛАМБУР) ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД

Т. С. Каряка,
VI курс, група ПР#32, спеціальність «Переклад»;
Н. І. Морєва, наук. керівник

Перекладачі знають, що сміх — серйозна справа. Коли після пе�

рекладу смішного виразу аудиторія не реагує очікуваним чином,

всім — і перекладачу теж — стає зрозуміло, що комунікація не від�

булася.

Одним з шляхів досягнення того самого сміху є каламбур. Вва�

жають, що прийом комічного зіткнення слів (каламбур) був відо�

мий ще в Древній Русі. Він був відмічений в жартах скоморохів,

у прислів’ях, приказках, примовках та ін. 

З великої кількості визначень каламбуру, наведених у літера�

турі, найбільш точним та повним ми знаходимо у Великій ра�

дянській енциклопедії: «Каламбур — це стилістичний зворот мови

або мініатюра певного автора, що базується на комічному викорис�

танні однакових за звучанням слів, що мають різне значення, або

схожих за звучанням слів чи груп слів, або різних значень одного

й того ж слова або словосполучення».
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Каламбур може бути:

а) зворотом мови, тобто елементом даного тексту, або

б) самостійним текстом, мініатюрою, спорідненою з епігра�

мою, а також

в) використовується в якості заголовків (особливо газетних

заміток, фел’єтонів, гумористичних розповідей)

г) в підписах до малюнків та карикатур.

У кожному з цих випадків переклад гри слів буде мати свої особ�

ливості:

а) як частина цілого, він тісно пов’язаний з контекстом і зале�

жить від нього, що, з одного боку, ускладнює переклад, а з іншого,

являється основою для знаходження більш вдалого рішення;

б) каламбур�мініатюра перекладається як завершене ціле, без

урахування контекстуальних особливостей, що, можливо, надає

перекладачу більше свободи у виборі засобів;

в) в каламбурі�заголовку, як в фокусі, зібраний весь ідейний

зміст даного твору, виражений максимально точно задум автора,

а це, за відсутністю контексту (вузького, широкий контекст — весь

твір), надзвичайно важко передати при перекладі;

г) успіх перекладу в підпису до карикатури залежить від уміння

перекладача знайти і передати зв’язок між малюнком і надписом.

Гра слів є невід’ємною частиною літературних фантастичних казок.

Адже дитяче сприйняття світу — дуже образне і гра є обов’язковим еле�

ментом сприйняття світу. Задача перекладача — зробити цей світ таким

же живим та яскравим, як в оригіналі. Та іноді перекладачі не поміча�

ють авторського задуму, і текст щонайменше втрачає одну із своїх не�

повторних рис, а подекуди й призводить до нерозуміння ситуації.

Так, у книзі «Гаррі Поттер і Келих вогню» на уроці професорки

Трелоні трапляється наступна ситуація. 

«Шеймус і Дін, що сиділи поблизу, голосно захихотіли, хоч їх

одразу заглушив схвильований писк Лаванди Браун: — Ой, пані

професорко, дивіться! Здається, я знайшла нову планету! Пані про�

фесорко, що це?

— Це Уран, дорогенька, — сказала професорка Трелоні, глянув�

ши на карту.

— Лавандо, а можна й мені подивитися на новий Уран? — регот�

нув Рон.

На лихо, професорка Трелоні це почула, і саме тому, мабуть, да�

ла їм так багато домашніх завдань».



сучасного перекладознавства Секція V

– 341 –

Незрозуміло, чому завжди стримана професор Трелоні, яка

пропускала повз вуха і більш саркастичні випади, раптом так відре�

агувала на зовсім невинну на перший погляд фразу. 

В оригіналі ж назва планети Uranus має абсолютно однакове

звучання з словосполученням «your anus». І судячи з реакції профе�

сорки, вона це дуже добре зрозуміла.

В українській чи російській мові такої звукової асоціації не ви�

никає, тому необхідно шукати інші шляхи обігравання ситуації. Ав�

тор пропонує два вирішення проблеми. Перший — зіграти на

пристрасті професорки Трелоні до передбачення чогось лихого та

створення дитячої етимологізаціі від слова «Уран»: «Этот кого угод�

но «уроет», не правда ли, Лаванда?» — сказал Рон». Другий — пожерт�

вувати точністю і використати якусь іншу планету (наприклад, Ве�

неру) для створення непристойного натяку Рона: «Це Венера,

дорогенька, — сказала професорка Трелоні, глянувши на карту. —

Лавандо, дай�но я гляну, що в тебе там венеричне вийшло? — ска�

зав Рон».

Проте часто перекладачі дуже успішно вирішують подібні за�

дачі. В романі Дж. Джерома «Троє в одному човні» автор описує, як

він катається на плоту по озеру, а берегом біжить власник дошок,

з яких зроблений пліт: «He says he’ll teach you to take the boards and

make a raft of them; but seeing that you know how to do this pretty well

already, the offer… seems a superfluous one of his part». Уся комічність

опису засновується на тому, що в слова «to teach» є два значення

«провчити» і «навчити». Власник дошок надає перевагу першому

з них, а автор — другому. Перекладач без зусиль знаходить російсь�

ке слово, що має ці два значення і обіграє його наступним чином:

«Он кричит, что покажет вам, как брать без спроса доски и делать

из них плот, но поскольку вы и так прекрасно знаете, как это де�

лать, это предложение кажется вам излишним».

Дотепне має залишатися таким і при перекладі. Проте, як за�

значає Н. Галь, слід застерегти перекладача від насправді випадко�

вого зіткнення або суміщення в одному тексті, які б оформили ка�

ламбур. Так, один перекладач, перекладаючи історію хвороби,

отримав: «В течении последних двух суток отмечается улучшение

состояния больного: он стал самостоятельно протягивать ноги».

Отже, гра слів — один з найскладніших елементів тексту для пе�

рекладу. Висновок простий: уважно оцінивши всі можливості пере�

дачі каламбуру, перекладач повинен зупинитися на тій, яка надає
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найбільші переваги, не залежно від використаного автором прийо�

му. Коли будь�що треба передати каламбур, а текст не дає такої

можливості, то слід відшукати риму, сумістивши її з антонімічним

використанням (якщо цього вимагає оригінал). Або навіть обмежи�

тись римою, але хоч якось підказати читачеві каламбурну сутність

оригіналу.

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ
ПРИКМЕТНИКА, ПРИСЛІВНИКА 

ТА ПРИЙМЕННИКА В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

І. С. Куценко,
4 курс, група ПР#51, факультет філології та масових
комунікацій, Університет «Україна», спеціальність «Переклад»
В. С. Максимчук, наук. керівник 

Німецька мова являється одним із фундаментальних курсів, що

стійко формує лінгвістичну основу спеціаліста філології. Дуже важ�

ливим чинником є розширення сфери вживання та розвитку

німецької мови, структура якої має низку специфічних рис. Їх спе�

цифіка полягає у сталих правилах вживання тієї чи іншої частини

мови у визначеній ситуації.

Правила вживання та перекладу таких частин мови як прикмет�

ника, прислівника та прийменника займають чільне місце в пере�

кладацькій діяльності. Прикметник — самостійна частина мови,

що вказує на ознаки предмету (якості, властивості). Прикметники

бувають якісними, тобто безпосередньо вказують на ознаку пред�

мета без відношення до інших предметів, та відносні, що вказують

на ознаку предмета через відношення до інших предметів, дію тощо. 

Розрізняють три види відмінювання прикметників:слабке (die

schwache Deklination der Adjektive), сильне (die starke Deklination),

змішане(die gemischte Deklination). 

Ступені порівняння прикметникa (Die Steigerungsstufen der
Adjektive) мають основний ступінь(der Positiv — позитивний) та два

ступені порівняння (der Komparativ — вищий та der Superlativ —

найвищий).

Поділ прикметників в залежності від способу словотворення.

Існує три види прикметників: прості, похідні та складні. 
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Основні функції прикметника. В німецькому реченні прикмет�

ник виконує функцію означення, вживаючись у повній формі, або

функцію іменної частини присудка, вживаючись у короткій

незмінній формі: Max uubersetzt einen neuen Text. Der Text ist neu.

Іншою важливою частиною мови є прислівник. В німецькій мові

існує 10 видів прислівників:місця, часу, способу дії, причини, мети,

міри і ступеня, заперечення, модальні,питальні та займенникові.

Займенникові прислівники (Pronominaladverbien) представля�

ють особливу групу прислівників, яка має одночасно ознаки і зай�

менника, і прислівника. Вони вживаються замість іменника

з прийменником (якщо ці іменники не означають живу особу),

і можуть мати значення часу, місця, способу дії, причини, мети тощо.

Утворення займенникових прислівників:

– для питання wo + r + прийменник Wovon, woruuber, worin, womit
– для відповіді wo + r + прийменник Davon, daruuber, darin, damit
Вживання займенникових прислівників:

– у питаннях;

– у розповідних реченнях, де займенникові прислівники замі�

нюють іменники

– з прийменником; 

– як зв’язка головного і підрядного речень.

Вибір займенникового прислівника залежить від управління

дієслова:

Sich vorbereiten auf → Worauf bereitest du dich vor?

Займенникові прислівники не вживаються, якщо йдеться про

живих істот:

Auf wen warten Sie? — На кого ви чекаєте? Ich warte auf ihn. —

Я чекаю його.

Прийменник, як службова частина мови, об’єднує слова у сло�

восполучення або в речення. У сполученні з прямим відмінком

іменників (займенників, числівників,відмінюваних субстантивова�

них слів) прийменник виражає відношення:обставинні, означальні

та об’єктні.

Vor zwei Tagen ist er in Kiew angekommen.

Два дні тому він прибув до Києва (обставинне)

Das Buch auf dem Tisch gehoort mir.

Книга на столі належить мені (означальне)

Er erzaahlt uuber seine Reise. Він розповідає про свою подорож.

(об’єктне)
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Гарне знання видів, способів творення, функцій і особливостей

перекладу прикметника, прислівника та прийменника допоможе

зробити переклад багатшим, точнішим та емоційно наповненим.

ЛЕКСИЧНІ Й ГРАМАТИЧНІ ТРУДНОЩІ 
НАУКОВОDТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

В. Л. Матвійчук,
VI курс, група ПР#32, 
факультет філології та масових комунікацій, Київська філія,
спеціальність «Переклад»;
І. Д. Перковська,
к. пед. н., доцент, наук. керівник

1. Місце науково�технічної літератури у сучасному суспільстві.
Наука — одна з функціональних сфер, яка має особливу вагу в со�

ціальній комунікації, й одна з основних сфер, де реалізується домі�

нуюче становище англійської мови у світі. Процеси глобалізації,

демократизації суспільного життя, відкритість і доступність най ос�

танніх досягнень світової науки дозволяють великій кількості лю�

дей отримувати й обмінюватися науково�технічною інформацією.

Важлива особливість міжкультурної комунікації у сфері науки по�

яснюється домінуючим каналом комунікації. Якщо в більшості

сфер спілкування будь�яка комунікація здійснюється головним

чином усними каналами, в той час як для наукової сфери саме

письмовий канал є важливішим, таким чином, науково�технічна

література виявляється найбільш вагомим способом передачі

інформації в науковому суспільстві. 

Науковий стиль широко використовується в сучасній практиці,

оскільки в сучасному світі, який вступив у фазу постіндустріально�

го суспільства, наука розвивається шаленими темпами, відбуваєть�

ся взаємообмін між вченими різних країн, постійно відбуваються

переклади наукової літератури. 

2. Стратегія повноти, узагальненості, абстрактності, ввічливості,
іронії.

3. Характеристика науково�технічного стилю. Стиль наукової

прози оформлюється як різновид літературної мови у зв’язку з ти�

ми конкретними задачами, які наука взагалі ставить перед собою.
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Стиль англійської наукової прози багато в чому зобов’язан

своїм походженням стилю есе. Поступово звільняючись від апріор�

ності, яка характерна манері викладу есе, стиль англійської науко�

вої прози все більше «логізувався», тобто висловлювання приймали

таку форму, яка забезпечувала достатню кількість ілюстрацій,

фактів і узагальнень для відповідних наукових висновків.

4. Лексичні труднощі науково�технічного перекладу. Вживання

великої кількості спеціальних термінів і слів не англосаксонсько�

го походження. Слова відбираються з великою ретельністю для

максимально точної передачі думки. Велика питома вага мають

службові (функціональні) слова (прийменники й сполучники)

й слова, що забезпечують логічні зв’язки між окремими елемента�

ми висловлювань (прислівник).

Стосовно перекладу української наукової й технічної літератури

суттєву роль повинні відіграти згадані вище словники. Однак відо�

мо, що основний недолік словників — те, що вони не встигають за

розвитком науки й техніки. Крім того, видані словники виключно

спеціалізовані. У другій книзі даної серії зроблена спроба зібрати

терміни наукової й технічної літератури більш загального характе�

ру, найчастіше вживані в багатьох галузях науки й техніки та які ма�

ють відносну стійкість. Через складну еволюцію англійської мови

в ній широко розвинута синонімія, в тому числі й лексична: одне

і те саме поняття можна висловити різними словами, переважно

англосаксонського чи латинського (французького) походження. 

Використовуються лише міцно усталені в письмовій мові гра�

матичні норми. Широко розповсюдженні пасивні, безособові

й неозначено�особові конструкції. Найбільше вживаються склад�

носурядні та складнопідрядні речення, в яких переважають імен�

ники, прикметники й безособові форми дієслова. Логічне виділен�

ня часто досягається шляхом відхилення від твердого порядку слів

(інверсії).

5. Граматичні труднощі науково�технічного перекладу. Щодо син�

таксичної структури англійські тексти науково�технічного змісту

відрізняються своєю конструктивною складністю. В таких текстах

часто зустрічаються дієприслівниками, інфінітивні й герундіальні

звороти, а також деякі інші чисто книжкові конструкції. Основною

формою речення в науковій і технічній літературі служать складно�

сурядні та складнопідрядні речення. Це зумовлює широке вживан�

ня складових прийменників та сполучників, а також безособову
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форму дієслова у функції доповнення та обставини та відповідних

інфінітивних, дієприслівникових та герундіальних зворотів. Особ�

ливо слід згадати абсолютні дієприслівникові конструкції, що вво�

дяться з допомогою прийменника with. Ці конструкції полегшують

і збагачують структуру речення, особливо складного періоду, в яко�

му вже використані сурядність та підрядність.

Для логічного виділення окремих змістовних елементів в анг�

лійській науковій і технічній літературі часто використовується по�

рушення твердого порядку слів (інверсія).

Основне завдання наукової та технічної літератури — до

статньо ясно й чітко довести певну інформацію до читачів. Це до�

сягається логічно обумовленим викладом фактичного матеріалу,

без застосування емоційно забарвлених слів, висловів та граматич�

них конструкцій. Такий спосіб викладу можна назвати формаль�

но�логічним.

Усі три наведені вище характеристики властиві природничим

і точним наукам (а також їх прикладним областям) — математиці,

астрономії, фізиці, хімії, геології, металургії, біології, ботаніці, зо�

ології, геодезії, метеорології, палеонтології, медицині, електроніці,

електротехніці, сантехніці, авіації, землеробству, лісівництву,

гірничій справі, оборонній промисловості, будівельній промисло�

вості, транспортній промисловості, хімічної промисловості, техно�

логії механізмів.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ГАЗЕТНИХ 
ЗАГОЛОВКІВ У ДРУКОВАНИХ ВИДАННЯХ

І. М. Натоптана,
IV курс, ПАМ#41, соціально#гуманітарний факультет,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Переклад»;
О. В. Орлова,
доцент кафедри, наук. керівник

Газетні заголовки, на нашу думку, представляють великий інте�

рес для дослідника не лише через свою істотну роль у сучасній ко�

мунікації, але також завдяки можливості глибше вивчити проблему

мовної адекватності в цілому. Саме у газеті найочевидніше виявля�
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ються зміни, що відбуваються в мові. Частково деякі аспекти мови

газетно�публіцистичного стилю освітлювали в роботах B. С. Віно�

градова (1994), Н. М. Фірсової (1988,2001), Шишкової Т. Н.,

Попок Х.�К. Л. (1989).

Існує багато визначень стосовно газетних заголовків, які розк�

ривають саму його суть: Заголовки — це спеціальні засоби, які яв�

ляють собою опорні точки, що показують найбільш важливу текс�

тову інформацію. Саме ці «висунуті» елементи тексту служать

опорою для читача в зрозумінні змісту. Назви різних типів і вирази

передають зміст тексту в сконденсованій, стислій формі. Вони

зберігають тематичні характеристики вхідного, передають у згорну�

тому вигляді його основні тези, епізоди. Таким чином, елементи за�

головкового ансамблю газети, сегментуючи зміст, виступають

у ролі засобів забезпечення комунікативних інтересів читачів. Ви�

конуючи інформаційно�орієнтовну роль, вони є опорними пункта�

ми, що виявляють зміст матеріалів газети. 

Заголовок допомагає скласти перший загальний прогноз про

зміст публікації, визначає конфігурацію тексту номера газети.

Заголовок прийнято вважати компасом, що орієнтує читача на

газетній смузі. Заголовок — це політичне обличчя газети. Він по�

кликаний нести мобілізуючий початок, пропагандувати краще,

агітувати за передове. 

Вдалий заголовок несе велике інформаційне навантаження.

У наше сторіччя «вибуху інформації» це особливо важливо. По за�

головку читач складає загальне уявлення про матеріал, вибирає

потрібне для більш докладного знайомства з текстом, одержуючи

інформацію тільки на рівні заголовку. Не прочитавши статтю, не

можна пізнати все багатство «зворотніх» зв’язків і опосередкувань,

що з’єднують назву статті зі змістом. До знайомства зі змістом

статті читач вільний уявити всі можливі колізії, що виникнули

в зв’язку з заголовком. 

Виходячи з цього основне завдання заголовку полягає в тому,

щоб привернути увагу читача, зацікавити його, і лише в другу чергу

заголовку доручається інформаційно�роз’яснювальна функція�

повідомлення читача короткого змісту данної статті. 

Заголовок — своєрідна теза будь�якого виступу. Чим повніша теза,

тим вона повніше виражає зміст, і, напроти, чим лаконічніше заголо�

вок, тим у ньому вище концентрація теми. У залежності від жанру

співвіднесеність заголовка з змістом тексту виявляється по�різному.
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Заголовки, крім інформаційної, мають і іншу функцію — рек�

ламно�експресивну. Матеріали, які виконують і ту, й іншу функцію,

мають бути цікавими, в міру інтригуючими і привертати увагу.

Є. О. Лазарева дослідила й експериментально довела два ефек�

ти в читацькому спрйнятті заголовків. Ефект посиленого очікуван�

ня, що виникає тоді, коли заголовок незрозумілий, але привертає

увагу, й ефект обуреного очікування, коли заголовок за змістом не

збігається з текстом. В обох випадках заголовки виконують експре�

сивну та регулюючу функцію за рахунок інформативної, але в обу�

рених чи здивованих читачів може бути непередбачена реакція на

текст — від захопленого читання до відмови читати текст і негатив�

ної оцінки автора чи редакції.

Насамкінець слід сказати, що основним завданням перекладача

є адекватна передача особливостей того або іншого англійського

або американського газетного заголовка, не порушуючи, звичай�

но, при цьому норм рідної мови і стилістичних норм, прийнятих в

наших газетах.

КОРЕЛЯЦІЯ ТИПІВ ЗАПЕРЕЧЕННЯ 
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. 

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ КОНСТРУКЦІЙ 
ІЗ ЗАПЕРЕЧЕННЯМИ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

П. С. Подкамінний,
VI курс, група ПР#32, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад»;
І. Д. Перковська,
к. п. н., доцент, наук. керівник

Заперечення є однією з парадигм сучасної англійської мови.

Багато лінгвістів минулого і сьогодення намагаються дослідити це

багатогранне явище. Беручи до уваги дослідження, які вже зроблені

у цій галузі мовознавства, можна встановити певні закономірності

прояву заперечення в англійській мові. Проблема вивчення ролі за�

перечення в структурі англійської мови є досить важливим питан�

ням на сучасному етапі становлення цієї мови як мови міжнаціона�

льного спілкування. Доскональне володіння мови охоплює як

навики читання і писання, так і вміння думати і висловлюватись

мовою, яка вивчається.



сучасного перекладознавства Секція V

– 349 –

Багато відомих лінгвістів сучасності і минулого, такі як

Б. А. Ільїш, Л. С. Бархударов, В. Н. Бондаренко, О. Есперсен вва�

жають заперечення мовною універсалією, яка проявляється на всіх

рівнях структури мови. І вивчаючи кожний розділ, кожну галузь

мови, ми мусимо вводити заперечення як складову частину тієї чи

іншої ланки лінгвістики.

Заперечення і ствердження стоять в іншому ряді, чим такі кате�

горії мислення, як якість і кількість, простір і час, причина і наслі�

док. Навряд чи хтось буде заперечувати, що заперечення — це ком�

понент думки і речення, яке ії виражає. Не випадково воно

є в однаковій мірі об’єктом дослідження мовознавства і формаль�

ної логіки.

Багато лінгвістів вважають заперечення самостійною мовною

категорією. Яка має відповідність в реальному світі. Будь�яка мов�

на категорія є, як прийнято в лінгвістиці, єдністю протилежностей,

які ії складають.

Проблема вивчення ролі заперечення у структурі англійської

мови є досить важливим питанням на сучасному етапі становлення

цієї мови як мови міжнаціонального спілкування.

Велика кількість лінгвістів значення ствердження і заперечення

розглядає як основні форми модальності, включає їх в категорію

модальності. Багато з них розглядають заперечні слова і частки

в якості модальних. Такий підхід вже став традиційним.

Цілий ряд авторів пов’язує заперечення з суб’єктивною оцін�

кою змісту речення — з модальною оцінкою мовцем висловлювання,

а саме з характером вираженого в реченні ставлення до дійсності. За�

перечення розглядається не як об’єктивна категорія, яка має визна�

чений онтологічний характер, а як суб’єктивна, оцінна категорія.

Ми без сумніву можемо вважати заперечення мовною категорією.

Воно корелює із своєю протилежністю — стверджненням. Це

два полярних мовних значення, два протичлени опозиції, які фор�

мують єдину категорію — «ствердження�заперечення». Обидва

протичлени цієї логіко — граматичної категорії відносно са�

мостійні, і кожен з них можна досліджувати поодиноко.

Як лінгвістична універсалія, заперечення проявляється на всіх

рівнях мови: морфологічному, лексичному, синтаксичному і семан�

тичному.

Заперечення, як компонент думки і способу ії вираження,

є в однаковій мірі об’єктом дослідження мовознавства і філософій.



Секція V Актуальні проблеми

– 350 –

З синтаксичної точки зору англійське речення носить аналітич�

ний характер, тобто існує певний, встановлений порядок слів у ре�

ченні. І негатор, який визначає�заперечний зміст цілого речення,

або окремого його члена змушений підпорядковуватись загальним

правилам побудови речень.

Категорія ствердження — заперечення, як мовна універсалія,

яка належить усім мовам без винятку, змушена володіти певними

засобами для свого вираження в мові.

Специфічною особливістю англійської мови, на відміну, нап�

риклад від української, є взаємодія загального і часткового запере�

чення в межах елементарного речення. Наявність часткового запе�

речення у взаємодії з будь�яким недієслівним компонентом

елементарного речення блокує можливість вживання загального

заперечення.

В англійській мові, як і в українській існує загальне заперечення,

що входить до групи присудка або підмета, і часткове заперечення,

що входить до складу другорядних членів речення. Оскільки в анг�

лійському реченні вживається тільки одне заперечення, то речення із

запереченням у групі підмета або в складі другорядного члену речен�

ня перекладаються українською мовою реченнями з додатковим за�

переченням «не» у групі присудка. Залежно від виду заперечення

існують різні способи перекладу конструкцій із запереченням.

ВІДТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ТА ПРИЙОМІВ 
КОМІЧНОГО ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

І. В. Сівак,
VІ курс, ПАМ#51, соціально#гуманітарний факультет, 
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Переклад»;
О. В. Орлова,
доцент кафедри, наук. керівник

Комічний ефект, створений автором в оригінальному творі, по�

винен отримати повноцінне відтворення і в перекладі, при цьому

перекладач зобов’язаний дотримуватися норм відповідного

«комічного жанру» — від безневинного жарту до гострої іронії та

їдкої сатири. Задум автора може бути в корені зруйнованим, якщо
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замість грубого зубоскальства в перекладі з’явиться витончена

іронія, замість іскрометної дотепності — клоунада поганого смаку. 

Передача комічного — це творчість, тому навряд чи можна виз�

начити прийоми його відтворення, якими можна було б скориста�

тися у будь�якій ситуації. Наше завдання полягає не в тому, щоб

встановити непорушні правила їх передачі та розкласти по полич�

ках наукової класифікації усі можливі способи відтворення

смішного, а в тому, щоб визначити тільки найзагальніші зако�

номірності перекладу комізму.

Сучасні лінгвісти (Ю. Б. Борєв, В. В. Виноградов, О. І. Єфімов,

Д. П. Ніколаєв та ін.) розглядають декілька підходів та способів

відтворення комічного ефекту мовою перекладу. При буквальному

перекладі можна скористатися прийомом калькування, тобто побу�

довою лексичних одиниць за зразком відповідних слів іноземної

мови шляхом точного перекладу їх значущих частин або запозичен�

ня окремих значень слів. Наприклад, «Well, you know the Whomping

Willow» — «Мабуть, ти знаєш бійкучу вербу». Проте, на думку

В. Н. Комісарова, такий прийом копіювання оригіналу можливий

тільки в тих випадках, коли в мові перекладу є повні еквіваленти,

що дозволяють калькувати словосполучення, передаючи макси�

мально близько до оригіналу і окремі компоненти.

Проблемою, що викликає неминучі перетворення, є наявність

в іронічному контексті компонентів, невідомих культурі, на мову

якої виконується переклад. Для того, щоб довести до україномов�

ного читача іронію, можна скористатися антонімічним перекла�

дом, проте при такому перекладі зазвичай втрачається частина по�

чаткової інформації, але зберігається сам прийом іронії як засіб

характеристики образу: «Іноді Невський проспект переходять чо�

ловіки, які поспішають на роботу, у чоботях вимазані брудом

настільки, що навіть Єкатериненський канал, відомий своєю чис�

тотою, не в змозі був би його змити» — «...boots so mud�stained that

they could surpass even the Ekaterininsky Canal, a notoriously muddy

stream». Можна скористатися й іншим варіантом — застосувати ко�

ментар, який дозволяє зберегти початкову структуру комічного

і при цьому забезпечити читача перекладу необхідною інфор�

мацією: The Ekaterininsky Canal is notorious with its muddy waters

among the rivers and canals of St. Petersburg. 

Та все ж зустрічаються такі комічні контексти, які повністю

ґрунтуються на культурних асоціаціях, що не виходять за межі



Секція V Актуальні проблеми

– 352 –

оригінальної культури та вимагають дуже довгих коментарів. Тут

було б доречно застосувати спосіб культурно�ситуативної заміни,

тобто використати який�небудь вираз культури, на який виконує�

ться переклад, що передає не спосіб вираження, а саму комічність

ситуації. Розглянемо приклад: (мати, сперечаючись із сином, кри�

чить) «Київський міщанин!» — «Your father was not a gentleman».

Наступний метод полягає в підборі інших засобів в цільовій

мові, які змогли б надати перекладу дух оригіналу. У такому випад�

ку можна скористатися прийомом компенсації — замінити не

відтворений елемент оригіналу аналогічним або яким�небудь

іншим елементом, що заповнює втрату інформації та викликає

у читача аналогічну (або подібну) реакцію: «Burglar wants a good job,

plenty of еxcitement and reasonable reward» — «Професійний

грабіжник, ладен на все за помірну винагороду». При відтворенні

комічного ефекту компенсація аналогічним прийомом (повна ком�

пенсація) використовується в іншому місці перекладу по відно�

шенню до позиції цього прийому в оригіналі і якнайповніше забез�

печує еквівалентність перекладу. Компенсація іншими прийомами

(часткова компенсація) частіше застосовується на місці не переда�

ного прийому оригіналу та заповнює втрату лише частково (най�

частіше використовується рима, алітерація та графічне виділення):

«And for Hammon, neither Hammon, no hangman shall wrong thee in

London». — «А щодо Хаммона, то ніякий Хаммон, хоча і хам він, не

наважиться образити тебе в Лондоні».

ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

І. В. Сурменова,
VI курс, група ПР#32, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад»,
І. Д. Перковська, к. пед. н., доцент, наук. керівник

Теорія перекладу досліджує певний тип відносин між мовами.

Центральною проблемою практики перекладу є пошук еквівален�

тів перекладу в мові, на яку робиться переклад. Одним з найваж�

ливіших в теорії перекладу є питання взаємовідносин і взаємодії

змісту і форми оригіналу в процесі перекладу і в результаті цього

процесу. Адекватна передача змісту і форми — найскладніший мо�
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мент в цьому процесі, який стосується всіх видів перекладу і є най�

суттєвішим аспектом діяльності перекладача.

Особливо важким в процесі перекладу є мистецтво перекладу

поезії, адже кожен поетичний твір має власний ритм, мелодію,

стиль, емоційний зміст слів. Всі ці елементи у віршах знаходяться

в оригінальному зв’язку, тому дуже важливо не пропустити жодно�

го з них.

Поетичний переклад, як і будь�який різновид перекладу, є на�

самперед подія (акт) міжмовної і міжкультурної комунікації.

Поетичний переклад — це свого роду стилізація, спроба переда�

ти стиль автора, зміст і своєрідність твору засобами іншої мови та

з використанням реалій іншого історичного періоду.

У лінгвістичній науці процес перекладу поетичного тексту яв�

ляє собою складну багатоступеневу інтерпретацію. Така інтерпре�

тація включає наступні етапи:

– прочитання оригіналу в контексті життя і творчості, а також

стилю автора;

– лінгвостилістичний аналіз оригінального тексту, що базуєть�

ся на тлумаченні його змісту, осмисленні і переосмисленні;

– власне поетичний переклад оригіналу;

– зіставлення отриманого перекладу з іншими перекладами

цього ж оригіналу;

– оцінка якості зіставлених перекладів як результат лінгвістич�

ного процесу перекладу в цілому.

Мистецтво поетичного перекладу знаходиться у владі двох су�

перечливих тенденцій: з одного боку перекладні вірші повинні

справляти на читача безпосереднє емоційне враження, а з іншого

вони повинні вносити в літературу щось нове, збагачувати читачів

невідомими до того часу поетичними образами, ритмами, строфа�

ми. У першому випадку вони покликані пристосувати чуже мисте�

цтво до сприйняття вітчизняного читача, у другому — розкрити пе�

ред читачем різноманітність мистецтва, показати йому красу

відмінних національних форм, історичних нашарувань, індивіду�

альних творчих систем.

Як зазначають науковці, переклад повинен звучати як оригіналь�

ні вірші і це один з елементів точності чи вірності. Але через призму

приймаючої мови повинні чітко відчуватись національний дух та

національна форма оригіналу, а також індивідуальний стиль поета.

Перекладач поетичних творів повинен пропонувати своїм читачам
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з кожним новим перекладом нові образи, нові форми, нові стилі,

і в кожному перекладі повинен вгадуватися його особистий стиль.

Розгляд деяких теоретичних аспектів поетичного перекладу

дозволяє стверджувати, що, не дивлячись на безліч розроблених

підходів до трактування проблем перекладу, розмаїття поглядів на

сприйняття перекладу як самостійного витвору словесного мистец�

тва, роль творчої індивідуальності перекладача, специфіку поетич�

ного перекладу взагалі, є всі підстави вважати поетичний переклад

особливим феноменом творчого мислення, унікальним процесом

міжкультурної взаємодії.

Аналіз робіт з проблем перекладу і власні спостереження над

поетичними перекладами дозволяють резюмувати такі положення:

– вірші, як правило, перекладаються віршами, тому праця пе�

рекладача може прирівнюватись до праці оригінального поета;

– у процесі поетичного перекладу словесна точність у більшості

випадків знищує переклад як витвір мистецтва;

– особистість перекладача, його стиль і світогляд у поетичному

перекладі частіш за все виявляються з високим ступенем інтенсив�

ності, реалізуючись за допомогою різних лінгвістичних (компо�

зиційних, синтаксичних) засобів;

– у різних мовах одна і та ж форма може мати різне прагматич�

не значення, тому бажання у що б то не стало відтворити всі фор�

мальні особливості оригіналу шкодить адекватності сприйняття;

– дослівний переклад поезії має право на існування в суто

утилітарних цілях або при вузькоспеціальному призначенні.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
АНГЛІЙСЬКИХ ТА НІМЕЦЬКИХ МОДАЛЬНИХ

ДІЄСЛІВ

В. В. Федосенко,
VI курс, група ПР#32, факультет філології та масових комунікацій,
Університет «Україна», спеціальність «Переклад»;
А. К. Карпусь, кандидат філологічних наук, доцент, науковий керівник

Питання вираження модальності в різних мовах світу завжди

цікавили багатьох провідних учених. В наш час всеохоплюючої гло�

балізації особливо необхідні контрастивні дослідження модаль�
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ності в найважливіших мовах світу, в тому числі й тих, які найбільш

поширені в Європі, серед них в англійській та німецькій.

В німецькій мові існують сім модальних дієслів, яким в тій чи

більшій мірі відповідають англійські модальні дієслова. Усі

німецькі модальні дієслова мають теперішній, минулий та майбут�

ній час і спільний зразок для відмінювання. Ці дієслова додають до

іншого дієслова, поруч з яким вживаються, поняття обов’язку,

імовірності та дозволу. 

На відміну від німецьких, англійські модальні дієслова мають

форму лише теперішнього та минулого часі.

Для німецьких модальних дієслів характерні особливі закінчен�

ня в теперішньому та минулому часах. 

При відмінюванні чотири дієслова втрачають умляут у минуло�

му часі. Щодо минулого розмовного часу, то в ньому вживається

неозначена форма модального дієслова замість Partizip II.

Німецькі модальні дієслова часто застосовуються в умовному

способі. Найуживаніші форми — це Praasens та Imperfekt Konjunktiv. 

В англійській же мові умовний спосіб поділяється на чотири ти�

пи: conditional, suppositional, subjunctive I і II. Кожен з них, крім sub'
junctive I, має дві форми — теперішній та минулий час.

При перекладі англійського can німецькою мовою, незважаючи

на його пряму відповідність до koonnen, потрібно мати на увазі, що

can означає to be able to та to be 2 possible, а їх німецькі еквіваленти

відповідно будуть у формі дійсного та умовного способів.

Модальне дієслово duurfen відповідає англійським may, can, to be
allowed to, to be permitted та ought to. Та під час перекладу can слід

звернути увагу на два його значення: to be able і to have permission. Де�

які особливості при перекладі мають дієслова duurfen і muussen із за�

перечною часткою nicht.
Модальне дієслово moogen означає можливість та ймовірність.

Воно часто вживається у формі умовного способу і, як правило, без

додаткового дієслова виражає симпатію до когось чи чогось.

Muussen означає необхідність та примушування і перекладаєть�

ся, як must, to have to, to need to, be required to, should та ought.
Дієслово sollen означає обов’язок, намір та передбачення і від�

повідає англійським shall, to be supposed to, to be; (при запереченні:

should, is said to be, ought to). Sollen може також перекладатися, як it is
said, it’s claimed, or they say.

У своєму основному значенні lassen відповідає англійським to let
і to permit.
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Wollen у своєму основному значенні виражає бажання та намір

і має англійські відповідники to want to, to intend to, shall, will, to plan
to; (при запереченнi: to claim to). Wollen може також перекладатися,

як it is said, it’s claimed, or they say.

Англійські модальні дієслова виражають міркування чи думку

мовця (слухача) в момент мовлення і, так само як і німецькі, мають

багато головних та другорядних значень. Деякі німецькі модальні

дієслова в англійській мові мають відповідники у формі умовного

способу. 

Граматики обох мов свідчать про деякі спільні риси більшості

англійських та німецьких модальних дієслів. Але при цьому такі

дієслова мають також певні відмінності. Та багато ознак даних мов —

різні. Наприклад, відмінність між koonnen та can; muussen та must чи

особливий переклад німецької конструкції nicht muussen, тощо.

ПЕРЕКЛАД НІМЕЦЬКИХ СЛІВDРЕАЛІЙ

Т. В. Хуторна,
ІІІ курс, група ПР#61, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад»;
В. С. Максимчук, доцент, наук. керівник

У перекладознавстві терміном «реалія» позначають слова, що

називають специфічні предмети, явища, пов’язані з побутом,

історією, культурою певного народу. Наявність реалій (предметів

і слів, що їх позначають) пов’язана з національно�культурними,

історичними особливостями існування різних народів і з націо�

нальною своєрідністю мовного відображення результатів пізнання

та інтерпретації дійсності.

В основному, слова�реалії є іменниками (у німецькій мові —

часто складними іменниками), інколи словосполученнями, абре�

віатурами і, рідко, прикметниками і дієсловами, похідними від

іменників�реалій.

Слова�реалії відносяться до так званої безеквівалентної лекси�

ки в тому значенні, що в мові перекладу, тобто в мові іншого наро�

ду, в його словниковому складі, немає прямої відповідності слову�

реалії, проте на рівні мови знаходяться ті або інші мовні засоби для

передачі слів�реалій.
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Існує декілька способів передачі реалій на іншу мову:

1. Повна транслітерація: Herzog — герцог, Oktoberfest — октоберфест;

2. Транслітерація іншомовного кореня з використанням

суфікса і/або закінчення у відповідності до правил словотворення і

морфології мови перекладу: Nazi — нацист, Uniform — уніформа;
3. Транскрипція: Wehrmacht — вермахт. Транслітерація і тран�

скрипція є способами передачі реалій, що формально виключають

перекладацькі помилки, проте при використанні цих способів

в текст перекладу вводитися невідоме слово. І якщо контекст не

розкриває значення реалії, в якості додаткового засобу перекладу

слід використовувати пояснення (найчастіше у виносках);

4. Калькування, тобто заміна морфем одного слова або частин

словосполучення їх еквівалентами в мові перекладу: Museeninsel
(музей в Берлині) — Острів Музеїв, Kristallnacht — Кришталева ніч;

5. Переклад найчастіше супроводжується додаванням слів /

слова. Наприклад: Sturm und Drang — Рух «Буря і натиск»,

Polterabend — вечір напередодні вінчання. В деяких випадках перек�

лад може бути виконаним, але бути помилковим. Так, шкала оцінок

в українських і німецьких школах діаметрально протилежна: гірша

оцінка в українській школі — одиниця — є кращою в німецькій;

словосполучення kalte Ente означає крюшон, але не холодну качку;

6. Описовий переклад. При використанні описового перекладу

розкривається зміст реалії (слово «переклад» у цьому випадку вико�

ристано умовно). Правильний описовий переклад також можливий

лише в тому випадку, якщо перекладач володіє необхідною країноз�

навчою інформацією і має чітке уявлення про предмети і явища, які

позначають слова�реалії. Наприклад, в західно�європейських

містах поширені будинки із загостреними фронтонами і вузькими

фасадами. По�німецьки вони називаються Giebelhaus. В Україні та�

ка архітектура не прийнята, отже, відсутня не лише словарна відпо�

відність, але і уявлення читача про предмет; тому транскрипція або

транслітерація безглузді. У таких випадках доводитися давати опис

Giebelhaus — будинок з гостроверхим дахом. 

Специфічні асоціативні реалії — фольклорні і літературні

алюзії, які також є важливою складовою частиною фонових знань.

В цьому випадку головне завдання перекладача — розпізнати ці

алюзії, оскільки їх джерелами є, як правило, відомі тексти.

Перекладати реалії слід дуже уважно, враховуючи жанр тексту.

Так, в казках, що відображають національну самобутність,
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в етнографічних нарисах, розповідях про подорожі в інші місце�

вості та країни, реалії природні і необхідні мають бути максималь�

но передані. У інших текстах можна використовувати так званий

гіпо�гіперонімічний переклад, при якому слово�реалія вихідної мови,

що позначає видове поняття, передається словом мови перекладу,

що позначає поняття родове: Schnaps — спиртне, Prillecke — смаже'
ний пиріжок і т. д. Таким чином, текст перекладу не перенасичуєть�

ся невідомими читачеві словами.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННОГО
ПЕРЕКЛАДУ У ТЕХНІЧНИХ ТА ФІНАНСОВИХ

ТЕКСТАХ

О. М. Чепа,
VI курсу, групи ПР#32, факультет філології та масових комунікацій,
спеціальність «Переклад»;
I. Д. Перковська, к. пед. н., доцент, наук. керівник

Досить популярним в наш час стало використання допомоги

комп’ютера для перекладу текстів різноманітного характеру. Серед

літератури, яку перекладають за допомогою машинного перекладу

є як літературні так і технічні тексти. Однак цілком очевидно, що

результат перекладу за допомогою комп’ютерної програми літера�

турного тексту не достатньо якісним, для того щоб задовольнити

потреби користувача. Зважаючи на це програми перекладу (систе�

ми машинного перекладу) загалом з’явилися у відповідь на потре�

би користувачів в оперативному перекладі різної комерційної,

технічної або INTERNET�інформації, яка подана в електронному

вигляді. Крім перекладу з іноземних мов, важливе значення має пе�

реклад з української (російської) мови іншими мовами, зокрема

англійською. Аналізуючи програми машинного перекладу,

потрібно відразу уточнити, що вимоги до них не повинні бути таки�

ми ж, як і до перекладу, який виконує людина. Переклад, зробле�

ний комп’ютером, поки що далеко не ідеальний, але текст, отрима�

ний в результаті роботи електронного перекладача, дозволяє

в більшості випадків зрозуміти суть документа, який перекладався.

Далі цей документ можна корегувати, маючи базові знання інозем�
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ної мови та добре орієнтуючись у предметній галузі, до якої нале�

жить інформація, що перекладається.

Одними з найбільш відомих програм машинного перекладу на

ринку України є STILUS, ПАРС, Language Master. Ці програми�

WINDOWS�додатки, які підтримують технологію Drag&Drop,

OLE�автоматизацію, мають оперативну довідкову систему, графіч�

ну діалогову настройку, а також інші елементи управління вікнами

та опціями, що робить ці програми справді популярними серед ко�

ристувачів.

Розглянемо критерії, за якими порівнювались вказані вище

програмні продукти.

1. Інсталяція/Деінсталяція характеризує можливість установ�

ки та знищення програм машинного перекладу з комп’ютера ко�

ристувача.

2. Швидкість перекладу визначає, наскільки швидко можуть

бути перекладені текстові документи великих розмірів.

3. Кількість неперекладених слів характеризує словники, які

супроводжують програми машинного перекладу.

4. Якість перекладу визначає граматичну коректність перекладу.

5. Зручність настройки програми та словників визначає друже�

любність інтерфейсу користувача.

6. Використання у мережі засвідчує можливість застосування

програми�перекладача для колективної роботи.

7. Документація дозволяє отримати первісні поняття та теоре�

тичні знання про програму.

8. Робота з Web�браузером дає можливість виконувати опера�

тивний переклад Web�сторінок.
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Програми машинного перекладу базуються на певній схемі (ал�

горитмі), яку для наглядності можна зобразити у вигляді піраміди;

де нижній лівий кут — мова оригіналу, верхній кут — міжмовний

відповідник та нижній правий — мова перекладу.

Як бачимо машинний переклад базується на низці складних

операцій для забезпечення його належної якості. Слід сказати, що,

незважаючи на велику кількість критеріїв, головним залишається,

безумовно, якість перекладу, тому цей критерій є найбільш ваго�

мим в підсумковій оцінці. У будь�якому випадку користувач пови�

нен володіти мовою хоча б на початковому рівні, щоб самостійно

завершити переклад. 
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СЕКЦІЯ VI

ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
— ПРОФЕСІЯ ЧИ ПОКЛИКАННЯ

ОПЕРАНТНЕ ОБУМОВЛЕННЯ ПРОЯВІВ АГРЕСІЇ
СЕРЕД ПРЕДСТАВНИКІВ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Д. П. Бражко,
Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана
Д. Г. Лавриненко,
асистент, наук. керівник

Протягом останніх років серед сучасної молоді спостерігався

ряд змін в поведінці під час комунікативної взаємодії між індивіда�

ми, що виражалися у відкритих проявах агресії, спрямованих на

представників певних соціальних груп або субкультур.

Агресію зазвичай визначають як специфічно орієнтовану пове�

дінку, спрямовану на ліквідацію/подолання всього, що загрожує

фізичній/психічній цілісності організму.

Однак, подібне визначення не є в даному контексті достатньо

вичерпним, оскільки суб’єкт прояву агресії, в більшості випадків,

є не здатним порушити фізичну/психічну цілісність організму,

а, відповідно, ілюзія небезпеки є ілюзорною.

З іншого ж боку, достатньо велика кількість дослідників та нау�

ковців почала розглядати проблематику прояву агресії і пригнічен�

ня особистості в контексті засобу самоствердження.

Оскільки останнім часом жертвами подібних проявів стали зде�

більшого представники окремих субкультур, професій та націй,

а агресивні прояви по відношенню до них стали систематичними,

можна зробити висновок про те, що ці прояви мають постійне під�

кріплення на соціальному та психологічному рівнях і є оперантно

обумовленими, а відповідно, можуть бути описані таблицею:



Дослідивши кожен елемент вище наведеної таблиці, доцільно

зазначити, що підкріпленням на агресію, як правило, виступає

самоствердження. Відтак, серед факторів, що можуть стимулювати

прояви агресії, можна виокремити:

— пропаганду агресії через ЗМІ;

— психологічну маніпуляція соціальними групами з метою

використання їх колективної агресії у власних інтересах;

— розширення впливу громадських та політичних організацій,

що пропагандують національну, расову, ідейну та релігійну нетер�

пимість;

— низький рівень культури, етичності та освіченості сучасної

молоді;

— розшарування населення та соціально�рольова нерівність;

— відсутність верховенства права в державі тощо.

Таким чином, можна стверджувати, що прояви агресії серед

сучасної молоді є результатом діяльності як внутрішніх, психоло�

гічних, так і зовнішніх, оперантних, факторів, що, впливаючи на

індивіда або на соціальну групу, вводять його в стан емоційної

нестабільності, після чого сприяють непрямому налаштуванню на

прояв агресії відносно іншого індивіда або соціальної групи, які

мають певну характеристику, несумісну зі світобаченням агресора.

Поряд з цим, негативним фактором виступає невтручання дер�

жави і суспільства у досліджувану нами проблематику.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Н. О. Гаврилюк,
ІІІ курс, група С�31�06, соціально�гуманітарний факультет,
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»
спеціальність «Соціологія»;
О.С. Шевчук, к.п.н., доцент, наук. керівник

У сучасному суспільстві створено усі умови для того, щоб ком�

п’ютерна залежність дедалі поширювалася, адже рівень комп’юте�

ризації невпинно зростає, постійно здешевлюються інформаційні
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технології, з’являються нові моделі комп’ютерів, зменшується їх

розмір до кишенькового, що дає змогу користуватися цією техні�

кою в будь�якому місці.

«Комп’ютерна залежність» — термін, який був уперше вжитий

у 1987 році, але з появою Інтернету дослідник І. Гоулберг в 1995

році увів в обіг термін «Інтернет�залежність», а також він викори�

став для більш скороченої назви синдрому термін «вебоголізм».

Поява феномену комп’ютерної залежності означала визнання

цього явища як такого, що негативно позначається на психічному

і фізичному здоров’ї людини. Отже, люди, в яких діагностовано

синдром комп’ютерної залежності, потребують лікування та реабі�

літації так само, як і люди з іншими видами залежності. Досліджен�

ня в цій галузі сприяли формуванню бази знань, необхідної для

розробки заходів, спрямованих на лікування, реабілітацію осіб із

синдромом комп’ютерної залежності. Відкрито клініки лікування

кіберзалежності в Голандії та Китаї, але лікарі звертають особливу

увагу на те, що після пройденного курсу лікування людині потрібен

самоконтроль. Коли йдеться про дітей і підлітків, такий самокон�

троль забезпечити надзвичайно важко. 

В Україні діє кілька центрів, які займаються лікуванням і реабі�

літацією осіб із синдромом комп’ютерної залежності. Створенні

вони переважно у столиці, але й тут їх лічені одиниці. Практично

всі вони спеціалізуються на лікуванні більш давніх видів залежно�

сті, і люди, залежні від комп’ютера, стали клієнтами таких Центрів

зовсім недавно. Проблема також у тому, що жертвами комп’ютерів

стають зазвичай діти та підлітки, і саме вони потребують найбіль�

шої допомоги, але найменше по неї звертаються.

У контексті проблеми комп’ютерної залежності більшого зна�

чення набуває навіть не проблема реабілітації та лікування підлітків,

а саме потреба в соціалізації таких дітей. На думку В. Москаленка,

«Соціалізація — процес формування основних параметрів людської

особистості (свідомості, почуттів, здібностей) в результаті входжен�

ня її в реальний процес життєдіяльності. Соціалізація, як найпоши�

реніше поняття з�поміж тих, що характеризують творення особи�

стості, є не тільки засвоєнням дитиною готових форм і способів

соціального життя, способів взаємодії з матеріальною і духовною

культурою, адаптацією до соціуму, але й виробленням свого власно�

го соціального досвіду, ціннісних орієнтацій, свого стилю життя».

Комп’ютер сильно деформує особистість підлітка, призводить до

виникнення різноманітних психологічних девіацій, перекрученого

професія чи покликання Секція VI



сприйняття навколишнього світу. Часто підлітки самі надають

перевагу перебуванню у віртуальному, ніж у реальному світі, адже

там вони відчувають себе «супергероями».

Якщо вести мову про те, як власне можна долати проблему

комп’ютерної залежності, зокрема і в Україні, то слід звернути осо�

бливу увагу на її латентність і недостатню вивченість, а також на те,

що потенційною групою ризику є саме діти та підлітки. Отже мова

не може йти лише про вузькоспеціалізовані центри, де відбуваєть�

ся процес лікування та реабілітації, велику увагу необхідно приді�

ляти налагодженню процесу формування особистості підлітків,

можливості повноцінно та самостійно функціонувати та самореалі�

зовуватись у сучасному суспільстві.

Все вище сказане дозволяє зробити висновок, що процес соціа�

лізації підлітків повинен містити елементи дифузності, що здій�

снюються на базі установ, в яких діти та підлітки проводять най�

більше часу, це, насамперед, школи та позашкільні заклади. 

РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У ПРОЦЕССІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Н. О. Гаєвська,
ІІІ курс, група СР�61, факультет соціальних технологій, 
Університет «Україна» спеціальність «Соціальна робота»,
Л. М. Самар, викладач, наук. керівник

Самореалізація — це 5 етап в ієрахії потреб піраміди Маслоу —

найвище бажання людини реалізувати свої таланти та здібності.

Дана тема дуже складна і баготопланова. Але якщо вже казати про

самореалізацію в загалом — то  можна виділити: самореаліацію

«щоденну», поточну, на кожний конкретний момент і самореаліза�

цію «кінцеву» («мені 70 років, і чогось я в  житті не зробив…»).

Людина не може жити без сенсу, якому він би довірив своє майбут�

не. І рано чи пізно таке зипитання він собі поставить — навіщо життя?

Нажаль, не багато самостійно доходять до думки, що людина

сама відповідальна за те щоб її життя мало сенс. І якщо не докласти

певних зусиль сам по собі сенс нізвідки не з`явиться. Універсальної

істини не існує, є тільки досвід тут�і�зараз. І в цьому — шлях до

Сенсу. Для кожного він свій.
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В цьому процессі велику роль відіграє студентське самовряду�

вання, воно відкриває нові можливості для молоді. Адже, краще

один грам практики, ніж тонна теорії.

Органи студентського самоврядування — це добровільні об`єд�

нання студентів, діяльність яких спрямована на захист прав студен�

тів, організацію ефективного дозвілля, профілактика шкідливих

звичок та соціально негативних явищ у середовищі.

Студентське самоврядування має дві сторони впливу на процес само�

реалізації: «внутрішня» — безпосередньо на людей, що займаються орга�

нізацією та «зовнішня» — це люди на яких спрямована його діяльність.

Робота студентського активу є різнобічна і це надає можливість

молоді знайти себе, спробувавши у різних сферах діяльності. Студенти

не бояться експерементувати, адже це все є навчання і при цьому

можуть організовувати дуже масштабні заходи. Найкраще розвивають�

ся: лідерські та організаторські якості, вміння працювати в команді.

Дана робота надає змогу зрозуміти, що людина має вплив на зов�

нішній світ і може його змінювати. Допомагати іншим, створювати

щось нове, або змінювати старе, відстоювати свою думку або думку

інших, слабших людей, якщо вона збігається з позицією людини.

Друга можливість впливу — це вплив на студентів, які беруть

участь в заходах, що організовані студентським самоврядуванням.

Концерти, фестивалі, виставки — надають можливість проявити

творчі здібності; конференції, круглі столи — розумові; спортивні

змагання, туристичні подорожі — фізичні.

Тобто, студентське самоврядування  дає перший поштовх сту�

денту до розуміння своєї важливості  у суспільстві, можливостей

своєї особистості, сил, вмінь та навичок, які необхідно розвивати та

вдосконалювати. 

КОМП’ЮТЕРНА ГРА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ

ЗАЛЕЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

С. Д. Глущенко,
Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана
Д. Г. Лавриненко, асистент, наук. керівник

Існуючі на сьогоднішній день публікації щодо оцінки впливу на

особистість комп’ютерних ігор відстоюють дві протилежні точки

зору. Одна частина психологів�дослідників вважає, що комп’ютер�
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ні ігри наносять шкоду, інша ж, — що ігри не просто йдуть на

користь, але й сприяють соціально�психологічному розвиткові

особистості. Проте, поряд з цими двома групами дослідників, існує

і третя група — безпосередньо гравці.

Завзятого геймера (від англ. game — гра)  можна одразу виявити.

Він характеризується замкненістю у собі, не помічає або ігнорує

зовнішні події, неадекватно адаптується до реального життя. Пози�

тивні сторони життя сприймаються з меншим захопленням,

оскільки можливості комп`ютерної графіки безмежні, і на екрані

монітора можна відтворити яскраві, фантастично прекрасні, але

неіснуючі насправді, картини. Потяг до комп`ютерних ігор з наяв�

ністю подорожей до неймовірних світів все більше занурює особи�

стість у віртуальність.

Позитивні емоції, що супроводжуються підйомом настрою,

часто спостерігаються, за словами комп’ютерних адиктів (див.
попередні публікації), в ситуаціях «передчуття» комп’ютерної гри.

Проте, слід відмітити, що після гри, тобто після виходу з віртуаль�

ного світу, настрій знову погіршується, швидко повертаючись на

початковий рівень, залишаючись на ньому до наступного «вход�

ження» у віртуальний світ.

Загальний емоційний психічний стан ігрових комп’ютерних

адиктів часто є таким, що відхиляється від норми в бік хронічної

депресії. Рівень особистісної тривожності ігрових комп’ютерних

адиктів як критерій соціально�психологічної дезадаптації є також

завищеним по відношенню до норми.

Більшість «геймофілів» є особистостями з відомими психологіч�

ними проблемами: несформоване особисте життя, незадоволеність

собою, і, як наслідок, втрата нормальних загальнолюдських цінно�

стей, а іноді й сенсу життя. Єдиною особистісною цінністю для них

стає комп’ютер і усе, що з ним пов’язане.

Усі комп’ютерні ігри можна умовно поділити на рольові
і нерольові. Ми вважаємо, що лише в ході гри у рольові комп’ютер�

ні ігри можна ефективно спостерігати процес «входження» людини

в гру. Психологічна залежність від рольових комп’ютерних ігор

є найбільш деструктивною за ступенем свого впливу на особистість

геймера. Різного роду головоломки, логічні та інтелектуальні ігри

не є рольовими і подібної залежності не викликають.

Найбільшою силою «затягування» або «входження» характери�

зуються ігри з видом «з очей». Специфіка подібних ігор полягає

в тім, що вид «з очей» провокує геймера до повної ідентифікації
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з комп’ютерним персонажем, і як наслідок — до повного входжен�

ня в роль. Іншого роду рольові ігри не формують залежності подіб�

ної сили.

Залежність може проявлятися в одній із двох основних форм:

соціалізованій та індивідуалізованій. Соціалізована форма ігрової

залежності характеризується підтримкою соціальних контактів.

Особистості з цією формою залежності не віддаляються від соціуму,

не занурюються у себе; а соціальне оточення, хоч і складається

з таких самих геймерів, але все ж таки, як правило, не дає людині

цілком відійти від реальності, «зануритися» у віртуальний світ,

штовхаючи себе в такий спосіб у патологічний в психологічному

плані стан. Для людей з індивідуалізованою формою залежності

зазначені перспективи є набагато більш реальними. Це крайня

форма залежності, при якій відбувається порушення не лише нор�

мальних людських особливостей світогляду, але й взаємодії ососби�

стості з навколишнім світом. Патологічного характеру набуває

основна функція психіки — вона починає відображувати не вплив

об’єктивного світу, а віртуальну реальність.

Таким чином, зауважимо, що комп’ютерні ігри потенційно

несуть в собі небезпеку такого ж рівня, що і будь�які інші заняття

в житті. Але, все ж таки, комп’ютерна залежність, не загрожує здо�

ров’ю особистості подібно до наркотиків чи алкоголю, проте може

синтезувати ряд проблем в життєдіяльності, яких і без неї в суча�

сному інформатизованому світі вистачає.

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
ЯК ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

К. О. Ковалюк, 
викладач кафедри соціології та соціального управління,
Інститут психології та соціально�політичних наук
Київського Міжнародного Університету
І. В. Ващенко, д. психол. н., с. н. с., наук. керівник

У межах кожної країни питання про зміст професії «соціальна

робота» зазвичай узгоджене, але тривалий час не існувало універ�

сального, визнаного на міжнародному рівні визначення фаху.

У червні 2002 року Міжнародна асоціація соціальних працівників

та Міжнародна асоціація Шкіл соціальної роботи ухвалили міжна�
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родне визначення соціальної роботи, як різновиду професійної

діяльності людини: «Професія «соціальний працівник» заохочує

соціальні зміни, вирішення проблем у людських стосунках, прос�

уває ідею наснаження та визволення людей з метою поліпшення

їхнього життя. Використовуючи теорії людської поведінки та

соціальних систем, соціальна робота виникає там, де має місце

взаємодія людей з їхнім оточенням. Фундаментальними в соціаль�

ній роботі є принципи соціальної справедливості й дотримання

людських прав».

Аналіз наукової літератури з даної проблеми надав змогу вио�

кремити три підходи до тлумачення сутності соціальної роботи як

фахової діяльності [1]: 1) рефлексивно�терапевтичний (ідентифіка�

ція потреб, які висловлюють клієнти та робота з ними); 2) соціалі�

стично�колективістський (пошук співпраці та взаємної підтримки

у суспільстві, спрямований на те, щоб владу над власним життям

могли здобути найбільш пригнічені та злиденні люди); 3) індивіду�

алістично�реформістський (робота яка відповідає потребам інвалі�

дів та поліпшує послуги, частиною яких вона є).

У суспільному житті більшості країн світу соціальні працівники

відіграють значну роль у плануванні, реалізації, оцінці та науково�

му вивченні соціальних програм, розрахованих на підтримку най�

різноманітніших груп населення. Важливо зазначити, що сучасна

соціальна робота орієнтується не на допомогу певним класам сус�

пільства, а на персональну конкретну допомогу людині, що потре�

бує опікування з боку суспільства.

Оскільки соціальна робота належить до групи професій «люди�

на — людина», вона вимагає від тих, хто обрав цей фах, певних яко�

стей (доброзичливості, ввічливості, люб’язності, толерантності,

дисциплінованості, вимогливості до себе тощо), а також навичок

спілкування й налагодження контактів із людьми. Ця спеціальність

дає змогу самореалізуватися тим, хто прагне допомогти іншому

продовжити жити гідно, незважаючи на фізичні, функціональні

обмеження, душевну або фізичну кризу. Разом з тим соціальна

робота відрізняється від інших професій типу «людина — людина»

(лікаря, педагога, психолога, юриста та ін.) своєю багатопланові�

стю і трудомісткістю.

В Україні, як і в усіх посткомуністичних країнах, проблемами

соціальної роботи займалися й займаються фахівці різних спеціаль�

ностей: педагоги, психологи, лікарі, працівники правоохоронних
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органів тощо. Але світова практика доводить, що для практичного

виконання комплексних соціальних програм, особливо за умов

ринкового суспільства, слід залучати спеціально підготовлених

професіоналів, які мають відповідну освіту.

Нині понад 30 навчальних закладів України мають програми за

спеціальністю «Соціальна робота». При підготовці соціальних пра�

цівників наголошують на отриманні знань із соціальної роботи (її

історії, теорій, методів, методик впливу й оцінка потреб людей),

психології особистості та поведінки людей, правового регулювання

соціальних відносин, методів аналізу соціальної політики, методів

дослідження у соціальній роботі, а також на організації практики

студентів у соціальних службах.

Концепція соціальної роботи є новаторською для України, так

само як і професія соціального працівника. Ця спеціальність має

значні перспективи у нашій державі, адже потреба в соціальних

працівниках особливо зростає під час соціальних та економічних

криз.

Втім соціальна робота як професійна діяльність зберігає свій

низький статус, частково через те, що заробітна плата соціальних

працівників є найнижчою серед усіх галузей в Україні, частково

через усе ще незначну кількість спеціалістів, котрі отримали фахо�

ві знання, частково через те, що цінності та етичні норми соціаль�

ної роботи офіційно не визнані такими, що регулюють соціальну

практику. Актуальним залишається становлення авторитетної про�

фесійної асоціації соціальних працівників, яка б представляла інте�

реси широкого загалу фахівців із соціальної роботи, а також розви�

ток національних професійних стандартів і етичного кодексу.
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ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТА:
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Д. Г. Лавриненко,
асистент кафедри педагогіки та психології,
Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана;
викладач кафедри соціальної роботи,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»

Психолінгвістика на сучасному етапі розвитку психологічної

наукової думки в Україні набуває все більшого значення в контек�

сті популяризації психологічних знань. Синонімічними психолін�

гвістиці категоріями є «психологічна лінгвістика» та «лінгвістична

психологія». В даному дослідженні ми оперуватимемо саме катего�

рією «психолінгвістика» у зв’язку з її науковою обґрунтованістю та

лаконічністю.

Професійна спрямованість особистості студента вищого нав�

чального закладу у розрізі психолінгвістики має виняткові особли�

вості. Потужний вплив психолінгвістичної складової на професій�

ну спрямованість особливо простежується у сфері спеціальностей

та професій «людина�людина» та «людина�знакова система».

У сфері спеціальностей «людина�людина» психолінгвістична

складова професійної спрямованості виявляється у комунікативній

стороні спілкування студента, у сфері ж «людина�знакова система» —
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переважно в перцептивній. Це зумовлюється особливостями сфер

професійного навчання та майбутньої професійної діяльності.

Психолінгвістичний аспект професійної спрямованості особи�

стості студента доцільно вивчати крізь призму порівняння двох

несуміжних фахових спеціальностей / кваліфікацій.

Відтак, у нижче наведеній схемі, продемонструємо особливості

взаємодії сторін психолінгвістичної складової у формуванні профе�

сійної спрямованості студента в залежності від спеціалізації.

Таким чином, зауважимо, що це є спрощена пілотажна схема,

що потребує теоретичного вдосконалення та емпіричної перевірки.

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
У ГУМАНІСТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ К. РОДЖЕРСА

К. М. Нетяга,
І курс, факультет міжнародної економіки і менеджменту, 
Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана, спеціальність «МЕіМ»,
Д. Г. Лавриненко, асистент, наук. керівник

В умовах переходу до постіндустріального суспільства, потребах

в інтелектуальних продуктах праці та необхідності в задоволенні

вищих духовних потреб постає питання самоактуалізації — гетерос�

татичного процесу реалізації людиною свого внутрішнього потен�

ціалу.

Прагнення до самоактуалізації, з точки зору Роджерса, має біо�

логічну основу, є основним мотивом діяльності людини і полягає в

прагненні інтеграції «реального Я» (сукупність думок, почуттів,

переживань «тут і зараз») та «ідеального Я» (сукупність думок,

почуттів і переживань, які людина хотіла б мати для реалізації свого

особистісного потенціалу).

Ціллю актуалізації є досягнення самості, гештальту «Я�концепції»,

що складається зі сприйняття властивостей свого «Я», взаємовідно�

син «Я» з іншими людьми, різних аспектів життя та цінностей, пов’я�

заних з цими сприйняттями. Самість не є стійкою структурою, вона є

вираженням людини до підтримання та підсилення самої себе.

Перешкоди на шляху становлення особистості в дитячому віці

є нормальним явищем розвитку, оскільки в ході «органічного

оцінного процесу» відбувається відторгнення того досвіду, який не
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відповідає уявленням самості, проте первинним мотивуючим фак�

тором в дитячий період виступає отримання «позитивної уваги»

з боку оточення. Саме тут розкривається педагогічний  аспект акту�

алізації, він полягає в тому, що дитина має отримувати безумовну

любов від своїх батьків, тобто це дасть можливість повністю прий�

няти всі свої сторони й надалі створити власну систему цінностей,

а не діяти згідно моделей та принципів поведінки, які були нав’яза�

ні умовною позитивною увагою.

Важливою умовою підтримання конгруентності (співпадіння

досвіду іочікувань) є свобода в діях, творчості, конструктивна кри�

тика, що сприятиме ініціативі до розв’язання завдань, що виника�

ють, а також індирективний підхід, що вбачає в кожному індивіді

особистість зі своїм «феноменальним» суб’єктивним світом. Вико�

ристовуючи такі підходи в педагогічній діяльності кожна людина,

діти зокрема, реалізує себе як повністю функціонована, цілісна

особистість з наступними властивостями:

• відкритість переживанню — можливість вибору діяти чи

недіяти згідно власних почуттів;

• екзистенційний спосіб життя — відкритість структурі досвіду

в процесі його переживання;

• організмічна довіра — довіра внутрішнім відчуттям як основі

поведінки, зокрема в прийнятті рішень;

• емпірична свобода — особиста влада, здатність робити вибір,

брати на себе відповідальність та керувати собою;

• креативність — гнучкість, творчість у пристосуванні до всіх

елементір зовнішнього світу.

Узагальнено процес самоактуалізації постає як безперервний

процес отримання самості, оскільки вона позиціонує як невичер�

пна потреба відчуття цілісності усіх елементів психіки і, як наслі�

док, максимально повне переживання об’єктивного світу на емо�

ційному, когнітивному рівнях.
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ЩОДО ПИТАННЯ МІСЦЯ ПРАКТИКИ
В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ
НАПРЯМУ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

С. В. Панчук,
VI курс, соціально�гуманітарного факультету ХІСТ
Університет «Україна»; спеціальність «Cоціальна робота»;
Церклевич В. С., ст. викладач кафедри соц. роботи, наук. керівник

В умовах сьогодення проблема розробки оптимальної моделі

сучасного фахівця привертає все більшу увагу дослідників, що

є особливо актуальним в умовах гуманістично�особистісного під�

ходу в освіті. Питання підготовки сучасного фахівця соціальної

сфери торкаються таких важливих аспектів, як чинники становлен�

ня сучасної особистості, формування готовності особистості до

розвитку власного творчого потенціалу, розробка моделі гуманітар�

но�орієнтованого фахівця.

Приступаючи до розробки цілісної моделі фахівця соціальної

сфери, доцільним є, окрім професійної діяльності з її наочною

і функціональною сторонами, враховувати і особистісну, а також

творчу сторони діяльності майбутнього спеціаліста. Дійсно, завдан�

ням сучасної освіти є вже не тільки трансляція з покоління в поко�

ління інформаційних даних різних наук, технократично зорієнтова�

них знань, умінь і навиків. Сфера освіти покликана «формувати

цілісну картину матеріального і духовного світу, передавати цінності

духовні, культурні, етичні в їх національному і загальнолюдському

розумінні» (Б. С. Гершунський).

Повноцінне формування зазначених складових особистості

сучасного фахівця соціальної сфери можливе лише за умови єдно�

сті та взаємопов’язаності аудиторної та позааудиторної, навчальної

та виховної діяльності, такої побудови освітнього процесу, коли

забезпечується практичне закріплення отриманих знань, умінь

і навичок.

Державними освітніми стандартами, що діють для всіх напрямів

і спеціальностей університетської професійної підготовки фахівців,

передбачене проведення різних видів практик студентів на різних

рівнях вищої освіти. Бурхливий розвиток світової економіки, пере�

хід на ринкові засади міжнародних і внутрішньодержавних відносин,

вимагають від сучасного фахівця не лише глибоких теоретичних
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знань у обраній сфері професійної діяльності, але й сформованих

практичних умінь і навичок в реалізації завдань, що стоять перед

ним. У значній мірі цього можна досягати системною, поступаль�

ною і послідовною організацією практик студентів, починаючи від

навчальних і завершуючи науково�дослідними.

Вагомість та серйозність студентської практики підкріплюється

тим аргументом, що сучасний роботодавець бажає бачити молодо�

го спеціаліста, який вже при виході на роботу володіє певними

сформованими компетенціями, а період його адаптації до профе�

сійної діяльності можна було б обмежити декількома тижнями ста�

жування.

У структурі практики ХІСТ Університет «Україна» передбачається:

навчальна, виробнича, переддипломна, магістерська практики. Вибір

бази практики зумовлюється як потребою ознайомлення з конкрет�

ним видом професійної діяльності, так і особистісним баченням

власного професійного майбутнього сьогоднішнім студентом. 

Очікується, що найближчим часом у структуру практики буде

введено такий компонент, як ознайомча практика, яку доцільно

ввести на першому курсі, після вивчення дисципліни «Вступ до

спеціальності» і яка передбачатиме ознайомче відвідання декількох

установ соціальної сфери, що орієнтовані на різні категорії клієнтів

та надання різноманітних соціальних послуг. Це дасть змогу сту�

дентам в майбутньому коригувати вибір бази практики відповідно

до власних професійних уподобань.

На даний момент, серед баз практики, з якими укладено договори

про співпрацю — Центри зайнятості (обласний, міський, районні),

Хмельницька облдержадміністрація, міський та обласний територі�

альний центр соціальної допомоги інвалідам та самотнім непрацез�

датним громадянам, геріатричні пансіонати, міський та обласний

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління праці

і соціального захисту населення, Пенсійний фонд,  органи самовря�

дування і виконавчої влади, неурядові соціальні служби.

Показово, що на даний момент найбільш ефективною є взаємо�

дія із соціальними службами неурядового сектору, де працює знач�

на кількість випускників попередніх років. Серед них такі відомі

організації, як «Віфанія», «Карітас», «Хесед�Бешт», «Школа

життя», «Берег надії», «Лелека», «Вікторія», «Нове життя», «Еспе�

ро», УФСІ (Український фонд соціальних інвестицій) та інші.

Керівники практики в закладах соціальної сфери разом з викла�

дачами університету керують роботою студентів та оцінюють набу�
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тий ними досвід. Значні зусилля скеровані на розвиток позитивних

робочих стосунків як з державними, так і громадськими організа�

ціями соціальних служб. Результатом таких зусиль є створення

потужної громадської бази для цієї програми, ресурсів для прохо�

дження студентами практики  та розширення можливостей для

потенційного працевлаштування.

Розуміння важливості практичної діяльності, зумовлює необхід�

ність пошуку додаткових форм залучення студентської молоді до

формування практичних навичок в позаурочній діяльності. Таким

способом залучення є участь студентів у волонтерському русі, який на

даний час концентрується навколо міського та обласного центру со�

ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, проте в найближчому май�

бутньому очікується створення клубів волонтерів при Хмельницько�

му міському центрі зайнятості та Територіальному центрі соціальної

допомоги інвалідам та самотнім непрацездатним громадянам.

Таким чином, головними завданнями практики як вагомого крите�

рію підготовленості фахівця напряму «соціальна робота», виступають:

— формування практичних навичок, необхідних у фаховій

діяльності;

— інтеграція теорії і практики, що завершується практичним

застосуванням набутих знань та умінь;

— формування соціальної активності особистості;

— забезпечення партнерських відносин між університетом та

закладами соціальних служб;

— формування особистісних та професійно значущих якостей

майбутнього фахівця;

— попередній вибір бажаної сфери професійної діяльності.

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОТИВІВ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

О. Г. Піонтківська,
І курс, факультет психології, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, спеціальність «Соціальна робота», 
О. В. Чуйко, к. психол. н., доцент, наук. керівник

Однією з найважливіших та найважчих проблем молодих людей

є вибір майбутньої професії. Дуже багато чинників впливає на цей

вибір, багато що може його змінити або затвердити як остаточне

рішення. 
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При опитуванні мотивів вступу на спеціальність «соціальна робо�

та» є багато варіантів відповідей. Найпоширенішими з них є такі: 

— вступив/ла тому, що так хотіли батьки;

— вступив/ла тому, що хотів/ла вчитися в цьому вузі;

— вступив/ла тому, що не пройшла на спеціальність «психологія»;

— вступив/ла тому, що було цікаво;

— вступив/ла аби допомагати людям та інше.

На жаль більша половина з абітурієнтів при вступі не розуміють

ким вони будуть працювати в майбутньому, теж стосується і студен�

тів�першокурсників спеціальності «соціальна робота». Дехто з них

був майже не знайомий з цією професіею, але дехто все�таки свідо�

мо вступали на цю спеціальність, тому частково були підготовлені.

Впродовж навчання у першому семестрі з’ясувалось, що у сту�

дентів існує  різне відношення до професії. Одна частина  студентів

побоювалась майбутньої роботи, інші розчаровувалися, хтось нав�

паки захоплювався,а дехто так і залишився байдужим. 

Однією з головних перепон на   шляху до оволодіння майбутньої

професією є відсутність робочої перспективи та стійких мотивів.

Багато із нас не хотіли б у подальшому житті працювати в соціаль�

ній сфері, оскільки вона  має свою специфіку та свої унікальні вла�

стивості, притаманні тількі їй.

Зокрема, не кожен може адекватно сприймати людей з фізични�

ми та психічними вадами, хтось не вважає наркоманів та алкоголі�

ків нормальними людьми, а дехто байдуже або навіть жорстоко від�

носиься до ближніх. Але соціальному  працівнику важливо вміти

сприймати людей такими якими вони є, з їх недоліками та особли�

востями. Він повинен уміти  допомогти людині у тому, чого вона

потребує, з максимальною самовіддачею та стараннями.

Соціальна робота дуже складна, відповідальна і не кожному під

силу. Не всі люди мають необхідні якості, які б давали їм змогу реа�

лізувати себе та свої потреби у цій професії.

Одним із важливих пунктів роботи соціального працівника

є руйнування стереотипів. Він намагається показати та довести

іншим, що нарко� і алкозалежні люди — виліковні, хворі на

ВІЛ/СНІД не несуть загрозу, люди з фізичними вадами корисні для

суспільства тощо.

Зараз в Україні до соціальних працівників ставляться дещо бояз�

ко, з острахом,недовірою. Але перш за все це обумовлено браком

знань, необізнаністю. Тому держава та самі соціальні працівники

повинні працювати над поліпшенням іміджу професії, щоб у май�

– 376 –

Секція VІ Фахівець із соціальної роботи —



– 377 –

бутньому вона сприймалася на рівних з медичною,юридичною,

економічною та іншими діяльностями. На жаль, у нашій країні

розвиток соціальної сфери дуже повільний, тому,ймовірно,насе�

лення істотно відчуває свою незахищенність. Держава насправді не

дуже акцентує увагу на допомозі потребуючим(нужденним), тому

у соціальних служб часто виникають проблеми з фінансуванням,

якщо говорити чесно,то через його часткову відсутність.Це звісно

викликаає певні труднощі у роботі.

Але поступово студенти починають брати активну участь у гро�

мадській діяльності.На прикладі нашої групи можна простежити

трансформацію мотивів вибіру професії соціального працівника.

Це відбулось завдяки спеціально організованим формам роботи та

навчання:

— участь у волонтерському русі при Київському міському центрі

сім`ї та молоді;

— участь у різних благодійних акціях («Свічкова хода» присвя�

чена до Дня толерантності, благодійний бал на тему «Молодь проти

СНІДу», ігрові програми(консурси) на свято Масляна);

— проходження тренінгів різної спрямованості (професійної

самоідентифікації, комунікативної компетентності тощо);

— власна благодійна акція до Дня Святого Миколая у дитячому

будинку, будинку пристарілих;

— проведення екскурсій до соціальних служб та організацій міста.

І з часом кожен із нас почав усвідомлювати якою цікавую і бага�

тогранною є соціальна робота. Перед нами відкрилися нові перс�

пективи. Особисто я дуже зацікавлена у подальшому розвитку цієї

сфери і хочу у майбутньому присвятити цьому частину  життя. 

ФУНКЦІЇ «ШКОЛИ МАЙБУТНЬОГО»

Д. О. Пузіков,
старший викладач кафедри «Соціальної роботи»,
базова структура Університету «Україна»,
м. Київ, факультет соціальних технологій

Процес освітньої діяльності та життєдіяльності «школи майбут�

нього» відбувається в ході реалізації її головних функцій (стратегічних

напрямків діяльності), які формують та проявляють її організаційну

культуру, обумовлюють результати діяльності, визначають кумуля�

тивний ефект впливу школи на особистість, громаду та суспільство.
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До головних функцій «школи майбутнього» можна віднести:

Освітньо	виховну — здійснення компетентнісно зорієнтованої

середньої освіти, яка розкриває та втілює життєтворчій та культу�

ротворчій потенціал особистості, має життєву та життєзнавчу спря�

мованість.

Компетентнісну — школа створює умови для розвитку та реаліза�

ції життєвої компетентності особистості, допомагає її розвитку

в умовах сімейного та соціального виховання, здійснює пропаганду

життєвої компетентності.

Діагностувально�пошукову — пізнання та самопізнання, вив�

чення середовища та умов виховання і навчання, вивчення учнів та

їх сімей, громади, постійний пошук оптимальних методик та форм

взаємодії з учнями.

Розвивальну — стимулювання, фасілітація та супровід конструк�

тивного розвитку життєвого потенціалу, життєвої компетентності

та компетенцій, становлення та розвитку оптимальної життєвої

стратегії та проекту учня.

Інтегративну — покликана сформувати освітньо�виховний про�

стір життя дитини, поєднати та посилити взаємодію компонентів,

які утворюють цей простір. Це засіб єднання, консолідації: школи

та життя; життєдіяльності учня, його сім’ї та громади з життєдіяль�

ністю та освітньою діяльністю школи.

Регулятивну — упорядкування життєдіяльності педагогічного та

учнівського колективів, регулювання процесів навчання та вихо�

вання учнів, оволодіння ними життєвим досвідом, засвоєння

соціальних та життєвих ролей, розвитку життєвої компетентності

учнів, відповідно до їх життєвого потенціалу, життєвих цінностей та

цілей, життєвого проекту.

Організаційну –організація та регулювання освітньо�виховного

простору життя дитини у школі, організація оптимальних умов

освіти, розвитку та виховання, умов самоорганізації, саморозвитку

та самовиховання учня.

Захисну — забезпечення соціальної, соціально�психологічної та

психологічної, правової та екологічної (соціально�медичної) захи�

щеності та безпеки учнів та педагогів школи; ефективна протидія

впливу негативних соціальних явищ на життєдіяльність особистості

дитини, простір її життя у школі. Завдяки механізмам соціально�пе�

дагогічної роботи, соціальної роботи в шкільній соціальній службі,

школа бере на себе відповідальність за інформаційний, психологіч�

ний, соціально�правовий та соціальний захист своїх вихованців;
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забезпечення комфортних умов, реалізацію особливих освітніх,

виховних та життєвих потреб учнів з інвалідністю, хронічними роз�

ладами здоров’я; соціальний захист та супровід дітей з малозабезпе�

чених та кризових сімей, дітей�сиріт та соціальних сиріт.

Компенсаторну — створення належних освітніх, виховних,

соціально�педагогічних та соціальних умов для компенсації недолі�

ків та негараздів життєдіяльності учнів, породжених їх соціальною

(життєвою) ситуацією, проблемами громади, сім’ї, станом здо�

ров’я, рівнем розвитку та ін.

Корегувальну — здійснення конструктивної педагогічної ко�

рекції поведінки та діяльності учнів (на основі переймання ними

механізмів самоорганізації, самопізнання, самовиховання та сам�

оперевиховання) з метою усунення небезпечного впливу на життє�

діяльність дитини різних чинників.

Мобілізаційно	фасілітативну — досягнення готовності педагогів

та учнів до вирішення виховних, освітніх, соціальних та життєвих

завдань, які поставлено перед школою та її учнями. Передбачає

створення творчого настрою, позитивного соціально�психологіч�

ного клімату, належної організаційної культури школи.

Координаційну — спрямовує соціально�педагогічний потенціал

та координує соціально�педагогічну роботу педагогів та учнів

школи, батьків, територіальної громади.

СОЦІАЛЬНА СЛУЖБА ШКОЛИ МАЙБУТНЬОГО

М. П. Шарамко,
I курс, група СР�81, факультет соціальних технологій 
спеціальність «Соціальна робота»; 
базова структура Університету «Україна», м. Київ,
Д. О. Пузіков, старший викладач кафедри соц. роботи, наук керівник

Однією з умов ефективності та доступності соціальної роботи

є створення її осередків в усіх сферах життєдіяльності суспільства,

в тому числі — в закладах середньої освіти.

Соціальна робота в середній школі — це складова соціальної

роботи, яка концентрується на оптимізації життєдіяльності, вирі�

шенні життєвих проблем дітей та пов’язаних з ними проблем

дорослих (батьків та вчителів).
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Надання соціальних послуг у сучасній школі здійснюється

соціальним педагогом, шкільною соціально�психологічною служ�

бою, вчителями та керівництвом (у межах посадових обов’язків).

Суттєву допомогу в організації та здійсненні соціальної роботи

у загальноосвітньому навчальному закладі може надати центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації.

В окремих випадках до роботи з учнями можуть долучатися пред�

ставники служб у справах неповнолітніх та кримінальної міліції

у справах неповнолітніх та ін. На жаль, соціальний потенціал

школи не використовується повною мірою, учні, найчастіше,

є лише об’єктами соціальної роботи.

Моделювання «школи майбутнього» вимагає принципово нових

підходів до організації соціальної та соціально�педагогічної роботи

у загальноосвітньому навчальному закладі.

До основних проблем, які належать до компетентності осередку

соціальної роботи в середній школі (і, відповідно, тих фахівців із

соціальної роботи, соціальної педагогіки та практичної психології,

які ним опікуються) можна віднести: психологічні та соціальні про�

блеми, пов’язані з перебуванням дитини в школі (конфлікти з вчи�

телями та учнями); негативні соціальні явища, які можуть досягнути

шкільних стін — підліткова вагітність, паління, алкоголізм, нарко�

манія, ВІЛ/СНІД, підліткова злочинність тощо; проблеми, пов’я�

зані з відносинами між дитиною та її батьками (сімейні конфлікти,

жорстоке поводження з дитиною, сімейне насильство); проблема

успішності навчання (соціально�психологічний та психолого�педа�

гогічний аспект); організація дозвілля — змістовне проведення

вільного часу школярів; підтримка дітей з інвалідністю, сиріт та ін.

До основних особливостей, які проектуються для соціальної

роботи в «школі майбутнього», належать:

— орієнтація на розвиток життєвої компетентності, життєтвор�

чості кожного учня, а більшою мірою тих, хто виявляє некомпе�

тентність, перебуває в стані кризи компетентності;

— широке залучення самих учнів, застосування технологій взає�

модопомоги (групова робота) та самодопомоги (самокеровані

групи) в процесі розв’язання життєвих проблем школярів;

— застосовування новітніх технологій соціальної роботи;

— соціальна робота в школі повинна базуватися на життєтвор�

чому підході.

Структурна організація соціальної роботи у «школі майбутньо�

го» передбачає створення шкільної соціальної служби, яка тісно

співпрацює з соціально�психологічною службою, соціальним педа�
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гогом та педагогом організатором школи, громадськими організа�

ціями в школі (вчителів, батьків, дитячими та молодіжними). До

складу соціальної служби входять:

1. Центр волонтерства, до якого долучаються: кризовий центр,

центр соціальної реабілітації, центр вивчення мистецтва життя та

життєвого проектування, центр змістовного дозвілля, центр

соціальних проектів та соціальної практики, тренінговий центр. Ці

утворення є структурними організаціями, які займаються залучен�

ням, підготовкою та застосуванням волонтерів.

2. Служба соціального супроводу учнів, яка опікується учнями

з інвалідністю, сиротами, малозабезпеченими, жертвами сімейного

насильства та іншими.

3. Центр соціальних досліджень та моніторингу.

РОЛЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ

СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Л. О. Свецька,
І курс,КНУ імені Тараса Шевченка, факультет психології,
відділення «соціальна робота»
О. В. Чуйко, к. психол. н., доцент, наук. керівник

Згідно із Загальною декларацією волонтерів, волонтерство — це

добровільний вибір, що відображає особисті погляди і позиції.

Волонтерство сприяє покращенню якості життя, особистому про�

цвітанню й поглибленню солідарності.

Надання соціальної допомоги волонтером — процес багатогран�

ний. Це може бути масова робота волонтера по проведенню дослі�

дження або масового заходу. Це може бути робота у не великих гру�

пах: спільний турпохід волонтерів з дітьми�сиротами, проведення

ігротек на вулицях. Така робота дозволяє відчути себе потрібним

і корисним, а оплата праці сама по собі не породжує таке відчуття.

У різних регіонах залучення людей до діяльності волонтерів від�

бувається різними шляхами і на основі різних принципів. Най�

більш розповсюджений варіант — залучення студентів відповідних

спеціальностей (соціальних робітників, психологів, педагогів,

юристів, медиків) до соціальної роботи через волонтерські групи.

Така діяльність практикується у багатьох  вузах України. 

Для молодих людей участь у волонтерській діяльності має свої

професія чи покликання Секція VI



переваги, а саме: 

— допрофесійна підготовка, професійне самовизначення та ста�

новлення; 

— оволодіння знаннями та практичними навичками соціальної

роботи з дітьми та молоддю; 

— досвід індивідуальної та групової роботи з ровесниками та

дорослими; 

— нові друзі, цікаве дозвілля, змістовна зайнятість, можливість

допомогти іншим; 

— розвиток лідерських якостей, творчих здібностей, самовира�

ження та становлення молодої людини як особистості, як активно�

го члена суспільства. 

У студентів — волонтерів цікавість до справи можуть викликати

професійні проблеми. Вони можуть бути як формальними — одер�

жання заліку, проходження практики, так і реальними — набуття

фахових знань з майбутньої спеціальності, напрацювання навичок

спілкування з клієнтами. Проте більш важливим є спілкування

з професіоналами з обраної спеціальності, знайомство з новими

методиками і технологіями, все, що може їм допомогти у подаль�

шому стати висококваліфікованими фахівцями і працевлаштува�

тись за нових соціальних умов. 

Отримати досвід та пізнати через волонтерську діяльність суть

соціальної роботи мали нагоду і ми, студенти КНУ імені Тараса

Шевченка, факультету психології, відділення «соціальна робота».

Перебуваючи в КМЦСССМД на екскурсії (у рамках вивчення

курсу «Вступ до спеціальності») ми дізналися про функціонування

«Школи волонтерів». Її програма містить  три модулі «Соціальна

освіта», «Основи волонтерської діяльності» та «Професійні спец�

курси». Кожен з модулів включає відповідні тренінги та семінари.

Серед студентів нашої групи виявилися добровольці, які вирішили

пройти цю школу і залучитися до волонтерської діяльності на про�

фесійній основі. Між університетом і Центром була укладена відпо�

відна угода. Навчання і практична робота тривали паралельно, уже

через кілька занять ми самостійно проводили  ігротеки, акції, бла�

гочинні концерти. Це, в свою чергу, дало нам змогу отримати дос�

від роботи з дітьми різних вікових категорій як в індивідуальній

роботі, так під час вуличних акцій, ігрових програм. «Школа волон�

терів» є, справді, школою професійного становлення особистості

майбутнього соціального працівника. Адже на тренінгах нас навча�

ють технології роботи з різними категоріями населення, комуніка�
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тивним навичкам роботи під час проведення заходів, технології

соціальної роботи з людьми, що мають функціональні обмеження

або людьми, що живуть з проблемою ВІЛ/СНІД. 

Т. ч. волонтерська робота дала можливість:

— отримати фахові знання та навички;

— набути досвіду у організації та проведені масових заходів;

— відчути себе корисним  і потрібним;

— навчитись вести здоровий спосіб життя і пропагувати його

для інших;

— практикуватися у своїй майбутній спеціальності.

Впродовж декількох місяців ми брали участь у різноманітних

акціях, що проводив міський центр. Були волонтерами на святі до

Дня соціального працівника; на Інтелект турнірі до Дня спільних

дій в інтересах дітей; на акції «Свічкова хода — 2008» в рамках від�

значення Всесвітнього Дня солідарності з ВІЛ�позитивними людь�

ми. Брали участь в «Школі Дідів Морозів». Розважали дітей на різ�

номанітних ігротеках. А зараз на добровільній основі  беремо участь

в проекті «Вулична робота з підлітками груп ризику в контексті

проблем ВІЛ/СНІД за технологією мультидисциплінарних команд»

Переконавшись на власному досвіді, хочеться сказати, що

волонтерство може розглядатися не лише як добровільна діяльність

на благо інших, а й як складова професійної підготовки соціальних

працівників, оскільки вже на ранніх етапах навчання  воно дає

змогу сформувати  адекватний образ майбутньої професії.

СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ У АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ

І. М. Сунгович,
ІІІ курсу, спеціальності «Соціальна робота»;
соціально гуманітарний факультет ХІСТ Університет «Україна»,
К. М. Захарчук, ст. викладач кафедри соц. роботи, наук. керівник

«Соціальна робота» — прийнятий у всьому світі вираз, що поз�

начає прояв гуманних відносин людини до людини. Вона виникла

ще у біблійні часи як благодійність, як релігійний обов’язок люди�

ни, як система гуманітарних послуг нужденним. Однак тільки

у нашому столітті соціальна робота признана у всьому світі як про�

фесія, яка потребує спеціальної підготовки. Соціальна робота — це
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ще і систематичні заходи, спрямовані на те, щоб полегшити невда�

ле пристосування людини до суспільних умов. вона відрізняється

від філантропії, благодійності і схожих видів діяльності своєю орі�

єнтацією не тільки на допомогу у вирішені повсякденних проблем,

але й на розвиток у нужденних техніки подолання труднощів і на�

вичок самодопомоги.

Стрімкість індустріального розвитку в країнах Європи та США,

урбанізація, яка збільшує в суспільстві частку маргінальних верств

населення, слабко адаптованих в житті і в місті, розрив традицій�

них соціальних зв’язків у відносинах між людьми, між людиною

і суспільством призвели до появи таких соціальних проблем, які не

можливо було вирішувати методами, випробуваними в традиційно�

му суспільстві, що призвело до становлення та розвитку соціальної

роботи як професії.

У світі налічується декілька десятків сотень вищих шкіл соціаль�

ної роботи і спеціалізованих факультетів університетів, які готують

професійних соціальних працівників. Тільки в Європі налічується

понад 500 учбових закладів, що дають освіту в області соціальної

роботи. У більшості країн ця освіта фінансується державою, проте,

існує немало і приватних учбових закладів, наприклад, в Італії,

Франції. У  деяких країнах приватний характер шкіл обумовлений

їх приналежністю до визначеної релігійної конфесії. Наприклад,

в Португалії, Іспанії і країнах Латинської Америки число  шкіл, що

належать Римській католицькій церкві, помітно перевищує число

світських закладів.

Найбільше число учбових закладів було відкрито в 60�і роки,

коли соціальна робота розвивалася особливо бурхливо. В цей час

були створені багато національних і міжнародні асоціації соціаль�

них працівників, почали видаватися професійні журнали, спеціалі�

зовані видання, був розроблений міжнародний етичний кодекс

соціального працівника.

Більшість учених вважають, що соціальна робота як самостійна

професія і академічна дисципліна затвердилася саме в 60–70�і роки

минулого сторіччя. Навчання соціальних працівників відображає

специфіку національних систем освіти. Немає єдиного зразка

навіть в межах однієї країни. Причому, різні моделі мирно ужива�

ються один з одним.

Немає єдиного зразка і в Сполученому Королівстві. Навчання

соціальній роботі здійснюється в університетах, політехнікумах,

коледжах. Програми різні: чотири роки навчання на ступінь бака�
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лавра; один рік навчання в аспірантурі; два роки навчання для

випускників, що закінчили інші факультети; два або три роки для

тих студентів, які не закінчили повністю курс університету. При�

родно, що випускники одержують кваліфікаційні ступені, дипломи

і сертифікати.

У США професійна атестація відбувається на трьох рівнях. Сту�

пінь бакалавра — перший професійний ступінь. Вона привласню�

ється після закінчення чотирьох років навчання. Ступень магістра

привласнюється ще через два роки навчання в спеціалізованій

школі соціальної роботи, але досяжна і після коротшого навчання

для студентів, що вже володіють ступеню бакалавра у області

соціальної роботи. На докторський ступінь потрібний ще два роки

підготовки після магістрату. 

Докторська підготовка потрібна для викладання, адміністратив�

ної і науково� дослідницької роботи. Отже, ступінь бакалавра є пер�

шим професійним ступенем  у соціальній роботі, до 1974 року таким

вважався ступінь магістра. Потім було вирішено, що бакалавр може

стати повноправним членом Національної Асоціації Соціальних

працівників США. Але суперечки про доцільність присудження

професійного статусу бакалаврам у США продовжуються.

Система професійної підготовки в США має на увазі п’ять учбо�

вих програм: поведінка людини і соціальне середовище; політика

соціального забезпечення і служби соціальної допомоги; практика

соціальної роботи; науково�дослідна діяльність і польова практично.

Важливу роль в справі утворення соціальних працівників різних

країн грає Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи, створена

в 20�і роки минулого століття. Створений при ній Міжнародний

комітет шкіл соціальної роботи тісно співробітничає з ООН і Між�

народною організацією праці, яка має в Женеві довідково�інфор�

маційний центр, що зберігає всю документацію, що стосується нав�

чання соціальних  працівників.

До середини 60�х років моду у області утворення соціальних пра�

цівників прямо або побічно (через ООН) визначали США і Велико�

британія. Уряди інших країн, бажаючи  одержати все саме передове,

не тільки вітали, але і наполягали на використанні західних фахівців

і радників. На їх думку, кращі фахівці прибували із заходу особ�

ливо із США. Для того, щоб відкрити школи соціальної роботи

в світі, що розвивається запрошувалися десятки американських,

британських і канадських фахівців. В даний час, за визначенням

Дж. Біллапса, багато соціальних працівників країн, що розвиваються,
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випробовуються потребою вирватися за рамки так званого профе�

сійного імперіалізму і виробити свої підходи, які б вписувалися

в культуру їх країн і відповідали б потребам їх розвитку.
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ПСИХОКОРЕКІЙНА ПРОГРАМА
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ

ПОЗИТИВНОЇ «Я>КОНЦЕПЦІЇ»
У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДЦП

Ю. М. Хмельницька,
V курс, група СР�41, факультет соціальних технологій,
базова структура Університету «Україна», 
спеціальність «Соціальна робота»;
Л. Т. Тюптя, к. п. н., проф., наук. керівник

Нерозвиненість системи психосоціальної реабілітації осіб із

фізичними й психічними обмеженнями великою мірою зумовлена

суспільною свідомістю і державною політикою у ставленні до цих

людей як до пасивних істот, які потребують опіки, а отже, не

можуть претендувати на свободу вибору та вирішення власної долі.

Зрештою, це обертається нічим іншим, як нехтуванням тими осо�

бливаими потребами інвалідів, без задоволення яких вони не

можуть реалізувати своїх громадянських прав [2, с. 12]. 

На нашу думку, психокорекійна програма є ефективним спосо�

бом формування позитивної «Я�концепції» у дітей хворих на ДЦП.

Під час побудови програми індивідуальної корекційно�розвиваль�

ної роботи з дитиною, насамперед необхідно передбачити умови

для усунення інформаційної і часто емоційної депривації (дефіцит

емоційних контактів з дорослими та однолітками), намітити план

заходів, спрямованих на подолання у неї недостатнього рівня

розвитку навичок, знань і вмінь, організовувати систему спеціаль�

них корекційно�розвивальних занять із метою формування цілес�

прямованої діяльності і соціальної взаємодії [1, с. 15]. Для здій�

снення позитивних корекційних впливів ми розробили вільну

корекційну програму, яка включає всі основні блоки психокорек�

ційного комплексу, але найповніше  ефективність корекційних
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методів висвітлено в корекційному блоці. Даний вид допомоги

посприяв не лише формуванню позитивної «Я»�концепції у дітей

хворих на ДЦП, але й їх повнішій соціалізації, що призведе до їх

повноцінної інтеграції у суспільство.  Це доведено результатими

дослідження, яке ми провели після реалізації прогрми.

За результатами дослідження після проведення програми захо�

плення дітей хворих на ДЦП різного віку дуже схожі, як і до участі

в програмі. 70% дітей, які відвідують відділення не мають вдома

ніяких обов’язків. Це на 30% менше, ніж до реалізації психокорек�

ційної програми. Всі діти після участі в програмі стали полюбляти

грати в ігри і читати (або слухати як читають книги) які наявні у від�

діленні.

Батьки стверджують, що після участі у вище вказаній програмі

коло спілкування їх дітей значно розширилось. Після участі

у корекційній програмі  дітей  стали стверджувати, що 40% мають

друзів  поза межами реабілітаційної установи. Уявлення дітей про

себе вже не такі однорідні, як до участі у програмі. Вони характери�

зують себе як добрих 60% дітей, чесних 53% дітей, порядних 75%

дітей, активних 62% дітей, ввічливих, вихованих, талановитих 40%

дітей, розумних, радісних, красивих, гармонійних, організованих

26% дітей. 33% дітей почали характеризувати себе як здібних, жит�

тєрадісних, унікальних, завзятих людей, 6%  —  схильних до трудо�

вої діяльності. При цьому до здібних, розумних, радісних, красивих,

гармонійних і організованих почали відносити себе діти, які мають

низьку самооцінку, а не тільки високу. А до активних — не тільки

діти, які відвідують інші соціальні інститути крім відділення. 60%

дітей хотіли б змінити в собі зовнішність (незвичайність), інвалід�

ність, дефекти, це на 16% менше ніж до реалізації психокорекційної

програми. 50% дітей, а не 73% вважає що їх можна не любити за

інвалідність; 13%  — за неслухняність (цей показник залишився без

змін), 6% — за лінь. Це пов’язано на нашу думку з тим, що багатьох

опитаних батьків турбує і засмучує в їхніх дітях інвалідність. 

Проте, якщо до участі дітей у психокорекційній програмі 80%

батьків мали істеричний тип реакції на хворобу, 14% — іпохондрич�

ний, і тільки 6% — адекватну реакцію на хворобу своїх дітей, то

після реалізації програми 50% батьків мають істеричний тип реак�

ції на хворобу, 26 % — іпохондричний, і вже 24% — адекватну реак�

цію на хворобу своїх дітей. На нашу думку, це можна пояснити тим,

що батьки побачили позитивні зміни не тільки в поведінці, але

й у всьому житті своїх дітей, Це, на нашу думку, є дуже хороший
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результат, адже самі батьки не приймали участі у проведенні психо�

корекційних вправ.

В цілому, реалізація психокорекційної програми посприяла

формуванню позитивної «Я�концепції» у дітей хворих на ДЦП.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
ДИТИНИ У СІМ’ЯХ ОСІБ

З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

М. П. Шарамко,
I курс, група СР�81, спеціальність «Соціальна робота»;
Д. О. Пузіков, ст. викладач кафедри соціальної роботи
базова структура Університету «Україна», м. Київ, 
факультет соціальних технологій, наук. керівник

Погіршення життєвих умов людей в Україні особливо сильно вда�

рило по життю дітей. Зростає число так званих соціальних сиріт з про�

блемних родин з батьками з алкогольною залежністю. Часто такі діти

потрапляють під негативний соціальний вплив. Наслідками є вживан�

ня наркотиків і алкоголю, а також криміналізація дітей та підлітків. За

інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я Україна сьогод�

ні перебуває на першому місці серед країн світу по вживанню алкого�

лю дітьми. Більшість дитячих отруєнь у країні — алкогольні.

Погіршення життєвих умов людей в Україні, сімейне неблагопо�

луччя негативно позначається на формуванні особистості дитини.

Розглядаючи сім’ю як систему, як фактор соціалізації особистості,

як найменший осередок суспільства, слід пам’ятати, що вона може

здійснювати і негативний вплив на своїх членів. Сім’я — це група

людей, яка складається з чоловіка та жінки, їх дітей та інших близь�

ких родичів, що живуть разом; соціальний осередок, який найтісні�

ше об’єднує людей на основі шлюбних і кровних зв’язків. Благопо�

лучна сім’я міцна своїми внутрішніми зв’язками, високим рівнем

координації. У такій сім’ї існують взаєморозуміння, взаємна пова�

га, між усіма її членами, позитивна моральна атмосфера, спільність
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поглядів на більшість сфер духовного життя, врахування у сімейно�

му житті інтересів кожного, душевних переживань, психологічна

взаємна підтримка, трудова співдружність, задоволення почуття

власної гідності, своєї значущості, взаємна довіра, доброта, чуй�

ність, раціональні способи вирішення всіх сімейних проблем, розу�

міння завдань сімейного виховання та ін. Алкоголізм — це одна

з найбільш поширених причин деформації подружньої гармонії та

перешкода актуалізації соціального потенціалу подружжя. Сім’я

алкоголіка перебуває в постійному стані тривоги та нестабільності.

Внаслідок росту проявів алкоголізму (хвороба, втрата праці, фізич�

не насилля) зростає потреба ізоляції та маскування від суспільного

життя. Пізніше простежуються деструктивні форми організації

сімейного бюджету та питання дитячого виховання. 

Дитяче виховання в умовах алкозалежної сім`ї визначається ран�

ньою втратою потреби у спілкуванні з батьками, егоїзмом, замкне�

ністю, конфліктністю, впертістю, неадекватною самооцінкою

(завищеною чи заниженою), озлобленістю, невпевненістю у своїх

силах, недисциплінованістю, втечами з дому, бродяжництвом та ін.

Все це свідчить, що діти з неблагополучних сімей мають більше

причин для поповнення рядів важковиховуваних, правопорушни�

ків, наркозалежних. 

Проблема дитячого алкоголізму в нашій країні наразі є дуже

актуальною. Водночас офіційна статистика, яка ведеться щодо цієї

проблеми, не є достовірною. Виявити у дитини схильність до

спиртного на початковій стадії досить тяжко. Дитяча психіка не

зовсім стабільна через свою ще не сформованість аби стримувати

себе. Якщо дитина спробувала алкоголь й відчула задоволення, то

вона буде прагнути його ще. А якщо хтось із членів сім’ї вживає

спиртне, тоді це дитиною сприймається як норма поведінки. Через

те у неї швидко формується алкоголізм. Медицина вирізняє два

види алкоголізму — істинний (п’янки без будь�яких причин) і так

званий псевдоалкоголізм (коли запої бувають лише на свята).

Проте залежність в одному й іншому випадку формується за одна�

ковими механізмами. У більшості випадків цей псевдоалкоголізм із

часом переходить в істинну форму. Одним з основних об’єктів

соціальної роботи виступають сім’ї, які мають проблеми у сімейно�

му вихованні, сім’ї, які за особливостями своєї життєдіяльності

потребують соціальної підтримки, допомоги, реабілітації. Соціаль�

ні послуги можуть мати інформаційний, консультативний харак�

тер, їх метою є надання сім’ям психолого�педагогічної, правової,

соціально�медичної, матеріальної підтримки.

професія чи покликання Секція VI



ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ
ФОРМ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

І.О. Яворська,
V курс, соціально�гуманітарний факультет ХІСТ 
Університет «Україна» спеціальності «Cоціальна робота»;
В. С. Церклевич, ст. викладач кафедри соц. роботи, наук. керівник 

Динамічний розвиток сучасної цивілізації вимагає інноваційних

підходів у вирішенні традиційних питань буття, що постають у різних

сферах життєдіяльності людини. Різноманітність освітніх техноло�

гій, сформованих в минулому та привнесених сьогоденням, дедалі

більше орієнтується на суб’єкт�суб’єктний процес навчання, що

передбачає взаємну активність учасників цього процесу. Сучасні

роботодавці дедалі частіше як необхідну умову працевлаштування

висувають наявність досвіду роботи у бажаній сфері, що передбачає,

насамперед, володіння фаховими навичками. Саме тому особливої

актуальності набуває питання побудови  таких навчальних планів

і програм, підбір форм та методів навчання, що сприяли б форму�

ванню фахової компетентності студента ще під час навчання у ВНЗ.

Тренінг є специфічною технологією навчання, що має істотні

переваги перед іншими формами та видами навчання. Тренінг —

це, перш за все, навчання, яке спирається на досвід людини,

а також передбачає, що присутні на тренінгу люди, крім отримання

нової інформації, мають можливість одразу ж використовувати її на

практиці, виробляючи нові навички. Тренінгова форма навчання

розвиває здатність людини до пошуку нових знань, до творчості.

Як відомо, традиційні форми навчання передбачають послідов�

ний рух: від накопичення інформації до формування відповідних їм

знань, вмінь та навичок. Іншими словами спочатку створюється пев�

ний ідеальний образ, своєрідна віртуальна модель, а вже потім  здій�

снюється перехід до практики. При цьому, в техніці навчання досить

час вибираються такі способи, коли знання отримуються в готовому

вигляді, їх необхідно лише запам’ятати. В такому випадку, можна

говорити про споживацьку схему навчанні коли задіяні переважно

мнемічні процеси (пам’ять). А мислення, мотивація та інші складові

психіки не активізуються. Звідси знайоме усім явище —  заучування.

Тренінг не виключає подачу знань у готовому вигляді. Однак

головне в іншому: приймаючи  участь в груповій взаємодії по вирі�

шенню ситуативно�рольових завдань, учасники тренінгу самі
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роблять для себе відкриття, які давно зафіксовані в соціально�

психологічних теоріях. Такий спосіб отримання знань корінним

чином відрізняється від традиційного. Для нього характерні: поєд�

нання з практикою, осмисленість, особистісна зацікавленість та

значимість, емоційне забарвлення. Окрім того, сам характер участі в

тренінгу, спрямований на особистісну корекцію. Приймаючи участь

в груповій взаємодії учасники усвідомлюють себе як особистість

через колег в групі, тобто діє принцип дзеркального відображення.

Таким чином, тренінг як форма навчання має істотні переваги

перед іншими формами та видами навчання, особливо при підго�

товці представників професій, діяльність яких пов’язана з надан�

ням соціальних та психологічних послуг клієнтам. В контексті

освітнього процесу, тренінг певною мірою компенсує протиріччя:

— між системним використанням знань в регуляції професійної

діяльності та їх засвоєнням по різних дисциплінах та кафедрах; 

— між індивідуальним способом засвоєння знань і досвідом у

традиційному навчанні та колективним характером майбутньої

професійної діяльності, в якій постійно відбувається обмін інфор�

мацією та результатами діяльності на тлі визначених функціональ�

них, міжособистісних і міжгрупових взаємозв’язків; 

— між залученням до виконання професійної діяльності цілісної

особистості спеціаліста і переважаючим інформаційним характе�

ром навчання, коли основне навантаження припадає головним

чином на окремі психічні процеси (сприйняття, увагу, пам’ять).

Таким чином, можна виділити основні принципи інтерактивно�

го (тренінгового) навчання:

1. Научіння — добровільний процес.

2. Відповідальність підвищує ефективність навчання.

3. Навчання будується на базі вже існуючих знань. 

4. Навчання будується за принципом «від простого до складного».

5. Кожен засвоює матеріал у прийнятному йому темпі. 

6. Люди вчаться краще, коли виконують дії.

Щодо використання тренінгів у підготовці соціальних праців�

ників, то значення його є виключним, оскільки дає змогу сформу�

вати такі важливі професійні якості, як емпатійність, комунікатив�

ність, сенситивність, асертивність, рефлексивність.

професія чи покликання Секція VI



СЕКЦІЯ VІI

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЯК УМОВА
ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНЕ

СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
ОСВІТНЬО>РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ

Г. В. Афузова,
аспірант, спеціальність 19.00.08 «Спеціальна психологія», 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
З. В. Огороднійчук, к. психол. н., професор, наук. керівник

На етапі становлення України як держави європейського рівня

гострою є необхідність створення умов для всебічного розвитку

і самоорганізації кожної особистості, особливо це стосується осіб

з обмеженими психофізичними можливостями. Психологічна допо�

мога дітям і підліткам з порушеннями в розвитку є складною систе�

мою психолого�реабілітаційних впливів, спрямованих на підви�

щення соціальної активності, розвиток самостійності, зміцнення

соціальної позиції особистості дитини з порушенням в розвитку,

формування системи ціннісних установок і орієнтації, розвиток

інтелектуальних процесів, які відповідають психічним і фізичним

можливостям дитини. На нашу думку, ефективність психокорек�

ційної допомоги дитині з порушеннями психофізичного розвитку

детермінована професійною спрямованістю фахівця на співпрацю

з такою дитиною та її найближчим соціальним оточенням. 

Тривалий час у освітньо�реабілітаційній системі нашої країни

послуги дітям з порушеннями психофізичного розвитку надавалися
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працівниками, які часто не мали відповідної спеціальної професій�

ної підготовки. Це впливало на якість і ефективність корекційно�

реабілітаційного процесу. Підвищення статусу та ролі фахівців

у галузі спеціальної психології в сучасних умовах багато в чому ви�

значається рівнем їх професійної компетентності. Оскільки одним

з прикладних завдань спеціальної психології є підготовка високо�

кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців для роботи з осо�

бами, які мають психофізичні порушення, актуальність нашого

дослідження обумовлена необхідністю вдосконалення системи під�

готовки фахівців у галузі спеціальної психології з метою зміни рівня

їх професійної спрямованості, що позитивно впливатиме на якість

їх майбутньої професійної діяльності з корекційної підтримки

вищезазначеної категорії дітей у освітньо�реабілітаційних закладах.

У найбільш узагальненому вигляді під спрямованістю розумієть�

ся система спонукань, які визначають вибірковість ставлень особи�

стості до оточуючого світу, а також об’єкти, на які спрямована її

активність. Гіпотетично ми вважаємо, що професійна спрямова�

ність особистості розвивається у процесі професіоналізації і значно

впливає на оволодіння спеціальними знаннями, уміннями і нави�

чками. Відповідно, її можна вважати визначальною особистісною

властивістю у характеристиці майбутнього спеціаліста. 

Термін «професійна спрямованість» містить у собі два аспекти:

по�перше, це аспект власне спрямованості особистості; по�друге —

аспект, пов’язаний з професійною діяльністю, професіоналізацією.

З одного боку, професійна спрямованість розглядається як спрямо�

ваність всього навчального процесу вищої школи на формування

висококомпетентної і розвинутої особистості майбутнього фахівця.

В цьому плані дане психічне явище розуміється як оволодіння спе�

ціальними знаннями, навиками, уміннями. З психологічної

ж точки зору, професійна спрямованість розглядається як провідна,

інтегральна, соціально обумовлена властивість особистості, яка

визначає весь симптомокомплекс психологічних особливостей

професіонала. 

Отже, у структурі професійної спрямованості виокремлюють

особистісну (включає в себе потреби, бажання, інтереси, ідеали,

переконання, світогляд, рівень домагань, самооцінку, ціннісні

орієнтації особистості) і процесуальну (активність у оволодінні

певним видом діяльності, потреба набувати та поповнювати знан�

ня з певної галузі, потреба самопізнання і саморозвитку у певному

виді діяльності, позитивне ставлення до неї) складові.
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Професійна спрямованість передбачає розуміння і внутрішнє

прийняття цілей і завдань професійної діяльності, мотивації її через

характерні інтереси, ідеали, установки, переконання, погляди.

Таким чином, завдяки професійній спрямованості людина підтри�

мує активну позицію у процесі професійного самовизначення, стає

його суб’єктом. У той же час професійне самовизначення і всі

явища, пов’язані з професійним становленням і розвитком, спира�

ються на роботу самосвідомості особистості, на базі якої будується

професійна свідомість і самосвідомість, що якісно відрізняє справ�

жнього фахівця своєї справи.

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ
МЕНЕДЖЕРІВ ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ»

А. О. Вікторов,
V курс, група ПЛ�41 факультет соціальних технологій
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
спеціальність «Психологія»
Р. Ф. Пасічняк, канд. психол. наук, доцент, наук. керівник

Актуальність роботи. Ефективність спільної діяльності багато

в чому залежить від оптимального поєднання особистісних і групо�

вих можливостей. Сприятлива атмосфера в групі не лише продук�

тивно впливає на результати її, але й перебудовує людину, формує її

нові можливості й проявляє потенційні (Б.Д. Паригін). Ці відноси�

ни охоплюючи співробітників проявляючись у взаємній узгодже�

ності чи в протиріччях. Прояв останніх часто здобуває таку силу,

коли вони починають набувати форму конфліктів.

До одних з самих конфліктногенних спеціальностей на думку

вчених (М. І. Пірен, А. М. Гірник) належить професія менеджера.

На сьогоднішній день це зумовлено по�перше, її підвищеною стре�

согенністю (Е. Кирьянова, Г. И. Юркевич), яка спричиняє негатив�

ний, як ситуативний, так і особистісний вплив, а по�друге, не

сформованістю у вітчизняних комерційних закладах культури

роботи та стосунків між співробітниками. Діяльність менеджера

часто відрізняється різноманітністю управлінських функ�

цій(О. М. Капітанець, Н. Я. Попадюк).

Одним з важливих внутрішніх утворень, яке відіграє важливу

роль в регуляції поведінки і управлінської діяльності виступає сам�

ооцінка (Л. І. Божович, 1968; М. Й. Боришевський, 1980; А. І. Ліп�

кіна, 1976; Л. Ф. Бурлачук, 1987; С. Д. Максименко, 1998 таін.).
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У вітчизняній психології досліджувались в основному окремо

взяті самооціночні аспекти осіб різних вікових категорій і соціальних

груп. Серед самооціночних характеристик визначались її рівень та

адекватність (В. І. Батов, А. Р. Ратінов, Н. Я. Константинов,

В. В. Волков, А. І. Мокрецов, Г. К. Валіцкас, В. А, Бараннік та ін.).

Практично проблема конфліктності менеджерів комерційних

закладів практично не досліджувалась.

Поряд з цим очевидно, що дослідження причин виникнення

міжособистісних   конфліктів,   особливостей   її   прояву,   та   встано�

влення особистісних характеристик які їх продукують, розроблення

заходів їх діагностики, профілактики та корекції дасть змогу підви�

щити ефективність професійної діяльності, суб’єктивне задоволення

власною роботою та поліпшити психологічний клімат в колективі.

Таким чином, важливість розглянутої проблематики і обумови�

ла вибір теми моєї роботи «Психологічні особливості самооцінки

менеджерів по роботі з персоналом».

Об’єкт дослідження — самооцінка менеджерів.

Предмет дослідження особливості співвідношення реальної та

демонстрованої самооцінки менеджерів з різним рівнем конфлікт�

ності.

Мета дослідження — визначити психологічної особливості спів�

відношення реальної та демонстрованої самооцінки у менеджерів

з різним рівнем конфліктності.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що конфліктність

менеджерів пов’язана з особливостями співвідношення реальної та

демонстрованої самооцінок за характеристиками рівня, стійкості,

адекватності.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати погляди сучасних психологів на сутність між

особистісного конфлікту та самооцінки.

2. Визначити рівень конфліктності у менеджерів по роботі з пер�

соналом.

3. Встановити рівень, стійкість та адекватність реальної і демон�

строваної самооцінок у менеджерів з різним рівнем конфліктності.

4. Визначити співвідношення між реальною та демонстрованою

самооцінок у менеджерів з різним рівнем конфліктності.
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АКТИВІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ
В РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

СОЦІАЛЬНО>ПСИХОЛОГІЧНИМ ТРЕНІНГОМ

Ю. В. Гурневич,
ІV курс, група ПЛ�31, факультет соціальних технологій
спеціальність: «Психологія»
В. В. Клименко,
доктор психологічних наук, професор, наук. керівник

На сьогоднішній день у сучасній психології дотримуються

думки, що підлітковий вік є суттєвішим періодом у розвитку особи�

стості, а у ранньому юнацькому віці не відбувається ніяких змін,

період проходить спокійно, але ми б хотіли у своїй роботі звернути

увагу на цей період, на його важливість. Тому що вже з позиції

дорослості старшокласник спрямовується на самовизначення. Тобто

саме в цей період старшокласник може реалізувати свої можливо�

сті, які накопичувалися попередніми періодами. Цей період є пере�

ломним, проміжним, а з цього можна зробити висновок, що як

буде проходити цей період, так і буде здійснюватися реалізація

потенціалу юнака у подальшому житті. Саме який світогляд сфор�

мується і як здійснюватиме свої наміри, таким чином старшоклас�

ник побудує своє життя; або якщо це не відбудеться — застрягне на

повороті періодів і не подорослішає. Юність — вирішальний етап

становлення світогляду тому, що саме в цей час достигають його

когнітивні, та його емоційно�особистісні передумови. Перед

юнаком стоїть питання, яке полягає не тільки  і, навіть не стільки

в тому, ким бути в межах існуючого розподілу праці (вибір профе�

сії), скільки в тому, яким бути (моральне самовизначення). Вчені

Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Мей, Н. А. Бердяєв,  Л. І. Анци�

ферова, А. В. Петровський, І. С. Булах, які займалися питанням осо�

бистісного зростання, поняття «особистісне зростання» трактують

по�різному, але їх думки сходяться в тому, що в основі особистісно�

го зростання лежить самореалізація. І тому ми зробили висновок,

що особистісне зростання — це активний процес функціонування

людини, зміна потреб та бажань у своїй ієрархії, і не просто зміна,

а якісна зміна потреб при удосконаленні усвідомлення свого «Я».

Особистісне зростання складається з двох компонентів: особистіс�

ного, тобто самовизначення (чого я хочу?) та професійного, само�

реалізації (як я можу отримати те, що я хочу?). Отже, рушійною
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силою особистісного зростання є самовизначення, а його результа�

том — самореалізація. Існує багато видів активізації самовизначення

як професійного, так і особистісного: профінформація, профагіта�

ція, профпросвіта, профдіагностика (профвідбір, профпідбір),

профконсультація, тренінг, індивідуальна консультація, лекція,

спеціально організовані дискусії та ін.

З метою розвитку особистості старшокласника нами була створе�

на та апробована тренінгова програма, яка складалася з 10 занять.

Важливою особливістю цієї програми є її двокомпонентність. Вона

складається з таких компонентів, як: особистісного, тобто самовиз�

начення (чого хочу?) та професійного, самореалізації (як я можу

отримати те, що я хочу). Наша програма мала на меті допомогти

старшокласникам краще пізнати себе, свої сильні сторони, розвину�

ти почуття гідності, подолати невпевненість, страх, які заважають

самовизначенню, допомогти визначити цілі в житті, навчитися реа�

лізовувати їх, навчитися радіти життю. В результаті впровадження

спеціальної тренінгової програми рівень розвитку особистості стар�

шокласників, самовизначення та самореалізації підвищується,

а саме підвищується їх самооцінка, потреби у самовираженні та

соціальні потреби стають більш вираженими, з’являється високий

рівень задоволення життям, віра у свої сили та цілеспрямованість. 

Таким чином, результати проведеного теоретичного й експери�

ментального дослідження підтвердили висунуту гіпотезу, про те, що

сприяння особистісному зростанню у старшокласників відбуваєть�

ся шляхом активізації особистісного і професійного самовизначен�

ня та самореалізації засобами соціально�психологічного тренінгу.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО
ВИБОРУ У СТАРШОКЛАСНИКІВ

О. І. Жагуріна,
V курс, група ПЛ�41, факультет соціальних технологій, 
Київська філія спеціальність «Психологія», 
О. Д. Питлюк>Смеречинська, к. психол. н., наук. керівник

В педагогічній літературі можна зустріти декілька підходів до виз�

начення вікового періоду сензитивного для формування готовності

школярів до професійного самовизначення. Багато дослідників

(Є. Клімов, Н. Пряжников, С. Чистяков та інші) вважають, що
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кожний з вікових етапів має специфічні особливості щодо вирішення

зазначеної задачі. Так наприклад, для учнів 1–8 класів основною робо�

тою можна вважати формування «загальної готовності» до професій�

ного самовизначення. Для учнів 9–11 класів цю роботу треба скоорди�

нувати на допомогу у виборі конкретної спеціальності та професії.

Але виходячи з того, що саме в період ранньої юності головна

увага молодої людини зосереджується на розвитку мотиваційної

сфери особистості, визначення свого життєвого шляху, формуван�

ня світогляду та інше, тому саме в цей період можна говорити про

професійне самовизначення, яке як вже зазначалося має велике

значення для вибору професії.

З іншого боку слід враховувати індивідуально�типологічні

особливості учнів. Згідно матеріалістичної теорії про типологічні

індивідуальні особливості вищої нервової діяльності кожна людина

володіє природженими психофізіологічними властивостями. Деякі

властивості психіки передаються і зберігаються впродовж майже

всього життя. Сила і рухливість нервових процесів є стабільними

властивостями нервової системи. Працюючи по однаковій спе�

ціальності, одні люди добиваються великих успіхів, інші — менших.

Це пояснюється індивідуальністю нервової системи людини, тому

деякі характерні психофізіологічні особливості сприяютоваже�

ність, рухливість збудливого і гальмівного процесів і два типи нерво�

вих процесів: сильний і слабкий, їх поєднань: я дає чотири основні

типи темпераменту. сказати: не можна вибирати професію, виходя�

чи тільки з власних інтересів і не зважаючи на інтересоваженість,

рухливість збудливого і гальмівного процесів і два типи нервових

процесів: сильний і слабкий, їх поєднань: я дає чотири основні

типи темпераменту. сказати: не можна вибирати професію, виходя�

чи тільки з власних інтересів і не зважаючи на інтереси суспільства.

Порушення принципу відповідності потреб особі і суспільства при�

водить до незбалансованості в професійній структурі кадрів. Прин�

цип активності у виборі професії характеризує тип діяльності особи

в процесі професійного самовизначення. Професію треба активно

шукати самому. У цьому велику роль покликані зіграти: практична

проба сил що вчаться в процесі трудової і професійної підготовки,

ради батьків і їх професійний досвід, пошук і читання (по професії,

що цікавить) літератури, участь в роботі кружків технічної творчо�

сті, робота під час практики і багато що інше.

Виходячи з цього в процесі формування в учнів готовності до

вибору професії необхідно звертати увагу на такі індивідуальні осо�

бливості. Перш за все — це інтереси, нахили учнів. Професійні інте�

– 398 –

Секція VІІ Психологічні проблеми



– 399 –

реси відрізняються конкретністю і цілеспрямованістю. Це інтерес

до тієї професії, яку обирає для себе учень Розвиток та формування

професійних інтересів безпосередньо зв’язані з пізнавальними

інтересами. Це інтереси, які спрямовані на оволодіння знаннями

з професії, розуміння її суті, оволодіння не тільки практичними, але

і теоретичними основами даної професії. Чим сильніше виражений

професіональний інтерес, тим глибша потреба в оволодінні знання�

ми з конкретної професії. Таким чином вибір вірної професії зал�

ежить не тільки від індивідуально�типологічних відмінностей учнів,

а від їх пізнавальних інтересів, здібностей, нахилів. Визначити інди�

відуально�типологічні особливості учнів важче ніж їхні інтереси до

того чи іншого предмету, виходячи з цього профільні класи є тією

ланкою, яка допомагає педагогу визначити галузь майбутньої діяль�

ності старшокласника. Властивості і тип нервової системи вважають

професійно важливими характеристиками. Наприклад, люди

з сильним типом нервової системи можуть виконувати складну,

напружену і відповідальну роботу, просиджувати довгий час перед

пультом управління і бути при цьому готовими до екстрених непе�

редбачених дій, зберігати витримку і самовладання. Це стосується

таких спеціальностей, як диспетчер аеропорту, оператор енергоси�

стеми, оператор потокової лінії сталеливарного цеху, апаратник

хімічних виробництв і інші подібні професії. Людям із слабким

типом властива мала витривалість нервової системи. Але цей недо�

лік завжди компенсується такими позитивними якостями, як висо�

ка слухова, зорова і інша чутливість, що дає переваги при оволодін�

ні професіями, які пред’являють підвищені вимоги до м’язово�су�

глобової чутливості рухового аналізатора, точності окоміру. Це тор�

кається перш за все професій годинникової і радіоелектронної про�

мисловості, де передбачається точна робота з дрібними деталями.

У психології: і педагогіці виявлена і добре вивчена залежність

вибору професії від спрямованості учбових і трудових інтересі

учнів, від успішності основних видів їх повсякденної діяльності.

Так, є, дослідженні В. Ярошенко наявність цієї залежності підтвер�

дилася в 56% випадків (було вивчено 4 450 учнів У–Х класів). Роз�

глядаючи питання профорієнтації учнів, Л. Кондратьєва відзначає,

що «одночасний розвиток пізнавальних і професійних інтересів

є принципово важливим моментом, оскільки в психології інтерес

все більше розглядається не як; якась відособлена, незалежна осві�

та, а — як одна з найважливіших характеристик цілісності особи,

що визначає її відносини і дії».
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ВПЛИВ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
НА РІВЕНЬ ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ

В. Г. Жукова,
VI курс, група ПЛ�31, факультет соціальних технологій
спеціальність «Психологія»,
О. І. Купрєєва, к. психол. наук, доцент, наук. керівник

Вступ до школи вносить найважливіші зміни до життя дитини.

Різко змінюється весь устрій його життя, його соціальне положен�

ня в колективі, сім’ї.

Період початкового навчання є одним з найважливіших періодів

формування особистості.

Адаптація дитини до школи досить тривалий процес, пов’яза�

ний із значною напругою у всіх системах організму. Більшість дос�

лідників виділяють три фази адаптації.

Поняття «Шкільної дезадаптації» стало використовуватися

останніми роками для опису різних проблем і труднощів, що вини�

кають у дітей різного віку у зв’язку з навчанням в школі.

З цим поняттям зв’язують відхилення в учбовій діяльності —

труднощi в навчанні, конфлікти з однокласниками і так далі. Ці

відхилення можуть бути у психічно здорових дітей або у дітей з різ�

ними нервово�психічними розладами, а також поширюються на

дітей, в яких порушення учбової діяльності викликані олігофрені�

єю, органічними розладами, фізичними дефектами. Шкільна

дезадаптація — це утворення неадекватних механізмів пристос�

ування дитини до школи у формі порушень навчання і поведінки,

конфліктних стосунків, психогенних захворювань і реакцій, підви�

щеного рівня тривожності, спотворень в особистісному розвитку.

В основі цих проблем лежить складна взаємодія індивідуальних

і соціальних чинників, несприятливих для гармонійного розвитку,

а пусковим механізмом формування самих проблем у переважній

більшості випадків стає невідповідність педагогічних вимог, що

пред’являються до дитини, його можливостям. 

Невідповідність вимог, що пред’являються до дитини, його

можливостям є руйнівною силою для зростаючої людини. У шкіль�

ні роки особливо вразливим в цьому відношенні є період початко�

вого навчання. І, хоча прояви шкільної дезадаптації на цьому віко�

вому етапі мають найбільш м’які форми, її наслідки для соціально�

го зростання особистості виявляються  найбільш згубними.
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Практичне вирішення проблеми шкільної дезадаптації потребує

серйозних науково�методичних розробок, направлених на ранню

діагностику її симптомів і чинників ризику, на створення диферен�

ційованих програм корегувального навчання, що включають і при�

йоми психологічної корекції порушень особового розвитку цих

дітей, на пошуки ефективних засобів педагогічної для психолого�

педагогiчної підтримки вчителів і батьків дезадаптованих учнів. 

Невірна оцінка характеру і причин труднощів, що виникають

в учнів на початкових етапах навчання, виявлення дітей, не готових

до опанування учбової діяльності, що пред’являє високі вимоги не

лише до пізнавальної сфери дитини, але і до всієї його особистості

в цілому, що запізнилося, породжують коло ще складніших про�

блем, подолання яких з кожним роком стає все важче. Як правило,

саме ці проблеми, не будучи вирiшеними в дошкільному і молод�

шому шкільному віці, стають основою для всіляких відхилень пси�

хосоцiального розвитку на подальших етапах онтогенезу, з особли�

вою гостротою виявляючи себе в підлітковому віці, де ефективність

корегувальної допомоги рідко досягає бажаного рівня.

Виходячи з данних отриманих при проведенні дослідження

можна зробити висновки, що рівень шкільної дезадаптації прямо

пропорційно залежить від рівня тривожності, агресивності та гіпе�

рактивності. Тобто зменшуючи рівень вище вказаних характероло�

гічних особливостей особистості молодшого школяра можливо

зменшити рівень шкільної дезадаптації.

ЗВ’ЯЗОК РІВНЯ ТОНІЧНОЇ АКТИВНОСТІ М’ЯЗІВ
З ТОЧНІСТЮ ВИКОНАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

А. П. Ільчук, О. І. Левицька, Є. М. Савранська, 
О. П. Семененко, А. Л. Фадєєва,
II курс, група ПС�21; ПС� 22 факультет менеджменту;
Академія Муніципального Управління спеціальність «Психологія», 
С. І. Лазаренко,
к. психол. н., наук. керівник

Тонічна активність м’язової системи людини, здебільшого виз�

начає активність рухових дій, в цілому їх працездатність, але

практично не вивчений можливий зв’язок точності виконання

рухових дій з рівнем тонічної активності м’язової системи.

самореалізації студентської молоді Секція VІI



Мета дослідження — визначити взаємозв’язок рівня тонічної

активності м’язової системи із точністю виконання рухових дій.

Використовуваний комплекс методів: а) анкетування;  б) спо�

стереження; в) експеримент; г) запам’ятований еталон простору

[2]; д) визначення рівня тонічної активності м’язової системи [1];

е) метод математичної статистики.

Перед першим етапом дослідження, досліджуваному був вимі�

ряний рівень тонічної активності м’язової системи, після чого дос�

ліджуваний проходив три рази відстань в сім метрів: один раз з від�

критими очима і два рази з закритими.

Після проведення дослідження було виявлено, що 80% дослі�

джуваних з високим рівнем тонічної активності м’язової системи

(більше 90°), переходили еталон в 7 метрів, на n�ну кількість санти�

метрів. У свою чергу, останні 20% досліджуваних навпаки не дохо�

дили до еталону.

Також, після аналізу результатів дослідження, було встановлено,

що більшісь досліджуваних, у яких права нога була ведучою, відхи�

лилися від еталону вправо на n�ну кількість сантиметрів, аналогіч�

но, досліджувані, у яких ведуча нога — ліва, відхилялися вліво на n�

ну кількість сантиметрів.

Один із досліджуваних, за необхідностю для свого здоров’я,

приймав антибіотики. При цьому ми змогли побачити, що рівень

його тонічної активності м’язів був низький (40%). І проходячи за�

пропонований еталон простору він не доходив до кінця близько 1 м.

Слід звернути увагу, що студенти, які займаються спортом(легка

атлетика, плавання та ін.) мають кращий рівень тонічної  активності

м’язової системи, що позначилось на результатах нашого досліджу�

вання, а саме на точність проходження запам’ятованого еталону

простору.

Висновки:

1) рівень тонічної активності м’язової системи впливає на точ�

ність  виконання рухових дій;

2) на точність запам’ятовування еталону  простору впливають

індивідуальні особливості людини, а саме індивідуальний профіль

функціональної асиметрії;

3) на рівень тонічної активності м’язової системи впливає

фізичний, психологічний стан людини.
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ЕМПАТІЯ ЯК ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ
ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГА

О. О. Іщенко,
V�курс, група ПЛ�41, факультет соціальних технологій,
спеціальність «Психологія»;
Л. І. Матвієнко, кандидат психол. наук, доцент, наук. керівник

Професійна діяльність психолога та її успішне здійснення

передбачає вміння співпрацювати з іншими людьми, встановлюва�

ти з ними довірливі, щирі відносини.

Багатьма вченими розглядались окремі аспекти проблеми про�

фесійного становлення особистості практичного психолога. Вчені

вивчали спеціальні здібності психологів. На основі аналізу профе�

сійної діяльності практичних психологів визначили переліки їхніх

професійно важливих якостей. Також вивчали проблему стано�

влення професійної орієнтації студентів�психологів.

Практика свідчить, що не всі дипломовані фахівці�психологи

своєю професійною діяльністю зачвідчують відповідність цим

вимогам, виявляючи своєю поведінкою та своєю особистістю зра�

зок психологічної культури, життєвої та комммунікативної компе�

тентності. Одним із основних завдань професійного становлення

практичного психолога має стати формування гуманістичних яко�

стей особистості, серед яких особливе місце займає емпатія.

Аналіз психологічної літератури  з проблеми емпатії дозволяє

зробити такі висновки.

Трикомпонентний підхід (емоційний, когнітивний і поведінко�

вий) у розумінні сутності емпатії є класичним, що підтвержується

досдідженнями вчених. Я також дотримуюся цієї точки зору і вва�

жаю, що всі три компоненти — емоційний, когнітивний та поведін�

ковий виступають в ділектичній взаємодії [2, 3, 4, 7].

Т. П. Гаврилова, Л. П. Виговська, Л. П. Стрєлкова визначають

емпатію як здатність людини до співпереживання — переживання
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тих же емоцій. Що відчуває інша людина, шляхом ототожнення

з нею і співчуття — переживання власних емоцій з приводу почут�

тів і емоцій іншого.

Емпатію досліджують багато вчених, при цьому характеризують

її по�різному, в тому числі: 

— як один із чинників морального виховання і формування

гуманності;

— як засіб коммунікації, що забезпечує суб’єкт — суб’єктні від�

носини;

— як інструмент самопізнання і пізнання іншого.

Огляд наукових праць засвідчує, що розвиток особистості студен�

та як майбутнього спеціліста в процесі навчання здійснюється за

кількома напрямами розвиваються необхідні пофесійні здібності,

підвищується почуття обов’язку, відповідальнісь за успіх професій�

ної діяльності, формуються професійно значущі якості. Збільшуєть�

ся змістова частка самовиховання студента у формуванні якостей,

необхідних йому як майбутньому спеціалістові; зростає професійна

самостійність і готовність до майбутньої практичної роботи.

Під професійнозначущими якостями особистості практичного

психолога розуміється низка важливих якостей спеціаліста, які

сприяють успішному виконанню професійної діяльності, ефектив�

ному розв’язанню професійних завдань, особистісно�професійно�

му зростанню й удосконаленню. Такими якостями для психолога

є мотиваційно�ціннісні, когнітивні, емоційно�вольові, морально�

регулятивні, комунікативні.

Для роботи практичного психолога важлива клієнтцентрова�

ність, прагнення йому допомогти, слідкувати за його емоціями,

вникаючи в їх суть, займати по відношенню до нього відкриту

позицію, вміти сприймати відмінні від своїх погляди і судження

(така відкритість передбачає відсутність будь�яких оцінок, гнуч�

кість і терпимість, свободу дій та об’єктивність мислення).

Важливим аспектом такої позиції є, насамперед, відповідна емо�

ційна спрямованість — позитивне емоційне ставлення до людей,

схильність до переживання, почуття симпатії до них.

Необхідною складовою діалогічної позиції практичного психо�

лога є емпатія — здатність співпереживати людям, «серцем» розумі�

ти їх почуття, які вони відчувають. На рівні такої позиції макси�

мально відповідає погоджувальна, відповідальна, частково посту�

плива модель поведінки.

З метою з’ясування місця і ролі емпатії в структурі особистості

майбутнього практичного психолога та спростування чи підтвер�
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дження висунутої гіпотези про те, що у практичних психологів має

бути високий рівень емпатії, який у свою чергу є основою форму�

вання інших важливих професійних якостей особистості практич�

ного психолога будуть організовані та проведені дослідження рівня

емпатії та властивостей профіля особистості на базі групи практич�

них психологів університету «Україна». Для виконання даного дос�

лідження були підібрані відповідні методики (методика В. В. Бойко

та І. І. Юсупова для дослідження емпатії і опитувальник Р. Б. Кет�

тела для дослідження властивостей особистості).

Вивчення психологічної літератури показало, що емпатія і досі

залишається в досить складним, малодослідженим феноменом.

Можливо це викликано недостатньою увагою вчених до емоційно�

го компоненту емпатії. В той же час, як свідчить проведений аналіз

літератури, цей компонент є визначальним у вивченні психологіч�

них особливостей емпатії. Когнітивний та поведінковий компо�

ненти динамічно вплітаються в емпатійний процес. Тому предме�

том наукової роботи є психологічні особливості емпатії, зумовлені

проявом її емоційного компонента. Я вважаю, що більш глибоке

вивченя даного компонента допоможе краще зрозуміти сутність

емпатії в цілому. У дослідженні буде розглядатися емпатія як здат�

ність відгукуватися на переживання іншого тобто виникнення емо�

ційного прояву у відповідність на емоційний стан іншої людини.
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ВПЛИВ «Я>КОНЦЕПЦІЇ» НА
САМОАКТУАЛІЗАЦІЮ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

М. Каспревич,
V курс, група ПЛ�41, факультет соціальних технологій,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна» спеціальність «Психологія»

На сучасному етапі суспільного розвитку посилюється інтерес

до внутрішнього світу людини, її самосвідомості як регулятора

думок та вчинків. За останні роки з’явилася значна кількість праць

у галузі вивчення свідомості та самосвідомості, розвитку самосвідо�

мості та «Я» концепції у підростаючої особистості.

Практично всі психологи вказують на ранню юність як на кри�

тичний період формування самосвідомості і розглядають розвиток

самосвідомості як центральний психічний процес перехідного віку.

Зростання самосвідомості і інтересу до власного Я у підлітків веде

до змін в характері становлення і структурі Я�концепції.

Юнацький вік — стадія онтогенетичного розвитку між підлітко�

вим віком — і дорослістю. У хлопців цей часовий інтервал охоплює

17–21 рік, у дівчат — 16–20. У цьому віці завершується фізичне,

у тому числі статеве, дозрівання організму. У психологічному плані

головною особливістю даного віку є вступ до самостійного життя,

коли відбувається вибір професії, різко міняється соціальна позиція.

Динаміка розвитку самосвідомості в юності залежить від ряду

умов. Насамперед, це особливості спілкування з значущими людь�

ми, що суттєво впливає на процес самовизнання. Вже в перехідний

від підліткового до юнацького віку період у дітей виникає особли�

вий інтерес до спілкування з дорослими. В старших класах ця тен�

денція посилюється.

Життєвий план — це вже не підліткові туманні мрії про майбут�

нє. Коли плани підштовхують до наміру вчитися, займатися в май�
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бутньому цікавою роботою, мати вірних друзів і багато подорожу�

вати, це ще не можна назвати життєвою перспективою. Юнак

повинен не тільки уявити собі своє майбутнє в загальних рисах,

а усвідомлювати способи досягнення поставлених життєвих цілей

Одним із чинників розвитку самосвідомості юнаків і дівчат була

і залишається сім’я. Сімейні умови, включаючи соціальний статус,

рід занять, матеріальний рівень і рівень освіти батьків, в значній

мірі впливають на розвиток самосвідомості індивіда юнацького

віку. Окрім цього, на молоду людину впливає вся внутрішньосімей�

на атмосфера.

Багато досліджень доводять, що юнак позбавлений доказів бать�

ківської любові, має менше шансів на високу самоповагу, теплі

і дружні стосунки з іншими людьми та стійку позитивну «Я�кон�

цепцію» такі стосунки сприяють формуванню особистості зі слаб�

ким «Я», негативною «Я�концепцію».

Спрямованість в майбутнє тільки тоді позитивно впливає на форму�

вання «Я�концепції», коли є задоволеність теперішнім. При сприятли�

вих умовах розвитку старшокласник прагне в майбутнє не тому, що

йому погано в теперішньому, а тому, що в майбутньому буде ще краще.

Усвідомлення часової перспективи і побудова життєвих планів вимага�

ють впевненості в собі, в своїх силах і можливостях. Розглянемо типо�

во юнацькі особливості характерні для самооцінки десятикласників —

вона відносно стійка, висока, порівняно безконфліктна, адекватна.

Діти саме в цей час відрізняються оптимістичним поглядом на себе,

свої можливості і не надто тривожні. Все це, безумовно, пов’язано

із формуванням «Я�концепції» і необхідністю самовизначення.

СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ — НОВЕ ПОНЯТТЯ
У ПСИХОЛОГІЇ

О. А. Коломієць,
IV�курс, група ПЛ�31 факультет соціальних технологій
спеціальність «Психологія»;
В. М. Шмаргун, кандидат психол. наук, доцент, наук. керівник

Істотна особливість інтелекту полягає в тому, що він є сукупність

досвіду, отриманого людиною в певній культурі, від моменту її

народження. Можливо оцінити тільки те, чого досягла людина

в даній культурі на момент тестування (оцінювання), але чому вона

досягла такого рівня, сказати не можна
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Соціальний інтелект є відносно новим поняттям у психології,

яке потребує розвитку, доповнення і уточнення. Розуміння його

специфічної структури базується на ідеях Торндайка, Оллпорта,

Аргайла, Гілфорда і Саллівена.

Поняття «соціальний інтелект»  вперше ввів в 1920 році Е. Тор�

ндайк, позначивши ним далекоглядність в міжособистих  відноси�

нах і прирівнявши його до здатності розумно поступати в людських

відносинах. 

Розглядаючи соціальний інтелект як індивідуально�особову вла�

стивість людини, ми відзначаємо, що в змісті функцій відобража�

ється подвійна обумовленість соціального інтелекту. Теоретичний

аналіз психолого�педагогічної літератури дозволяє нам виділити

наступні функції: пізнавально�оцінну, комунікативно�ціннісну,

рефлексія�коректувальну.

Структура вказаних вище функцій виявляється в їх супідрядно�

сті. Прояв соціального інтелекту залежить від змісту діяльності, що

визначає домінування тієї або іншої функції. В процесі цілеполя�

гання ведучою стає пізнавально�оцінна функція, а решта двох

функцій створює умови. Визначення спрямованості мети опосред�

ковується реалізацією комунікативно�ціннісної функції. Встано�

влення індивідуальних темпів реалізації своїх можливостей приво�

дить до домінування рефлексія�коректувальної функції над іншими.

В цілому взаємообумовленість функцій відображає роль складових

соціального інтелекту по відношенню до його властивостей, що

розглядається нами властивості як цілісної системи.

З останніх досліджень вважаємо за необхідне виділити роботи

Куніциної В. Н., якою концепція соціального інтелекту розробляла�

ся, починаючи з 1991 р. На відміну від інших уявлень про соціальний

інтелект, В. Н. Куніцина вважає за можливе виділити окремий аспект

цього складного явища — комунікативно�особовий потенціал, який

є достатньо узагальненим і дозволяє наблизитися до розуміння спе�

цифічної структури  соціального інтелекту , особливостей його

функціонування на різних вікових етапах. Соціальний інтелект, на її

думку, — багатогранна, складна структура, що має наступні аспекти:

1. Комунікативно	особовий потенціал — комплекс властивостей,

що полегшують спілкування, на основі якого формуються психоло�

гічна контактність і комунікативна сумісність;  це — основний

стрижень соціальний інтелект.

2. Характеристика самосвідомості — відчуття самоповаги, свобо�

да від комплексів, забобонів, пригнічених імпульсів, відвертість

новим ідеям.
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3. Соціальна перцепція, соціальне мислення, соціальне уявлення,

здібність до розуміння і моделювання соціальних явищ, розумінню

людей.

4. Енергетичні характеристики: психічна і фізична витривалість,

активність слаба виснажуваність.

Ми вважаємо за потрібне дати визначення соціального інтелек�

ту як особливої соціальної здатності яка може розглядатися, при�

наймні, в трьох вимірюваннях: соціально�перцептивні здібності,

соціальна уява і соціальна техніка спілкування. Соціальний інте�

лект є інтегральною інтелектуальною здатністю, що визначає

успішність спілкування і соціальної адаптації. Саме соціальний

інтелект забезпечує розуміння вчинків і дій людей, розуміння мов�

ної продукції людини і його невербальних реакцій. Ця здатність

необхідна для ефективної міжособистісної взаємодії і успішної

соціальної адаптації. 

Є чимало професій, де успішність діяльності може бути гаранто�

вана лише за наявності високого рівня соціального інтелекту

і соціальній компитенції. До них належать професії політика,

дипломата, режисера театру, агента з нерухомості, викладача,

психолога, підприємця тощо. 

ВИСОКІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЯК  УМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА РИНКУ ПРАЦІ

З. А. Лисий,
ІІІ�курс, економіко�правового факультету ХІСТ 
Університет «Україна»; спеціальності «Фінанси», 
І. В. Піхур, вик. кафедри економічних дисциплін, наук. керівник

У сучасних ринкових умовах господарювання у діловому світі

високорозвинених країн утвердилася філософія забезпечення ста�

більного та прогресивного економічного розвитку. Її головна увага

зосереджена на визначальній ролі людини для ринку праці, а також

на діяльності підприємств, забезпеченні економічного зростання та

процвітання на всіх рівнях розвитку. 

Трудові ресурси, які володіють новаторським потенціалом,

є найважливішим фактором розвитку виробництва. Питання фор�

мування належного загальноосвітнього та професійно — кваліфіка�

ційного рівня підготовки працездатного населення набувають
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принципового значення для виявлення проблем використання

«порогового» потенціалу, завдяки якому кожний працівник зможе

виконувати суспільно — корисні функції в процесі діяльності зі

створення духовних і матеріальних цінностей та впевнено конкуру�

вати на ринку праці. 

Теоретичні та прикладні питання регулювання конкурентоспро�

можності трудових ресурсів привертали увагу дослідників у різні

часи. Окремі аспекти цієї проблеми були і є в полі зору вітчизняних

та зарубіжних науковців, а саме: В. Антонова, В. Близнюка, Б. Ген�

кіна, Ю. Дмитрієва, А. Добриніна, В. Дятлова, С. Злупка, Р. Кадом�

цевої, Г. Мелік’яна, Н. Шаталової та ін. 

Освіта стає ключовим аспектом якісної оцінки діяльності трудо�

вих ресурсів у зв’язку з постійним розвитком техніки та технології.

Завдяки освіті людина збільшує свій  якісний потенціал, формує

потреби більш високого рівня: у соціальних контактах, творчості,

духовно�моральні потреби тощо.

Однак в  Україні рівень професійної підготовки трудових ресур�

сів не відповідає потребам ринкової економіки. Це пов’язано з тим,

що актуальною стає проблема реформування системи освіти та її

адаптація до сучасних умов господарювання. На сьогоднішній час

важливими стають питання не просто про освіту, а про якість осві�

ти і подальшу підготовку робочої сили на протязі усієї професійної

кар’єри. Важливим аспектом є підготовка і підвищення кваліфіка�

ції трудових ресурсів, що призводить до активізації творчої її ком�

поненти. Вивчення питань підготовки трудових ресурсів має вели�

ке значення для економіки України.

Залучення у професію людей без відповідної підготовки, прак�

тики навчання професії без наукових основ і творчих навичок

призводять до руйнування професійної культури, роблять неясни�

ми стосунки у середині колективу, вносять не професійні критерії

в оцінювання людей та призводять по погіршення роботи підпри�

ємства в цілому.

Якісна сторона професійного навчання відбиває формування

виробничих властивостей працівників і багато в чому пов’язана

з професійною школою [1, с. 212]. Адже під час трудової діяльності,

у загальноосвітній підготовці формується творчий і моральний

потенціал працівника, його продуктивність і інноваційна актив�

ність підвищується з підвищенням загальної школи. Значення осві�

ти виявляється в споживанні благ, інформації, культурних цінно�

стях. природних ресурсах.
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Наявність сильної системи освіти у суспільстві стає необхідною

умовою для його існування та розвитку. Під час вирішення суспіль�

ством важливих соціальних і економічних завдань проблема поля�

гає в оцінці освітніх ресурсів суспільного розвитку. Провести таку

оцінку можливо лише на основі певних підходів і критеріїв, які

дозволять визначити стан освіти та її місце у системі економічних

показників країни.

На наш погляд, політика держави в галузі професійного навчання

повинна передбачати: створення умов для підвищення конкурент�

ноздатності людей на ринку праці шляхом зростання якості робочої

сили; формування соціального замовлення на професійну освіту

і участь у визначенні обсягів та профілів підготовки робітників та спе�

ціалістів у професійних освітніх закладах різного рівня, спеціалізації

і типу; надання громадянам широкого переліку послуг у галузі про�

форієнтації і вибору форм і сучасних програм навчання; пріоритет�

ний підхід до організації професійного навчання громадян, що осо�

бливо потребують соціального захисту; сприяння трудовій активності

населення, розвитку підприємництва і різних форм самозайнятості.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙ
З ДІТЬМИ, ХВОРИМИ ДЦП

К. Л. Литвин,
V�курс, група ПЛ�41, відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»; факультет соціальних технологій
спеціальність «Психологія»
О.І. Купрєєва, кандидат психол. наук, доцент, наук. керівник

Сім’я вважається первинною клітинкою суспільства, яка спря�

мована на народження, виховання і підготовку до дорослого життя

підростаючого покоління. Саме в сім’ї дитина зростає, набирається

сили, мудрості, необхідних знань і умінь. В родині відбувається ста�

новлення «Я» дитини, її соціалізація, вона усвідомлює свою стате�

ву приналежність, особливості рольової поведінки та моральних

норм спілкування і діяльності у суспільстві.
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Народження дитини в сім’ї завжди пов’язується із радісним свя�

том, таїнством появи нового члена родини і суспільства. Дитина

з самого народження звичайно оточена батьками, рідними і близьки�

ми, які доглядають за нею, допомагають розвиватися, контролюють

всі її рухи, дії, слова тощо.

Але, на жаль, бувають такі діти, які від народження виявляються

хворими на різні захворювання, що накладають значний відбиток

на рівень розвитку психічного та фізичного життя дитини.

Однією з найскладніших проблем здоров’я дитини з народжен�

ня вважається враження її головного мозку, рухового�кісткового

апарату тощо.

До найстрашнішою хвороби, з якою може народитися дитина,

лікарі віднесли дитячий церебральний параліч.

Дитячий церебральний параліч виникає в результаті враження

рухових центрів або рухових шляхів в головному мозку дитини

у результаті крововиливу в мозок при тривалих важких або стрімких

родах або при вірусних захворюваннях, що супроводжуються менін�

гоенцефалітом. ДЦП частіше розвивається внаслідок крововиливу

в мозок у недоношених, народжених у стані асфіксії дітей — хвороба

Літтла (за ім’ям англійського лікаря У. Літтла, що описав її).

Захворювання проявляється підвищенням тонусу м’язів, внаслі�

док чого стегна дитини повернені усередину, коліна притиснуті

одне до іншого (у важких випадках ноги перехрещуються, внаслі�

док чого дитина не може ні сидіти, ні ходити), стопи торкаються

землі тільки носками. При хвилюваннях, різких подразненнях

(раптовий голосний звук, різкий несподіваний пасивний рух) тонус

м’язів підсилюється, внаслідок чого довільні рухи утрудняються,

або навпаки відбувається який�небудь різкий мимовільний рух

(гіперкінези).

Тому проблема психологічних особливостей сімей з дітьми

з ДЦП є важливою для дослідження.

Актуальність теми дипломної роботи зумовлена важливістю дос�

лідження психологічних особливостей сімей, в яких діти хворіють

на дитячий церебральний параліч.

Новизна дипломної роботи полягає в тому, що проблема дослі�

дження психологічних особливостей дітей з ДЦП розглядається

у руслі їх виховання в сім’ї та через взаємини із батьками, а також

через психологічні особливості самих сімей, що виховують дітей

з ДЦП.
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Об’єктом дослідження обрано особистість дитини з дитячим

церебральним паралічем.

Предметом дослідження є психологічні особливості сімей, вихо�

вуючих дітей з ДЦП.

Мета дослідження — вивчення психологічних особливостей

дітей з ДЦП та сімей, у яких вони виховуються.

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі

завдання:

1. Визначити засади особливостей виникнення та форм проті�

кання дитячого церебрального паралічу, дослідити специфіку

розвитку інтелектуального, психічного та фізичного життя дітей

з ДЦП;

2. З’ясувати особливості взаємовідносин між членами родини,

яка виховує дітей з ДЦП, уточнити психологічні особливості сімей

з дітьми ДЦП;

3. Вказати види допомоги сім’ям, які виховують дітей з ДЦП;

4. Провести емпіричне дослідження психологічних особливо�

стей сімей, що виховують дітей з ДЦП та надати рекомендації щодо

налагодження повноцінного життя сімей з дітьми ДЦП.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні про те, що взаємо�

відносини між батьками та дитиною з ДЦП значно впливають на її

розвиток, а також, що тип сімейного виховання зумовлює особли�

вості формування образу «Я» дитини з ДЦП.

Методи дослідження. Методика дипломної роботи має ком�

плексний характер, який полягає у використанні різних методів та

прийомів, що зумовлено метою й конкретними завданнями. Серед

загально�пізнавальних методів виокремлюються спостереження

і опис, аналіз і синтез. У роботі також використовується метод тео�

ретичного дослідження (аналіз психолого�педагогічної літератури

з даної проблеми та узагальнення масового і передового психолого�

педагогічного досвіду), і метод емпіричного дослідження та його

обробки.

Дія проведення дослідження були обрані наступні методики:

• проективна методика «Дім, дерево, людина»;

• «Самооцінка психічного стану (САН)»

• методика А. І. Липкиної «Три оцінки»;

• методика «Аналіз сімейних відношень» для батьків;

• спостереження.

Наукова новизна дипломної роботи полягає в уточненні психоло�

гічної специфіки розвитку дітей з ДЦП на фоні дослідження психо�

логічних особливостей сімей, в яких вони виховуються.
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Практик цінність роботи полягає у можливості використання її

результатів при наданні цілеспрямованої соціальної та психологіч�

ної допомоги сім’ям, що виховують дітей з ДЦП, як методичний

матеріал при вивчені проблеми дитячого церебрального паралічу. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО>ДІЯЛЬНІСНОГО
ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОГО

ОВОЛОДІННЯ ФРАНКОМОВНИМ ДІЛОВИМ
ПИСЕМНИМ СПІЛКУВАННЯМ

З ВИКОРИСТАННЯМ
ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н. В. Майєр,
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
Т. І. Коваль, д. пед. н., професор, наук. керівник

Основи особистісно�діяльнісного підходу  викладені в психоло�

гії у працях Л. С. Виготського, О. М. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна,

Б. Г. Ананьєва, І. О. Зимньої, де особистість розглядається як

суб’єкт діяльності. Саме особистість  під час спілкування з іншими

людьми визначає характер цієї діяльності. На  думку І. О. Зимньої,

особистісний і діяльнісний компоненти є взаємопов’язаними,

оскільки особистість виступає суб’єктом діяльності [1]. 

У контексті самостійного оволодіння франкомовним діловим

писемним спілкуванням, особистісно�діяльнісний підхід у його

особистісному компоненті передбачає, що навчальний процес має

бути спрямований на особистість студента (врахування його потреб,

мотивів, цілей навчання, рівня знань, навичок і вмінь) та розвиток

його особистості засобами французької  мови. Ми  підтримуємо

думку  Н.Ф. Коряковцевої, яка з цього приводу зауважує, що в осно�

ві навчального процесу має бути суб’єкт учіння та його «самостійна,

самокерована, продуктивна» навчальна діяльність [3, c. 9]. 

Використання особистісно�діяльнісного підходу передбачає

врахування особистісних потреб студентів щодо професійної діяль�

ності, зокрема майбутніх документознавців у франкомовному діло�

вому писемному спілкуванні. Відомо, що будь�яка діяльність зав�

жди передбачає виконання певних дій. Тому потрібно, як зазначає

М. В. Гриньова, щоб той, хто навчається, усвідомлював мету своїх
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дій та «співвідносив їх з мотивами навчальної діяльності, в яку ці дії

включені» [2, c. 31]. Це пов’язано, передусім, з усвідомленням сту�

дентом необхідності оволодіння франкомовним діловим писемним

спілкуванням у його майбутній професійній діяльності.

Принцип діяльнісного  підходу вимагає, перш за все, розуміння

того, що навчання — це спільна діяльність викладача і студента, що

будується на засадах співробітництва, де кінцевим результатом

є навчально�пізнавальна діяльність, розумові і практичні операції

та дії, свідома і цілеспрямована регуляція студентом власного учіння,

формування індивідуального стилю його мислення. Отже, діяль�

нісний компонент має реалізуватися  безпосередньо через діяль�

ність студентів засобами французької мови для задоволення їх нав�

чальних потреб та з урахуванням майбутніх професійних ситуацій

ділового писемного спілкування. 

А. Бесс виділяє три реалії у вивченні іноземної мови щодо

потреб та мотивації: «те, що студент хоче вчити; те, що від нього

вимагають; те, що треба вивчати, тобто, це — бажання, необхідність

і мета вивчення іноземної мови» [7, c. 42]. Для того, щоб потреба

у оволодінні франкомовним діловим писемним спілкуванням спів�

падала з бажанням і необхідністю вчитися,  навчальна діяльність

має бути вмотивованою і цілеспрямованою. Це визначає  ставлен�

ня студента до цієї діяльності, а відповідно і до того як він реалізує

себе в ній;  предмет самої діяльності; потреби і можливості викори�

стання вмінь франкомовного ділового писемного спілкування для

реалізації своїх професійних завдань.  

І. О. Зимня визначає особистісно�діяльнісний підхід з позиції

того, хто навчається, та з позиції викладача [1]. Особистісно�діяль�

нісний підхід з точки зору діяльності студентів у процесі самостій�

ного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням

з використанням дистанційних технологій, на нашу думку, передба�

чає: активність студентів та їх готовність до самостійної навчальної

діяльності; єдність зовнішніх і внутрішніх мотивів, де зовнішнім

є мотив досягнення бажаного результату від самостійної навчаль�

ної діяльності, а внутрішнім — пізнавальний мотив, особистісна

потреба до збагачення знань, удосконалення навичок та вмінь;

здатність до саморегуляції та рефлексії, що на думку А. В. Хуторсь�

кого є безумовним «атрибутом будь�якої особистісно значущої

самостійно організованої діяльності» [6]. 

З позиції викладача особистісно�діяльнісний  підхід у процесі

самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спіл�

самореалізації студентської молоді Секція VІI



куванням у сукупності його компонентів (особистісного та діяль�

нісного) означає, як ми розуміємо, таке: відбір навчального матері�

алу з урахуванням мотивів, цілей, професійних інтересів студентів,

їх індивідуально�психологічних особливостей, комунікативних

потреб для здійснення ефективного франкомовного ділового

писемного спілкування у майбутній професійній діяльності; орга�

нізацію самостійної навчально�пізнавальної діяльності студентів

з використанням дистанційних технологій для реалізації принципу

індивідуалізації навчання; визначення номенклатури навчальних

завдань студентів (система вправ) для реалізації діяльнісного ком�

поненту; створення умов для особистісної самореалізації студентів

та формування їх рефлексивних умінь.

Вважаємо, що реалізація цього підходу має відбуватися через

зміст та засоби навчання, зокрема електронні засоби навчання

з використанням дистанційних технологій. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ
ПІДЛІТКІВ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

Н. О. Маляренко,
5�й курс, група ПЛ�41, факультет соціальних технологій, 
спеціальність  «Психологія»
О.Д. Питлюк>Смеречинська, наук. керівник 

Одним з найважливіших аспектів в розвитку особистості подлітка

є розвиток самооцінки; у підлітків виникає інтерес до себе, до яко�

стей своєї особи, потреба порівняти себе з іншими, оцінювати себе,

розібратися в своїх відчуттях і переживаннях. На цій основі можуть

виникати конфлікти, що породжуються протиріччями між рівнем

домагань підлітка і його об’єктивним положенням в колективі.

За допомогою самооцінки відбувається регулювання поведінки

особистості. Завищена самооцінка, схильність переоцінювати себе

може привести до конфліктів з навколишніми. Вона породжує такі

якості, як образливість, підозрілість і навіть агресивність. Заниже�

на самооцінка особистості, српияє сформуванню відчуття невпев�

неності, тривожності, безініціативності. Для розвитку підлітка

недостатньо самооцінки. Йому необхідно її співвідношення з оцін�

кою, на яку він заслуговує серед друзів, вчителів, батьків і ін. Таким

чином, самооцінка — це уявлення людини про свою цінність, оцін�

ка власних якостей, достоїнств і недоліків.

Важливим чинником в регуляції поведінки є самооцінка, яка

може вступити в протиріччя з оцінкою навколишніх людей: вчите�

лів, батьків, однолітків. В цьому випадку виникає конфлікт сам�

ооцінки, який з часом може перерости з внутрішнього конфлікту

в міжособовий. Особливу роль в регуляції поведінки підлітка вико�

нує оцінка значимого однолітка. Невідповідність самооцінки

і оцінки референтної групи може сприяти дезадаптації підлітка

в соціумі і розвитку асоціальних форм поведінки.

Самооцінка є центральною психологічною характеристикою,

що організує особистість. Рівень самооцінки і впевненої в собі осо�

бистості тісно пов’язаний з конфліктністю особистості і особливо�

стями стиль поведінки в конфліктних ситуаціях, з використанням

і ескалацією конфліктогенів спілкування.

Виділяють такі типи конфліктних особистостей як:

1. Демонстративний.

2. Ригідний.

3. Неконтрольований.
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4. Надточний.

5. Безконфліктний.

Під час конфлікту людина обирає ту чи іншу стратегію поведін�

ки, такі як:

— примушення (супроводжується відкритою бородьбою за свої

інтереси);

— вихід (виявляється  у прагненні особистості вийти з конфлікт�

ної ситуації не вирішуючи її, не уступаючи свого але і не наполя�

гаючи на своєму);

— поступлення (людина не пробує відстоювати свої інтереси

і погогджується робити те, що хоче інший учасник);

— компроміс (врегулювання розбіжностей, конфронтацій шля�

хом взаємного поступлення);

— співробітництво (взаємне задоволення інтересів учасників).

Важливо зрозуміти, що кожний з названих стилів ефективний

тільки за певних умов. Треба вміти адекватно використовувати

кожен із них і робити свідомий вибір, ураховуючи конкретні обста�

вини. Найкращий підхід визначається конкретною ситуацією.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ДИХОТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В. Е. Натрусная,
IV курс, группа ПЛ�51, специальность «Психология»,
факультет социальных технологий Университета «Украина»
Н. Д. Ковальчук, д�р филос. наук, профессор, науч. руководитель

Динамизм человеческой истории порожден наличием разума,

побуждающего человека развиваться и тем самым творить соб�

ственный мир, в котором он может чувствовать себя в согласии

с собой и со своими ближними. Он должен отдавать себе отчет

о самом себе и о смысле своего существования. 

Человек не может вернуться к дочеловеческому состоянию гар�

монии с природой. Появление разума, самосознания и воображе�

ния разрушили гармонию, свойственную животному существова�

нию. И в современном обществе, по мере развития цивилизации

происходит все больший отрыв. Доказательством этому служат

многочисленные факты: экологические катастрофы, увеличение
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количества заболеваний, связанных с урбанизацией, рост насилия

и агрессии ко всему окружающему. Человек  «вынужден преодоле�

вать свой внутренний разлад, мучимый жаждой «абсолюта», друго�

го вида гармонии, способной снять проклятие, отделившее его от

природы, от ближних, от самого себя» (Фромм). Этот разлад в чело�

веческой природе ведет к противоречиям, которые человек не

может устранить, но на которые он может реагировать различными

способами. Мы называем их экзистенциальными дихотомиями

(они коренятся в самом существовании человека). У человека воз�

никают специфические человеческие (экзистенциальные) потреб�

ности, общие для всех людей и ориентированные на преодоление

своего страха, изолированности, беспомощности, заброшенности,

на поиск новых форм связи с миром.  По Фромму,  различные спо�

собы удовлетворения экзистенциальных потребностей проявляются

в таких страстях, как любовь, нежность, стремление к справедливо�

сти, независимости и правде, в ненависти, садизме, мазохизме,

деструктивности, нарциссизме. Фромм выделил пять основных

экзистенциальных потребностей человека: потребность в устано�

влении связей (если она не удовлетворена, люди становятся нар�

циссичными: они отстаивают только свои эгоистические интересы

и не способны доверять другим), потребность в корнях (если спо�

собом удовлетворения потребности является симбиотические

связи, люди не способны ощущать свою личностную цельность

и свободу), потребность в самотождественности (каждый человек

должен быть способен сказать: «Я — это я»), потребность в системе

взглядов и преданности (людям необходима стабильная и постоян�

ная опора для объяснения сложности мира), потребность в преодо�

лении (потребность действовать; все люди нуждаются в преодоле�

нии своей пассивной животной природы, чтобы стать активными

и творческими созидателями своей жизни). 

Оптимальное разрешение потребности в преодолении заключа�

ется в созидании. Невозможность удовлетворения этой жизненно

важной потребности является причиной деструктивности (преодо�

ление чувства неполноценности, уничтожая или покоряя других).

В отношении к другим людям принципиальная альтернатива

состоит в том, что человек чувствует себя способным либо вызы�

вать любовь, либо доставлять людям страдание, вселять в них ужас.

В отношении к вещам альтернатива состоит в том, что человек

стремится либо строить что�то, либо разрушать. Как бы ни были

противоположны эти альтернативы, они являются только различ�
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ными реакциями на одну и ту же экзистенциальную потребность

действовать.

Спасаясь от экзистенциальной раздвоенности, человек сужает

свое бытие до рамок своей социальной роли и забывает про то, что

он личность. Свободу, при которой человек чувствует себя частью

мира и в то же время не зависит от него, Фромм называл позитив�

ной свободой. Ее достижение требует от людей спонтанной актив�

ности в жизни. Никакое забытье, отключение сознания не спасет

человека от внутреннего раздвоения. Единство достижимо лишь

на пути всестороннего развития разума, а также способности

любить. Благодаря любви и труду люди вновь объединяются с дру�

гими, не жертвуя при этом своим ощущением индивидуальности

или цельности. Это — путь к целостности, но не ценой возврата

к животному существованию, а путем собственно человеческого

самовыражения — в единстве с природой, с окружающими

и с самим собой.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ТЮТЮНОВОЇ
АНТИРЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧІВ

Ю. Нестерчук,
V курс, група ПЛ�41, факультет соціальних технологій, 
Університет «Україна», спеціальність «Психологія», 
В. М. Шмаргун, к. психол. н., доцент, наук. керівник

Роль тютюну в житті України належить до тем, що викликають

сьогодні найбільш жаркі дискусії. На відміну від питань, пов’язаних

з небезпекою вживання заборонених речовин, наприклад наркоти�

ків, або не заборонених, але потенційно небезпечних продуктів,

таких, як алкоголь, з приводу статусу тютюну в нашому суспільстві

немає повної згоди. Практично всі лікарі засуджують куріння, проте

існують могутні фінансові і політичні інтереси, які його захищають

і завзято пропагують.

І що з того, що на кожній пачці сигарет є попередження міністра

охорони здоров’я — тютюнові податки приносять властям величез�

ні доходи, із�за чого всі урядові заходи проти куріння неминуче

опиняються в тому або іншому ступені половинчастими. У резуль�

таті (про що не упускають випадку нагадати тютюнові компанії)

тютюн залишається легальним продуктом, і на федеральному рівні

за багато років не було зроблено жодної серйозної спроби змінити
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це положення. Тим часом куріння безпосередньо замішане в смер�

ті більше тисячі українців щоденно.

Тютюн і наше до нього відношення породжують дилему, що

виходить далеко за рамки звичайних дискусій про вживання нарко�

тиків. Вона в значно більшому ступені, чим у разі інших наркоти�

ків, піднімає фундаментальні питання, пов’язані з фінансами,

демографією і свободою особи.

Навіть у тих випадках, коли закон намагається яким�небудь

чином заявити про себе відносно куріння, він виявляється не осо�

бливо ефективний, якщо не взагалі ігноруємо. Так, підліткове

куріння протизаконне, проте більшість підлітків — завзяті курці.

В нашій країні практично кожен курець знає, що куріння небез�

печне для його здоров’я. Коли позначка «небезпечно для здоров’я»

на сигаретних пачках стала вимогою закону, тютюнові компанії

з радістю підкорялися, будучи упевнені, що наявність такого попе�

редження захистить їх від судових позовів з боку вмираючих курців.

Чи буде це так, ми ще подивимося, проте є свідоцтва, що попере�

дження і тому подібна антиреклама куріння здобули дію. Щорічно

тисячі українців кидають палити.

Після того, як попит на сигарети впав, що було викликано

широко опублікованими даними про зв’язок куріння з легеневим

раком, більшість ведучих фірм змінили свої марки, І намагалися

створити нові образи, що більш відповідали особистим особливо�

стям споживачів.

Мною було проведено дослідження, яке стосувалося тютюнових

виробів. Я намагалася дослідити, вплив реклами деяких тютюнових

виробів, і які ж фактори впливають на вибір тієї чи іншої марки

сигарет.

Якщо порівнювати дані чоловіків і жінок, то можна сказати, що

жінкам реклама подобається більше ніж чоловікам і вони її краще

оцінюють, але не схильні купувати тютюнові вироби не тієї марки,

що курять.

На нашу думку, люди, що дивно віддані своїй марці сигарет, хоч

вони і говорять про високу якість, через яку і вживають певний вид

сигарет, але впізнати свою марку серед інших не можуть. Вони

курять її образ загалом. Із 30�ти піддослідних тільки 4�ро змогли

приблизно вгадати яку із запропонованих марок сигарет вони

курять і віднайти серед них свою.

Виходить, що задача реклами складається в тому, щоб побудува�

ти в розумі споживачів такі образи предметів, які б в умовах конку�

ренції побуджували би їх придбати те, що пропонує реклама.
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Деякі жінки, під час дослідження, відмовлялися курити інші

тютюнові вироби, посилаючись на якість саме їхньої марки сигарет.

Можливо це говорить про страх не впізнати серед запропонованих

свою марку.

Велике значення на вибір марки тютюнових виробів має їх імідж

в близькому оточенні споживачів. Найчастіше, людина споживає

продукцію тієї марки, яку споживають в її соціальному оточенні,

тобто, яка є модною.

Така характеристика, як направленість особистості (інтро�

верт/екстроверт) не впливає на вибір тютюнових виробів, але є різ�

ною у чоловіків і жінок.

Жінок 18–19 років більш приваблює реклама і імідж торгової

марки, а менш її якість, це доведено дослідженням, хоча самі жінки

стверджують зовсім навпаки, і більш емоційно реагують на рекламу

тютюнових виробів ніж чоловіки.

З появою тютюнової антиреклами, звичайно, знизився рівень

споживання цієї продукції, але, поки що, не до достатнього рівня.

На жаль, сучасна реклама сприймається здебільшого як маніпуля�

ція масовою свідомістю. Як і інші соціальні феномени, реклама не

стоїть на місці, вона розвивається у відповідності зі змінами, що

відбуваються в суспільстві.

ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВА

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

В. В. Осніцька,
І курс, група С�1, факультет соціально�психологічний, 
Рівненський інститут спеціальність «Соціальна робота»,
Н. О. Вершиніна, вик. кафедри соц. роботи, наук. керівник 

Самореалізація особистості є актуальною і важливою умовою

оздоровлення суспільства, оскільки  передбачає єднання людини з

соціумом, реалізація свого потенціалу, а також зумовлює її творчу

адаптацію, що є необхідним для повноцінного життя в світі з бур�

хливими змінами.

Вивчення проблеми творчого самоздійснення студентів є акту�

альним як передумови професійної самореалізації та формування

психологічного здоров’я студентської молоді. 
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Проблемні аспекти психологічного здоров’я студентства як

низький рівень задоволення собою, тенденція до заниженої сам�

ооцінки, низький рівень. здатності до психологічної близькості,

проблеми ціннісно�смислової сфери.

Дослідження психологічних аспектів студента як творчої особи�

стості в контексті досягнення психологічного здоров’я.

На думку науковців, студентський вік — це сенситивний період

для розвитку основних соціогенних потенцій людини як особисто�

сті, в тому числі, професійних та світоглядних якостей майбутньо�

го фахівця.

Проблема розуміння психологічного та психічного здоров’я

постає у працях таких українських та російських вчених як

Б. С. Братусь, В. А. Лищук, І. В. Дубровіна, Л. В. Лушин, Л. Ф. Бур�

лачук, О. Завгородня.

Вивчаючи роботи, ми виділили умовні критерії креативності,

теоретичною основою яких є розглянуті у концепції творчості

(В. В. Моляко, В. В. Клименко, Я. А. Пономарьов, О. І. Кульчицька,

А. Маслоу, К. Роджерс): ціннісно�смислове ставлення до творчості,

визнання себе творчою особистістю.

Ставлення молоді до творчості, прийняття студентів себе як

творчих особистостей, місце творчості в контексті їхнього теперіш�

нього життя, можливості та потребу самореалізації.

Частина студентів розуміє творчість як створення чогось нового,

прекрасного, що дає можливість реалізувати свій задум, проявити

себе.

Для переважної більшості студентів творчі випадки життя асоці�

юються із відвідуванням гуртків самодіяльності, прийняттям участі

в різних конкурсах, вікторинах, виставках, а критерієм творчих

здібностей є соціальне визнання.

Уявлення про себе як про творчу особистість на рівні «Я�кон�

цепції», більша частина студентів з впевненістю визнають себе

творчими особистостями та з гордістю наводять чимало прикладів

з власного життя. Інша частина студентів  називає себе звичайни�

ми, проте, описують моменти життя пов’язані з певною творчістю.

Деякі студенти, відмовлялись називати себе творчими особистостя�

ми, виходячи з негативного уявлення про людей, що вважають себе

творчими.

Поштовхом до творчості виявилось для деяких студентів бажан�

ня зробити щось приємне для значущих інших, проте, це виступа�

ло як власний внутрішній імпульс. Одним із джерел натхнення для
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молоді виявилися подорожі та здобуті яскраві враження, спілкуван�

ня з природою. Звернення до позитивного досвіду власної творості

сприяло самопізнанню та психологічному здоров’ю студентської

молоді.

Психологічне здоров’я вивчається в сучасній психології як ком�

плексне поняття, що включає здатність до самоактуалізації, життє�

творчості, наявності сенсу життя, позитивного впливу на оточую�

чих, на відміну від категорії психічного здоров’я. Потреба творчої

самореалізації, самоактуалізації особистості розглядається науков�

цями як передумова психологічного здоров’я.

Більшість студентів мають проблеми з реалізацією творчих здіб�

ностей у сьогоднішньому житті. Для них залишаються актуальними

проблеми самореалізації, переживання внутрішнього конфлікту,

що свідчить про труднощі досягнення психологічного здоров’я.

Прийняття себе як творчої особистості на рівні «Я�концепції» та

уявлення про творчість в традиціях гуманістичної психології сприя�

ють реалізації студентської молоді у творчості.

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ

Н. О. Панова,
IV курс, група СР�52, факультет соціальних технологій
спеціальність «Соціальна робота»
О. В.Никодюк, асистент кафедри соціальної роботи, наук. керівник

Україна перебуває в процесі розвитку та бурхливих змін, ці

зміни безпосередньо впливають на суспільство, а особливо на

молодь. Сучасний етап державотворення, курс на оновлення всіх

сфер суспільного життя визначають актуальність, важливість

соціального виховання, соціалізації та самовизначення молоді.

Процеси реформування суспільства в усіх сферах життя вплива�

ють на рівень освіти, характер трудової діяльності та життєвий

рівень української молоді; має місце зміна світогляду, способу

життя, духовних потреб сучасного покоління молоді. 

У зв’язку з розвитком нового способу життя в процесі соціаліза�

ції кількість негативних чинників, що впливають на молодь,

постійно зростає. Для своєчасних заходів із профілактики негатив�

ного впливу цей процес необхідно контролювати.  

Більшість молодих людей стоїть нині перед складним вибором

у житті, до якого вони не підготовлені ні психологічно, ні організа�
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ційно, ні соціально, ні духовно.

Зміст соціалізації молоді залежить від такого важливого параме�

тра, як соціальні інститути — системи спеціально створених або

таких, що природно склалися, установ і органів, функціонування

яких спрямоване на розвиток індивідів, насамперед шляхом освіти

і виховання. Цю систему необхідно вдосконалювати.

Зміни у системі відносин власності вимагає не тільки соціально�

економічних і організаційно�управлінських заходів, але і постійної

допомоги молодим людям у виборі свого життєвого призначення,

в життєвому самовизначенні.

Вирішення цих проблем потребує передусім визнання суспіль�

ством молоді як головного суб’єкта так і об’єкта новітньої історії,

усвідомлення того, що саме молодь являється чи не найважливішим

чинником динамічних змін. Без фундаментального переосмислен�

ня ролі молоді в соціальних процесах, без трансформації суспільної

свідомості щодо феномена молоді, українське суспільство не здій�

снюватиме швидкий прогрес у всіх галузях соціальної практики.

Являючись основною ланкою життєвого самовизначення, трудо�

ве самовизначення тісно пов’язане з визначенням молодими людь�

ми свого місця у сфері трудової діяльності, питаннями вибору роду

діяльності, професії, спеціальності. Вибір професії — одне з найва�

жливіших стратегічних рішень у житті людини і складна комплекс�

на проблема. Це складний акт самовизначення — свідомого вибору

суб’єктом життєвої позиції, яка стає вирішальним чинником

у виборі способів розв’язання тих чи інших життєвих проблем.

Поняття трудового самовизначення молоді є розгляд структур�

них властивостей: час початку і завершення такого самовизначен�

ня, роль і місце в системі основних подій людського життя, його

тривалість і послідовність, настільки тісно і як саме воно пов’язане

із подіями в житті. 

Перехідний стан економіки зумовив відхилення у системі про�

фесіональних цінностей: сучасна молода людина з її особистісними

особливостями, яка вступає у ринкові відносини, прагне добитися

матеріального благополуччя найкоротшим шляхом. Необхідність

виживання змушує зрадити своє покликання та обрати таку профе�

сію, оволодіння якою принесе більші матеріальні можливості.

Тобто існує сильна мотивація оволодіння «прибутковою» професі�

єю, але як часто у молодої людини немає необхідних для цього

особистісних якостей. Спостерігається також протиріччя між моти�

вацією вибору професії та можливістю оволодіти нею (елементар�
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ний брак коштів на навчання). В останні роки спостерігається зро�

стання престижу освіти.

В сучасних умовах від спеціаліста вимагається високий рівень

професіоналізму, бездоганна якість виконуваної роботи, а також

постійне підвищення власної конкурентоспроможності на ринку

праці. Він має бути цілеспрямованим, здатним до безперервного

саморозвитку, стресовитривалим тощо.

Процес самовизначення завершується досягненням стабільного

становища у тій чи іншій сфері соціального життя й формуванням

відповідних переконань, принципів, ціннісних орієнтацій та моти�

вації. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ФАКТОР
ВНУТРІШНЬОЇ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТі

В. В. Пасєвіна,
IV�курс, група ПЛ�31, факультет соціальних технологій
спеціальність «Психологія»
Шмаргун В. М., кандидат психол. наук, доцент, наук. керівник

Останні дослідження західної психологічної науки переконливо

доводять, що успіх особистості на сьогодні залежить не стільки від

рівня розвитку загально інтелектуальних здібностей, скільки від її

емоційного інтелекту, призначення якого — підвищити рівень сам�

оусвідомлення особистості та вказати на шляхи ефективного упра�

вління емоційними станами, почуттями себе та інших людей для

досягнення гармонії і щастя. Самоусвідомлення дозволяє особисто�

сті побачити нові життєві шляхи і збільшити варіанти вибору. Це
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питання стає особливо актуальним у зв’язку з тим, що в сучасному

світі, за умов розбудови демократичного суспільства та зростання

цінності окремої особистості, особливого значення набуває забез�

печення вільного волевиявлення кожного індивідуума з метою врах�

ування індивідуальних потреб та можливостей для максимального

досягнення спільного благополуччя. Слід зазначити, що питання

про людську свободу розглядається у двох вимірах — внутрішньому

(«свобода для», психологічна позиція) і зовнішньому («свобода від»,

відсутність зовнішніх обмежень).  Проблема зовнішньої свободи

більше стосується соціально�політичних наук, тому ми зосередили

свою увагу саме на внутрішній свободі особистості. 

В психологічній науці довгий час проблемі свободи особистості

взагалі не приділялося достатньої уваги. Даною проблемою західні

психологи почали цілеспрямовано займатися лише у 80�их рр.;

найбільш опрацьованими та відомим є теорії Р. Хараре, Е. Десі

і Р. Райана, А. Бандури. В радянській психології ця проблема не

вивчалася серйозно. Тому теоретичне значення даної роботи поля�

гає, по�перше, в узагальненні та аналізі основних напрацювань

філософської та психологічної думки щодо проблеми внутрішньої

свободи особистості та емоційного інтелекту, обґрунтуванні

можливості їхнього взаємозв’язку, по�друге, у виявленні особливо�

стей прояву внутрішньої свободи особистості в залежності від

розвитку емоційних здібностей особистості.

Слід зазначити, що в психологічній науці термін «свобода» пере�

важно не вживається; натомість використовуються в якості еквіва�

ленту такі поняття, як самодетермінація, самоефективність, особи�

стісна автономія та ін. Оскільки подолати зовнішню детермінацію

повністю не можливо, під психологічною свободою розуміється

здатність протистояти зовнішнім впливам та визначати свій спосіб

життя і свою ідентичність.

Проблемі свободи особистості приділили увагу такі філософи,

як Демокріт, Епікур, Спіноза, Ф. Аквінський, Гегель, Фіхте, Кант,

Шеллінг, Якобс, Бердяєв, Лосєв, Соловйов, Шопенгауер, Камю,

Сартр, Левін, Чаадаєв, Бакунін, Ніцше, Нікіфоров, Франкл та ін.;

дане питання розглядали психологи Маслоу, Мей, Фромм, Балл,

Бандура, Харре, Петровський, Д.А. Леонтьєв, Кузьміна, Тайджсон,

Істербрук, Десі, Райан та ін.

Дослідженням емоційного інтелекту займалися Д. Гоулмен,

П. Саловей, Дж. Майєр, Д. Карузо, Г. Гарднер, Р. Бар�Он, Стів

Хейн, Р. Боятзіс, С. Планалп, Дж. Фітнес, Клод Стейнер.
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В результаті проведеного нами дослідження було виявлено, що

досліджуваним з високим емоційними інтелектом притаманні такі

риси самоактуалізованої особистості (за А. Маслоу), як компетент�

ність у часі, спрямованість на себе, гнучкість використання стан�

дартних оцінок та принципів, чутливість до власних потреб, спон�

танність, прийняття себе та здатність встановлювати близькі контак�

ти з людьми. Отже, високий рівень розвитку емоційно�рефлексив�

них здібностей надає людині більше можливостей для реалізації

власного потенціалу та забезпечення самоактуалізації особистості,

що відповідає поступовому розширенню меж її внутрішньої свободи.

СТАВЛЕННЯ МАТЕРІ ДО ХВОРОБИ ДИТИНИ
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ

ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ДИТИНИ 

Н. І. Погорільська,
старший викладач,
Національний авіаційний університет

Загальне самопочуття, уявлення про хворобу у психологічній

літературі називають внутрішньою картиною хвороби (ВКХ). ВКХ

як субєктивне ставлення особистості до захворювання визначає

особливості загальної життєвої перспективи, в тому числі профе�

сійної. Одним із найважливіших зовнішніх факторів формування

ВКХ є ставлення оточення, особливо матері (згідно нашими дослі�

дженнями 56 % опитаних сімей — неповні).

Відтак, метою нашого дослідження є аналіз впливу ставлення

матері до хвороби дитини на формування її професійної перспек�

тиви. Об’єктом є професійна перспектива абітурієнта, предметом —

особливості ставлення матері до хвороби дитини як чинник її фор�

мування.

Для досягнення поставленої мети було застосовано наступні

методи: тестування ( «Методика діагностики ставлення до хвороби

дитини (ДОБР)») [1, 31], анкетування для отримання додаткових

соціально�демографічних даних та метод статистичної обробки

даних (показники міри центральної тенденції, кореляційний аналіз

Пірсона). Автори методики визначають наступні типи ставлення до

хвороби: інтернальність, тривога, контроль активності та загальна

напруженість.
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У дослідженні прийняли участь матері 12�ти дітей, які хворіють

на ДЦП, 2�х �захворювання вивідної системи; 7�ми — неврит одно�

го зі слухових нервів, туговухість: 6�ти — захворювання дихальної

системи і 3�х дітей — захворювання загального характеру. Характер

психофізичних порушень становить лише незначні перешкоди для

навчання та подальшої самореалізації майбутніх студентів. Загалом

вибірку становили 30 матерів абітурієнтів Університету «Україна».

Результати нашого дослідження демонструють переважання

двох славлень: інтернальності (середнє групи — 48) та тривоги

(середнє групи — 43).

Високі показники шкали інтернальності вказують на екстер�

нальний материнський контроль хвороби дитини причини хвороби

сприймаються як дещо, що не залежить від матерів, те, не піддається

їхньому контролю. Така позиція призводить до зневіри у майбутнє

дитини і, відповідно, мінімізує материнську активність у напрямі

лікування та реабілітації дитини. Отже, як результат у абітурієнта

життєва перспектива обмежена лише навчанням в університеті,

а психологічний портрет матері має дезадаптивні ознаки.

Відтак, можна зробити висновок, що материнська позиція зне�

віри у майбутнє дитини спричиняє виникнення у неї цілого ряду

труднощів, однією з яких є ускладнення вибору майбутньої профе�

сії, і, відповідно, подальшої самореалізації,

Завдяки кореляційному аналізу встановлено, що чинниками

формування ставлення по типу інтернальності є склад родини

(0,754 при р < 0,000) та освіта матері (–0,559). Отже, для передба�

чення ефективності навчання студента необхідно враховувати дані

соціально�демографічні показники.

Другим домінуючим типом ставлення є тривога, що розкриває

тривогу за здоров’я дитини, відчуття внутрішньої напруги. Тривога

спричиняє сильний страх за життя своєї дитини, який породжує

стан постійної психоемоційної напруги, ступінь якої пов’язана

з актуальним станом здоров’я дитини. Страх збільшує показник

надмірної турботи, причому це найчастіше проявляється у формі

домінуючої гіперпротекції. Як наслідок, повне позбавлення само�

стійності дитини.

Таким чином, ми можемо підсумувати, що ставлення матері до

хвороби дитини є важливим чинником формування її (дитини)

життєвої перспективи та чинником дезадаптації матері.
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Література

1. Методика диагностики отношений к болезни ребенка (ДОБР;
В. Е. Коган, И. П. Журавлева) / Тісиходиагностические методы в пе�
диатрии и детской психоневрологии: методическое пособие / под ред.
Д. Н. Исаев, В. Е. Коган. — СПб. — 1991. — С. 30–34.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ
ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКУ

Т. В. Полив’яна
5�й курс, группа ПЛ�41, факультет соціальних технологій,
спеціальність «психологія»
О. Д. Питлюк>Смеречинська, наук. керівник 

Багаторічні теоретичні і практичні дослідження вивчають мову

стресів і травм, їхній вплив на стан тіла і душі. Також розроблені

способи зцілення, спеціальні методики і техніки, теорія і практика

психосоматичної корекції особистості. Важливо, що соматичні

симптоми психічних травм розуміються, як тілесні прояви пережи�

вань людини.

Вільгельм Райх — засновник тілесної психології і психотерапії

в західній психотерапевтичній традиції стверджує, що первісно

всім людям притаманний стан повного здоров’я та гармонії. Проте,

в ранньому дитинстві, часто при народженні або навіть раніше,

починається деструктивний процес, який полягає в напруженні

м’язів або, навпвки, іх млявість, поверхневе дихання, розумові роз�

лади, низький поріг чутливості, застій енергії, низький рівень

комунікативних навичок, невдоволеність сексуальним життям, від�

сутність творчого підходу до життя і роботи. М’язове напруження

формує в тілі стійкий патерн, що захищає нас від відчуття болю при

нестерпному стражданні. В. Райх називав це напруження «панци�

ром», а відповідні установки — «панциром характеру». Існує ціла

низка виразів, що виступають несвідомими чи напівсвідомими

«доказами» (наприклад,  «товстошкірий», «розрив серця», «я не

можу це переварити»), що ілюструють єдність душі і тіла, а також

тілесні і ментальні складові панцира.

У процесі роботи з клієнтами Райх встановив, що індивідуаль�

ність однаковою мірою виявляється як фізично, так і психологічно.

Це означає, що психологічний захист, що розвивається в ранньму
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дитинстві, відбивається на фізичній будові тіла. Райх був першим

ученим, що об’єднав тіло, свідомість та емоції в єдиний об’єкт нау�

кового пізнання.

Вже в 1927 році  Сілберман  показав можливість утворення вира�

зок шлунку у собак при несправжньому годуванні. Зв’язок між емо�

ціями і виразкою шлунку у людини чітко довели Інгл і соавтори

(1956). Зандер (1981) з допомогую рентгена показав, що шлунок

спастично реагує на спеціальні питаня про ситуації, пов’язані

з озлобленістью и заздрістю. З психоаналітичної точки зору (Алек�

сандер, 1933, 1934) виразкова симптоматика являє собою реакцію

на перешкоди орально�рецептивніх прагнень. За Баттегау (1982),

виразка є результатом хвороблтвого голодання.

Перегляд поглядів класичного психоаналіза привів до форму�

вання уявлень про існування певних типових внутрішніх конфлік�

тів і особистісних рис, зумовлюючих схильність до психосоматич�

них захворювань (ЛюбанПлоцца Б. та ін.., 1994). В числі внутріш�

ньопсихічних конфліктів при цьому називаються:

1. втрата об’єкта;

2. нарцисична травма;

3. агресивний захист.

Що стосується згаданих психологічних рис, то вони являють

собою результат порушень певних періодів вікового розвитку осо�

бистості, в термінах класичного психоаналіза описаних як фіксація

або «застрягання» на відповідному етапі психологічного розвитку.

В сучасному трактуванні вони пов’язані із схемою «епігенеза іден�

тичності» по Е. Еріксону (1996;1995).

Розвиток виразки шлунка і дванадцятиперсної кишки с точки

зору позитивної психотерапії (Н.Пезешкіан): Незадоволена чи над�

міру сильна потреба в прив’язаності і надійності, як і їжа переро�

бляється шлунком. Шлунок реагує так, наче людина голодна.

Психологічні причини відображені в наступних запитаннях: Чому

людина не може вирішувати свої проблеми інакше, ніж доставляти

своєму організму речовини, які приносять короткочасне полег�

шення, створюючи собі цим з часом нові фізичні, психічні і со�

ціальні проблеми?

Сфера контактів часто недостатньо розвинена. При розлуках,

втраті захищеності часто відбувається загострення хвороби.

В своїх самих потайних бажаннях хварі як і раніше сумують по

тому, щоб їх, як дітей, годували, любили і оберігали.
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Глибинна психологія вказує на особливу роль шлунка і кишко�

вика в розвитку людини. Для дитини бути нагодованою і заколиса�

ною означає бути оберігаємою і любимою. Вона дізнається також,

що процесс прийому їжі пов’язаний з тим щоб дещо братии і відда�

вати, має спільне з оволодінням, володінням, слухняністю, злістю

і відштовхуванням. Ці взаємозв’язки знаходять вираження і в кри�

латих фразах. Якщо у когось щось «давить на шлунок» або якщо він

«не може щось переварити», це дратує його «до блювоти», від цього

«робиться погано, нудить», то людина, врешті�решт, «наживає собі

дірку в шлунку», розчарування «з’їдає» її.  Хтось стає, «як кислота»,

чи реагує, «показуючи зуби».

Не може бути випадково, що від хворих з виразкю шлунку і два�

надцятиперсної кишки ми часто чуєм вислови про прояв гніву,

бажання помсти і розплати.

ІНДИВІДУАЛЬНО>ПСИХОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ

А. В. Рибченко,
5 курс, група ПЛ�41, факультет соціальних технологій,
спеціальність «Психологія»
Л. І. Матвієнко, кандидат психол. наук, доцент, наук. керівник

Соціально�політичні та соціально�економічні зрушення, які

відбуваються в Україні, зумовили суттєві зміни в сприйнятті світу та

самих себе молодими людьми. Так як розвиток суспільства — не

абстрактний хід історії, то він передбачає активне приєднання кож�

ного індивіда до суспільних процесів. Все це базується на суспіль�

них цінностях, що пройшли крізь «сито» власного досвіду індивіда,

обумовлюється вихованням людини, В* оцінкою того, що відбу�

вається, і в результаті, позначається на індивідуальних цінностях.

Серед елементів внутрішнього світу особи вони, разом із самооцін�

кою, самоставленням, ціннісними орієнтаціями, а також життєви�

ми позиціями, є чи не найважливішими складовими внутрішнього

світу особистості.

Серет найважливіших утворень у структурі спрямованості осо�

бистості, що визначає її ставлення до об’єктів соціального оточен�

ня, є ціннісні орієнтації та самооцінка що визначають образ «іде�

ального Я». Вивчення суті та функцій ціннісних орієнтацій вважа�

ється частиною значно ширшої проблеми — самооцінювання, що
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формулюється як «образ Я» (а це один з найдієвіших регуляторів

поведінки особистості) і формується в процесі діяльності особисто�

сті в результаті відображення і засвоєння соціальних цінностей.

Актуальикть цієї проблеми полягає в тому, що в суспільстві, що

змінюється, йде переоцінка культурних та моральних цінностей

і норм. Це знаходить висвітлення в молодіжній субкультурі й дає

можливість зрозуміти, як оцінює молодь свої можливості, яким

цінностям віддає пріоритети, за якими критеріями це відбувається.

Актуальність дослідження особнсгісної ідентичності молоді виз�

начається необхідністю розуміння психологічних змін у процесах

розвитку особистості, що простежуються в тенденціях розвитку

сучасного суспільства. Завдяки змінам, пю відбуваються в сучасно�

му суспільстві, молоді люди мають великий вибір ідеологічних,

соціальних та професійних можливостей. Перед психологічною

наукою постають нові питання про те, що саме наповнює внутріш�

ній світ сучасної молодої людини, як формується її індивідуаль�

ність. Останнім часом помітно зріс інтерес до вивчення юності як

одного з визначальних етапів життєвого шляху. Важливо зрозуміти,

які психологічні механізми сприяють формуванню активної моло�

дої людини, що розвивається як унікальна особистість, здатна

перевірити та утвердити свої здібності, досягати контролю над жит�

тєвими обставинами, бути діяльною, продуктивною і щасливою.
Сьогодні, в умовах відсутності чітко окреслених ціннісних орі�

єнтирів, сучасне суспільство переживає духовну кризу, яка в першу
чергу, позначається на стані моральної свідомості мояоді. Плюралі�
стичний підхід загальної культури та сучасної філософської думки,
що ставить головні акценти на прагматичні, гедоністичні та еконо�
мічні цінності (матеріальний комфорт, гроші, розваги, «крутизна»
тощо), небезпечним чиж»! впливає на становлення особистості
юнацтва та підлітків.

Вивчення ціннісних орієнтацій, самооцінки студентів, форму�

вання образу «ідеального Я», а також соціально�психологічних фак�

торів, що впливають на їх становлення, відкривають перед виховате�

лями нові шляхи розвитку свідомої молодої людини, підвищення її

активності та успішносгі в навчанні, реалізації творчого потенціалу,

який в свою чергу має великий вплив на світобачення та світосприй�

няття. Саме творчість у будь�якій сфері людської діяльності дає

можливість більш відкрито та індивідуально, а не з точки зору так

званої «моди», поглянути на самого себе та на оточуючий світ.

Актуальність дослідження особистісної ідентичності молоді виз�

начається необхідністю розуміння психологічних змін у процесах
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розвитку особистості, що простежуються в тенденціях розвитку

сучасного суспільства. Завдяки змінам, пю відбуваються в сучасно�

му суспільстві, молоді люди мають великий вибір ідеологічних,

соціальних та професійних можливостей. Перед психологічною

наукою постають нові питання про те, що саме наповнює внутріш�

ній світ сучасної молодої людини, як формується її індивідуаль�

ність. Останнім часом помітно зріс інтерес до вивчення юності

як одного з визначальних етапів життєвого шляху. Важливо зрозу�

міти, які психологічні механізми сприяють формуванню активної

молодої людини, що розвивається як унікальна особистість, здатна

перевірити та утвердити свої здібності, досягати контролю над жит�

тєвими обставинами, бути діяльною, продуктивною і щасливою.

Сьогодні, в умовах відсутності чітко окреслених ціннісних орі�

єнтирів, сучасне суспільство переживає духовну кризу, яка в першу

чергу, позначається на стані моральної свідомості молоді. Плюралі�

стичний підхід загальної культури та сучасної філософської думки,

що ставить головні акценти на прагматичні, гедоністичні та еконо�

мічні цінності (матеріальний комфорт, гроші, розваги, «крутизна»

тощо), небезпечним чиж»! впливає на становлення особистості

юнацтва та підлітків.

Вивчення ціннісних орієнтацій, самооцінки студентів, форму�

вання образу «ідеального Я», а також соціально�психологічних фак�

торів, що впливають на їх становлення, відкривають перед виховате�

лями нові шляхи розвитку свідомої молодої людини, підвищення її

активності та успішносгі в навчанні, реалізації творчого потенціалу,

який в свою чергу має великий вплив на світобачення та світосприй�

няття. Саме творчість у будь�якій сфері людської діяльності дає

можливість більш відкрито та індивідуально, а не з точки зору так

званої «моди», поглянути на самого себе та на оточуючий світ.

ПРИЧИНИ  ДЕЛІКВЕНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Я. Є. Рябчич,
V курс, група ПЛ�41, спеціальність «Психологія»;
факультет соціальних технологій
Р. Ф. Пасічняк, канд. психол. наук, доцент, наук. керівник

Підлітковий період людського життя приблизно від 14 до 20

років у хлопців і від 12 до 18 років у дівчат з психологічної точки

зору відмічений появою сексуального інстинкту і бурхливим
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розвитком відчуттів. Саме 15–16 років — вік містичних криз і про�

тистояння родинному середовищу. Система загальної освіти подов�

жує підлітковий період і сприяє переходу до дорослого життя,

стабільного і урівноваженого. Підлітковий період закінчується

з усвідомленням соціальної відповідальності.

Динамізм соціальних процесів у періоди радикальних соціаль�

них змін, кризових ситуацій у багатьох сферах суспільного життя

активізує явища девіантної поведінки.

Характер перетворювальних процесів, які відбуваються в Украї�

ні, їх масштаби та глибина, а також суперечності сучасного склад�

ного перехідного періоду, який переживає суспільство, не сприяє

формуванню позитивного морального середовища для виховання

дітей та молоді. Неблагополучне побутове оточення, важке мате�

ріальне становище сімей і погіршення на цьому грунті внутріш�

ньосімейних стосунків, недоліки в організації шкільного виховання

і скорочення діяльності позашкільних навчальних закладів — все

це призводить до збільшення кількості дітей та підлітків, чия пове�

дінка виходить за межі моральних та правових норм. Сьогодні ми

змушені констатувати, що байдуже ставлення держави до свого

підростаючого покоління викликало з його боку відповідну реак�

цію, яка вилилася у сплеск корисливих та насильницьких злочинів,

про що красномовно свідчить статистика.

Підлітки віком 14–17 років складають 7% всього населення

України, однак скоюють понад 14% усіх зареєстрованих злочинів.

Сьогоднішні проблеми девіантної та деліквентної поведінки підліт�

ків є специфічним відображенням кризи, в якій перебуває наше

суспільство, коли і процес соціалізації, і процес індивідуалізації

зазнають значних труднощів. 

Безпосереднє соціальне оточення — є ніби проміжною інстанці�

єю між особистістю і суспільством. Тобто через мікросередовище,

його особливості кожен з нас своєрідно і специфічно оволодіває

з самих перших днів життя макросередовищем.

Вплив сім’ї на поведінку неповнолітніх надзвичайно сильний

і зумовлюється рядом обставин:

— провідною роллю сімейних відносин у системі взаємовідно�

син особи. 

— багатосторонністю сімейних відносин, їх тісною взаємоза�

лежністю.

— особливою відкритістю, а, отже, і уразливістю члена сім’ї по

відношенню до різних внутрішньосімейних впливів, в тому числі

і травматизуючих. 
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Школа є другим після сім’ї найважливішим інститутом соціалі�

зації дитини, де вона не лише оволодіває певним запасом знань, але

й включається у доступні їй види соціальної активності, вступає

в значущі для неї відносини з ровесниками та педагогами.

На формування особистості неповнолітнього правопорушника

значною мірою впливають недоліки навчально�виховного процесу,

які умовно можна розділити на 3 групи. Першу групу складають

недоліки організаційного характеру: запізніле виявлення учнів,

схильних до порушення моральних та правових норм; поверхневе

вивчення індивідуальних особливостей таких школярів і причин

моральної деформації особистості; відсутність добре продуманого

плану роботи по їх виправленню і перевихованню.

До другої групи відносяться помилки, пов’язані з неправильним

педагогічним підходом до учнів, які схильні до порушення встано�

влених правил та норм Одна з основних помилок такого роду поля�

гає в ототожненні ставлення невстигаючого у навчанні учня до нав�

чання з його розумовими здібностями. Велику шкоду приносить

переконаність деяких учителів у розумовій неповноцінності нев�

стигаючих учнів. Подібне ставлення не лише деморалізує таких

школярів, формує в них зневіру у власні сили, але й налаштовує їх

проти учителів, проти школи в цілому.

До третьої групи помилок у виховному процесі відносяться ті,

які зумовлені невисоким професійним рівнем деяких учителів, їх

психологічною непідготовленістю до роботи з дітьми.

Таким чином, якщо для підлітка учбовий чи виробничий колек�

тив не стають досить авторитетними, особистісно прийнятними

осередками, в яких засвоюються правила поведінки, стилю життя,

моральні установки, то частіше за все у нього або відсутнє коло

спілкування, що заважає здійсненню його повноцінної соціаліза�

ції, або функції такого осередку виконують морально незрілі ком�

панії. В них підліток і знаходить компенсацію потреби у спілкуван�

ні, виконуючи ту чи іншу антисуспільну роль. До речі, вплив такої

групи є набагато сильнішим, ніж вплив батьків, вчителів, найближ�

чого сімейного оточення. 

Вікові особливості неповнолітніх виконують в основному роль

«прискорювача» та «посилювача» правопорушуючої поведінки.
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РОЛЬ МОЛОДІЖНИХ ГРУП У ПРОЦЕСІ
СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ Й ФОРМУВАННІ

СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ 
НА ПРИКЛАДІ ЕМО СУБКУЛЬТУРИ

О. В. Тараненко,
V курс, група ПЛ�41, факультет соціальних технологій, 
Київська філія, спеціальність «Психологія»,
Р. Ф. Пасічняк, кан. психологічних наук, доцент, наук. керівник

Сучасне українське суспільство переживає глибокі трансформа�

ційні зміни, які нерозривно пов’язані з нестабільністю, невизначе�

ністю розвитку, перевизначенням соціально�статусних позицій

і втратою «звичних» ідентичностей. Стає очевидним, що в соціаль�

ному відношенні суспільство України стало значно більш диферен�

ційованим. 

У ході реформування українського суспільства сучасна молодь,

як соціальна група, зіштовхнулася із проблемами самоставлення,

самовизначення, набуття гарантованого соціального статусу, свого

місця в суспільстві в цілому. Непродуманість молодіжної політики

держави викликала відторгнення підлітків від тих культурно�істо�

ричних цінностей, якими жив і завдяки яким ще живе наш народ.

Проблеми молоді в остаточному підсумку пов’язані з тим, що сус�

пільство може дати й що суспільство може очікувати від молоді як

від прихованого ресурсу. 

Молоді властиві своя субкультура, що, існуючи в рамках паную�

чої культури суспільства, відображає специфічні норми, звичаї,

систему цінностей, виражає потреби підлітків як специфічної

соціально�демографічної групи. Вона є інструментом процесу

адаптації молодої людини, і, на думку Т. Парсонса, «вносить істот�

ний вклад у молодіжну соціалізацію й адаптацію хоча б уже тим, що

пом’якшує супроводжуючі її тертя».

В умовах культурно�ціннісної аномії українського суспільства,

втрати довіри до офіційно демонстрованих інституціональних стра�

тегій і звуження діапазону реалізації своїх досягнень молодіжна суб�

культура виробляє власні рішення «ординарних» і кризових ситуа�

цій, набуває характеру домінанти. Вона виступає «генератором»

адаптивних форм, заповнює традиційні поведінкові моделі в соціу�

мі позиціонуванням «контрідентичності» і транзиції цінностей. 

Проблема соціальної адаптації завжди викликала величезний інте�

рес з боку дослідників. Дана проблема є міждисциплінарною. Її дос�
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ліджували у своїх наукових працях такі відомі закордонні соціологи,

як Э. Гідденс, Т. Парсонс, Р. Мертон, А. Тоффлер та ін., а також

соціальні психологи А. Маслоу й Е. Еріксон. Приділили цій проблемі

у своїх роботах належну увагу й вітчизняні вчені Е. В. Віттенберг,

Л. А. Гордон, А. С. Готліб, Л. В. Корель, М. А. Шабанова й ін. 

Розглянули й проаналізували сучасний стан молоді, особливості

її адаптації й соціалізації в умовах суспільства, що змінюється і транс�

формується В. А. Луков, В. И. Чупров, Ю. А. Зубок, К. Вільяме. 

У сучасній науці переважає традиція дослідження молодіжної

субкультури в тісній взаємодії із цінностями й особливостями світ�

огляду, які диференціюються в молодіжному середовищі. У цьому

напрямку працювали західні соціологи П. Коен, М. Брейк,

С. Кугель. 

Теоретичними розробками проблеми молодіжної субкультури

займалися також відомі соціологи К. Мангейм, М. Х. Титма,

Е. А. Саар. Вивчав молодіжну субкультуру, а також виділив її основ�

ні значимі функції німецький дослідник Д. Аусубель. 

Із представників вітчизняної соціології, що впритул займаються

теоретичними розробками проблеми молодіжної субкультури,

необхідно виділити, насамперед, Ю. Н. Давидова, И. Б. Роднянську,

Е. М. Бабосова, С. И. Левікову, В. А. Бобахо. Вітчизняну молодіж�

ну субкультуру як символічну систему, яка розділяється її представ�

никами, вивчала Т. Б. Щепанська. 

Однак, вищенаведені роботи закордонних і вітчизняних авторів,

що стали основою для дипломного дослідження, недостатньо звер�

тають увагу на цілий спектр проблем, пов’язаних із соціальною

адаптацією підліткової молоді в сучасному суспільстві. Зокрема, на

даний час вкрай слабко вивчена проблема впливу молодіжної суб�

культури на адаптивні стратегії. Особливу актуальність даній темі,

на наш погляд, надає процес реформування, що зачіпає всі життє�

во важливі сфери суспільства, пов’язаний з кардинальною зміною

ціннісних орієнтації, норм і установок, а також те, що субкультура,

узята для цієї роботи (емо субкультура) виникла не дуже давно

в українському суспільстві й ще практично ніким не була вивчена

ґрунтовно. 

Об’єктом дослідження даної роботи є особистість сучасних під�

літків у процесі соціальної адаптації, а предметом дослідження —

роль молодіжної субкультури в процесі соціальної адаптації й фор�

муванні системи цінностей підліткової молоді до змінюючихся

умов сучасного українського суспільства. 
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Емпіричну базу дослідження склали старші підлітки віком 14–15

років загальноосвітніх шкіл міста Києва.

Відбір респондентів у вибіркову сукупність здійснювався по

методиках М. Рокича «Ціннісні орієнтації», К. Роджерса й Р. Дай�

монда «Діагностика соціально�психологічної адаптації», а також

використовувалося анкетне опитування на предмет приналежності

до субкультури. 

ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ
НА ПОВЕДІНКУ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ

НА ПРИКЛАДІ ЛЮДЕЙ
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

А. С. Хенова,
VI курс, група ПЛ�31, факультет соціальних технологій,
спеціальність «Психологія»;
Р. Ф. Пасічняк, к. психол. наук, доцент, наук. керівник 

Психологічний захист — унікальний феномен, функцією якого

є захист та адаптація особистості до фруструючої ситуації. Цій про�

блемі присвячено немало робіт, проте вона досі залишається акту�

альною. Психологічний захист, з одного боку, несе позитивний

вплив: захист свідомості від психотравмуючих переживань, з іншо�

го боку, перешкоджає істинному сприйняттю реальності. Є багато

видів захисних механізмів, кожен з них має свій спосіб зняття.

За загальним визначенням, психологічний захист — це спе�

ціальна регулятивна система стабілізації особистості, направлена

на усунення або зведення до мінімуму відчуття тривоги, пов’язано�

го з усвідомленням конфлікту. Функцією психологічного захисту

є огородження сфери свідомості від негативних, таких, що травму�

ють особистість переживань. У широкому сенсі цей термін викори�

стовується для позначення будь�якої поведінки, яка усуває психо�

логічний дискомфорт.

Всі захисні механізми володіють двома загальними характери�

стиками:

— вони діють на неусвідомлюваному рівні і тому є засобами само�

обману;

— вони спотворюють, заперечують, трансформують або фальси�

фікують сприйняття реальності, щоб зробити тривогу менш загроз�

ливою для індивіда.
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Слід також відмітити, що люди рідко використовують який�не�

будь єдиний механізм захисту — зазвичай вони застосовують різні

захисні механізми для вирішення конфлікту або ослаблення тривоги.

Функції психологічних захистів, з одного боку, можна розглядати

як позитивні, оскільки вони оберігають особистість від негативних

переживань, сприйняття психотравмуючої інформації, усувають

тривогу і допомагають зберегти в ситуації конфлікту самоповагу.

З іншого боку, вони можуть оцінюватися і як негативні. Дія захисту

зазвичай нетривала і триває до тих пір, поки потрібен «перепочинок»

для нової активності. Проте, якщо стан емоційного благополуччя

фіксується на тривалий період і по суті замінює активність, то психо�

логічний комфорт досягається ціною спотворення сприйняття

реальності, або самообманом.

Цікавим питанням є вплив психологічного захисту на поведінку

в конфліктній ситуації.

Існують різні визначення поняття «конфлікт», але всі вони під�

креслюють наявність суперечності, яка приймає форму розбіжно�

стей, якщо мова йде про взаємодію людей. Конфлікти можуть бути

прихованими або явними, але в основі їх лежить відсутність згоди.

Тому конфлікт визначається як відсутність згоди між двома або

більш сторонами — особами або групами. Відсутність згоди обумо�

влена наявністю різноманітних думок, поглядів, ідей, інтересів,

точок зору і так далі. Проте воно не завжди виражається у формі

явного зіткнення, конфлікту. Це відбувається тільки тоді, коли

існуючі суперечності, розбіжності порушують нормальну взаємо�

дію людей, перешкоджають досягненню поставлених цілей.

Психологічний захист особистості відбувається несвідомо як

система стабілізації особистості для оберігання сфери свідомості

індивіда від негативних психологічних дій. В результаті конфлікту

дана система спрацьовує мимоволі, крім волі і бажання людини.

Необхідність в такому захисті виникає при появі думок і відчуттів,

що представляють загрозу самоповазі, «я, — образу» індивіда,

системі ціннісних орієнтацій, що знижують самооцінку індивіда.

В деяких випадках сприйняття ситуації індивідом може бути дале�

ким від реального положення справ, але реакція людини на ситуа�

цію формуватиметься виходячи з його сприйняття, з того, що йому

здається і ця обставина істотно утрудняє вирішення конфлікту.

Виниклі в результаті конфлікту негативні емоції достатньо швидко

можуть бути перенесені з проблеми на особу опонента, що допов�

нить конфлікт особистісною протидією. Чим більше посилюється
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конфлікт, тим неприглядніше виглядає образ опонента, що додат�

ково ускладнює його рішення. З’являється порочне коло, яке украй

складно розірвати. Доцільно це зробити на початковій стадії роз�

гортання події, доки ситуація не вийшла з�під контролю.

Оскільки в даній роботі розглядається вплив психологічного

захисту на поведінку в конфліктній ситуації на прикладі людей

з обмеженими можливостями, то доцільно буде розглянути цю

категорію людей.

В науковій літературі, яка стосується даної проблематики,  доволі

часто для позначення цієї категорії людей використовується поняття

«інвалідність». Інвалідність (з лат. invalidus — слабкий, немічний) —

стан здоров’я людини, який виник в результаті хвороби чи травми

і характеризується стійким, незворотнім функціональним пору�

шенням, яке призводить до постійної чи тривалої, повної чи част�

кової втрати працездатності. Звідси стає зрозумілим, що не будь�

який хворий, який страждає від хронічного захворювання чи має

анатомічний дефект, є інвалідом, а тільки  той, в якого порушення

функцій не можуть бути відновленими під впливом лікувальних дій

та перешкоджають виконанню певної роботи.

Після проведеного дослідження була виявлена тенденція, яка

свідчить про те, що психологічні механізми захисту студентів з

обмеженими можливостями відрізняються від психологічних меха�

нізмів захисту студентів, що не мають фізичних вад та хвороб, які

обумовлюють інвалідність. А саме, такі захисні механізми як «реак�

тивне утворення», «регресія» та «компенсація» більш виражено

проявляються у студентів з особливими потребами.

ЦІННІСНО>ОРІЄНТОВАНИЙ ПОРТРЕТ
СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА

І. П. Чекановська,
ІІІ курс, спеціальності «Психологія»;
соціально�гуманітарний факультет ХІСТ Університет «Україна»
О. А. Новікова, ст. викладач кафедри психології, наук. керівник

Однією з актуальних проблем сучасної психологічної науки

є проблема ціннісних орієнтацій молоді. Ця тема достатньо складна,

включає  дослідження ряду аспектів, а саме: вікові психологічні

особливості молоді, соціологічні проблеми освіти і виховання,

вплив колективу, сім’ї та інше.
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Одне з перших визначень поняття «молодь» було дано в 1968 р.

В. Т. Лісовськім: «Молодь — покоління людей, що проходять ста�

дію соціалізації, засвоюють, а в більш зрілому віці вже засвоїли,

освітні, професійні, культурні і інші соціальні функції; залежно від

конкретних історичних умов вікові критерії молоді можуть колива�

тися від 16 до 30 років». Пізніше більш повне визначення було дане

І. Коном: «Молодь — соціально�демографічна група, що виділяєть�

ся на основі сукупності вікових характеристик, особливостей

соціального положення і обумовлених тим і іншим соціально�

психологічних властивостей».

Сьогодні вчені визначають молодь як соціально�демографічну

групу суспільства, що виділяється на основі сукупності характери�

стик, особливостей соціального положення і обумовлених тими або

іншими соціально�психологічними властивостями, які визнача�

ються рівнем соціально�економічного, культурного розвитку, осо�

бливостями соціалізації в нашому суспільстві.

Молодість — це шлях в майбутнє, який вибирає сама людина.

Вибір майбутнього, його планування — характерна риса молодого

віку; він не був би таким привабливим, якби людина наперед  знала,

що з ним буде завтра, через місяць, через рік. Свідомість молодої

людини володіє особливою сприйнятливістю, здатністю переробля�

ти і засвоювати величезний потік інформації. У цей період розвива�

ються критичність мислення, прагнення дати власну оцінку різним

явищам, пошук аргументації, оригінального рішення. 

Аналіз соціологічних досліджень, проведених наприклад, у різні

роки протягом останніх 20–25 років, дозволяє зробити висновки,

що ціннісні орієнтації сучасних студентів зазнали певних змін.

Соціологів хвилює той факт, що для більшості опитаних — 87%

якісна освіта — лише одна  з  багатьох  умов  успіху  у житті. Разом

з тим, більшість студентів розуміють значення освіти у сучасному

світі, вказують на те, що це процес постійного, індивідуального

вдосконалення, у ході якого величезне значення має особиста твор�

чість (59%); сучасна людина має бути знавцем своєї справи і гарним

професіоналом (42%).Таким чином, сучасний український студент,

на думку українських  соціологів, стає більш практичним, що про�

являється у прагненні за допомогою освіти краще влаштуватися

у житті, досягти матеріального благополуччя, високого соціального

положення. У суспільстві виникає ситуація, коли люди свою діяль�

ність спрямовують лише на досягнення матеріальних благ. Форму�

ється споживацька психологія, домінуючими рисами характеру
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людей, в тому числі і студентської молоді, стають заздрість, егої�

стичність, корисливість, прагматизм.   Соціологи відзначають, що

загальна оцінка студентами України стану системи вищої освіти на

сучасному етапі має досить суперечливий характер. 64% студентів

впевнені, що у вузах України можна одержати високоякісну освіту,

не гіршу, ніж у вищих навчальних закладах Заходу. Результати соці�

ологічних досліджень свідчать, що серед студентської молоді знач�

но падає престиж наукової діяльності. Все менше студентів хочуть

приймати участь у суспільному житті. 

Естетичні орієнтації різних груп студентів також досить різні.

Сучасні студенти, в порівнянні з попередніми поколіннями студент�

ської молоді, менше люблять читати художню, науково�популярну

та іншу літературу, майже не відвідують театри, музеї, виставки.

Знайомство з художньою літературою не є актуальним для українсь�

ких студентів, так як більша половина з них в анкетах відповіли, що

не люблять читати. На думку деяких  дослідників, ціннісно�орієнта�

ційний портрет сучасного студента виглядає приблизно так: «Голов�

не в житті — це міцне здоров’я, сім’я — це необхідне джерело

морально�психологічної підтримки. Любов та спілкування з друзями

прикрашає життя.  Матеріальне забезпечення дає впевненість у собі,

своїх силах. Що стосується творчості, пізнання і досягнень, що

заслуговують суспільного визнання — це не завжди вдається, але

було б бажано».

Ціннісні орієнтації людини органічно пов’язані із проблемами

людини і виступають в якості головного компоненту детермінації її

поведінки. Ціннісні орієнтації — це елементи мотиваційної структу�

ри особистості, на підставі яких відбувається вибір тих чи інших

соціальних установок як цілей або мотивів конкретної діяльності.

Ціннісні орієнтації особистості формуються під впливом пануючої

в суспільстві системи цінностей, яка змінюється з розвитком історії. 

На сьогодні майже 60 % молодого покоління України віддають

перевагу свободі особистості перед принципом соціальної рівності,

що підтримують лише чверть опитаних. Більше третини молоді

вважає, що люди самі повинні нести відповідальність за те, щоб

себе забезпечити, а не покладати надії на державу, 60 % підтриму�

ють конкуренцію та вбачають у ній стимул для розвитку, близько

43% підтримують надання більшої свободи підприємствам з боку

держави, 35 % визнають необхідність збільшення частки приватної

власності в бізнесі та виробництві. Важливим у свідомості молоді

є пріоритет розвитку особистості як запорука покращання майбут�

нього життя.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ ДО ЗАСВОЄННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

О. А. Чиханцова,
аспірант кафедри психології
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»

Сьогодні володіння іноземними мовами є однією з умов профе�

сійного становлення людини. Зростаюча потреба у співпраці між

країнами та народами вимагає змін у підході до викладання інозем�

них мов у середніх навчальних закладах. Основне завдання інозем�

ної мови як шкільного предмету є сприяння оволодінню учнями

навичками та уміннями спілкуватися. Знання мов є важливою

передумовою для особистісних, культурних та професійних зв’язків

молодої людини. 

Для ефективного вивчення іноземних мов ведуться грунтовні

дослідження, які стосуються багатьох аспектів процесу навчання,

і не тільки суто філологічних. Їх слід вивчати не лише в рамках

однієї науки, але й враховувати інтенсивний розвиток сучасної

філології у зв’язку з іншими науками, такими як: психологія, педа�

гогіка, методика, соціологія тощо. 

Навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах визна�

чається як система, функціонування якої обумовлюється багатьма

чинниками. Головним з них є: характер соціального замовлення на

сучасному етапі розвитку суспільства, цілі навчання та виховання,

принципи і зміст навчання іноземних мов.
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Поняття психологічної готовності використовується в літературі

в широкому діапозоні значень — від перебігу реакцій індивіда в

конкретній ситуації діяльності до визначення умов, що забезпечу�

ють людині оптимальну життєдіяльність. Однак центр ваги пробле�

матики дослідження психологічної готовності особистості до

засвоєння іноземних мов лежить в галузі визначення тих ознак,

якостей, властивостей, умов, станів, що сприяють індивідові

успішно оволодіти іноземною мовою. В широкому розумінні під

психологічною готовністю розуміється певна сукупність властиво�

стей і станів особистості, що забезпечує їй оптимальний рівень

досягнення ефективності в оволодінні іноземною мовою.

Проблема засвоєння іноземної мови являє собою надзвичайно

складний та багатоаспектний процес, основні компоненти якого

складаються з змістовної, а також операційної та мотиваційної сто�

рін. Повноцінна організація цього процесу потребує, за літературни�

ми даними, більш грунтовної деталізації дидактичних і методичних

розробок, спрямованих на оптимізацію і удосконалення процесу

оволодіння іноземною мовою учнями старших класів. Підвищений

інтерес до комунікативної проблематики, зокрема в галузі навчання

іноземній мові, був стимульований працями Є. І. Пасова [3].

Проблеми засвоєння іноземної мови були предметом багатьох

психолого�педагогічних досліджень, в яких були встановлені

загальні та психолого�педагогічні умови засвоєння іноземної мови,

а також закономірності оволодіння іноземною мовою (І. А. Зимня,

О. О. Леонтьєв, А. М. Шахнарович), так і конкретні при система�

тичному навчанні у закладах освіти (Б. А. Бенедиктов). 

Особливість вивчення іноземної мови полягає у тому, що оволо�

діння будь�яким іншим предметом означає головним чином набут�

тя певних знань, в той час як для опанування мови величезне зна�

чення мають і знання «самі по собі», і формування та тренування

певних навичок аудіювання та мовлення, відпрацювання певних

сталих прийомів перекладання, перенесення граматичних кон�

струкцій однієї мови в іншу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє констатувати,

що, незважаючи на велику кількість робіт із проблеми психологіч�

ної готовності до оволодіння іноземною мовою, багато питань ще

чекають на своє вирішення. Велику роль у навчанні іноземної мови

надається комунікативному подходу. Комунікативна  спрямова�

ність оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування являє
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собою орієнтир, що складає на сьогодні систему ідей, правил, фак�

тов, практичних рекомендацій, спрямованих на вирішення пробле�

ми відбору навчального материалу із комунікативним змістом.

Найбільшою відзнакою іноземної мови є її безмежність, «без�

розмірність», тобто відсутність чітких меж і показників оволодіння.

Засвоєння мови не дає знань про оточуючий предметний світ. Нав�

паки, мова дає знання про символи оточуючого предметного світу

і правила користування цими символами. Вивчення іноземної

мови, за глибоким висловлюванням Л. С. Виготського, це символі�

зація, символічна діяльність другого порядку [4]. Іноземна мова

є знанням про можливості та правила формування та формулюван�

ня думок щодо оточуючої реальності, вона в цьому плані «безпред�

метна», а «безпредметній» навчальній дисципліні вчити важко».

Таким чином можна зробити висновок, що психологічна готов�

ность до оволодіння іноземними мовами — це бажання особистості

до вивчення нового матеріалу, що стосується вивчення іноземної

мови та особливостей країни, мова якої вивчається, бажання само�

стійно розширювати знання з даного предмету, виявлення ініціати�

ви в пошуку цікавої інформації, бажання застосувати набуті знання

в повсякденному житті та при вивченні інших предметів. Для цього

необхідно пропонувати вивчення тем, які безпосередньо стосують�

ся країни, мову якої вони вивчають.

Читання книг, журналів та газет, перегляд телепередач, докумен�

тальних та художніх фільмів на іноземній мові сприяє розширенню

світогляду учнів та студентів, їх обізнаності в усіх сферах життє�

діяльності людини.  
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ПСИХОДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ ВІДНОСИН

О. В. Шабрамова,
IV курс, група СР�52, факультет «соціальних технологій»,
спеціальність 6.040200 — «Соціальна робота»;
Никодюк О. В., асистент кафедри соціальної роботи, наук. керівник

Психодинамічна теорія відносин базується на концепціях розвит�

ку особистості дитини і тих взаємозв’язків, які складаються в проце�

сі її розвитку, а також зі світом дорослих та навколишнім середови�

щем. Як вважають представники даної течії, саме на ранніх стадіях

розвитку людини утворюються конфлікти та неврози, які як наслі�

док дають про себе знати в подальшій життєдіяльності особистості.

Конфлікт — форма вираження суперечностей. Він аналізується

з точки зору невідповідностей цілей, цінностей, інтересів, явного чи

прихованого суперництва, розходження в оцінках, зіткненні різнос�

прямованих дій і неподібності методів. Невроз — психогенний афект

чи симптом розладу особистості, що являється символічним про�

явом конфлікту, що закорінився в дитячій психіці суб’єкта та являє

собою компроміс між бажанням та захистом від нього.

Відомий психолог Карен Хорні, дійшла висновку, що вирішаль�

ним фактором у розвитку особистості є соціальні відносини між

дитиною і батьками. Вона погоджується з думкою Фрейда про зна�

чення дитячих переживань в процесі формування структури та

функціонування особистості у дорослому віці. Виділила дві основ�

ні потреби дитини: потреба у задоволенні та безпеці. Наслідком

незадоволення цих потреб є захисний механізм витіснення за раху�

нок ворожих почуттів. У дитини може спостерігається базальна

тривожність — це інтенсивне та всепроникаюче відчуття відсутно�

сті безпеки.

В подальшому ці підходи були розвинені в теоріях об’єктивних

відносин Боулбі, Когута та Кенберга, які вважали, що емпатійні

невдачі при догляді за дитиною в ранньому віці можуть призвести

до особистісного розладу. В основі цих підходів лежить уявлення

про те, що ранній досвід відносин дитини з особою, яка турбується

про неї, закладає основи мотиваційної структури.

Терміном мотивація можуть позначатися дві групи явищ: індиві�

дуальна система мотивів і система дій по бажанню інших зробити

щось. Мотивація — система мотивів, яка визначає конкретні

форми діяльності або поведінки людини. Внутрішня мотивація —
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це бажання здійснювати діяльність, заради нагороди, яка є в самій

діяльності. Цією винагородою є момент переживання чогось біль�

шого, ніж те що є насправді. ЇЇ витоком являється потреба в авто�

номності та самовизначенні. Що стосується зовнішньо стимулюю�

чих мотивацій, що Е. П. Ільїн пропонує розуміти, що існують

обставини, умови, де ситуація набуває значення для мотивації,

тільки тоді, коли стає значимою для людини, для задоволення

потреб, бажань.

Психодинамічний підхід стверджує, що в ситуації переносу,

тобто коли соціальний працівник являється основною фігурою при

розв’язанні ситуації клієнта, краще здійснюється допомога, відно�

влюється структура індивідуальності. Основна ціль міститься

в гармонії між ІТ «воно» підсвідоме, основні інстинкти; Его — що

відповідає за прийняття рішень; Супер�его — це врахування в задо�

воленнях та бажаннях ІТ моральних норм, еталонів, які прийняті

у суспільстві. В ході роботи індивідууму допомагають через інтер�

претації отримати раціональне саморозуміння, яке виникає при

спробі подавити відчуття, тим самим збільшуючи силу Его. Підсві�

домі імпульси наштовхують на критику, що дозволяє розглянути

шляхи виникнення. В даних випадках застосовуються такі техноло�

гії як: адаптація, психосоціальна терапія, корекція емоційного дос�

віду тощо. Такі підходи допомагають збільшити енергію Его, розви�

нути почуття власної гідності, дозволяють індивідууму виконати

певні соціальні зміни системи. 

Майже вся діяльність людини запрограмована довільним сцена�

рієм, що має свій початок з  раннього дитинства та почуття неза�

лежності є майже завжди примарним.

Отже, психодинамічна модель заснована на психоаналізі та его�

психології. Людина в психодинамічній концепції розглядається

з точки зору здібності до адаптації, афектів, вимог середовища,

дефектів Его. Психодинамічна модель практики базується на спе�

цифіці відносин, особливостей діагностики, робота з підсвідомим,

основними терапевтичними методами роботи: інтерпретації, робо�

та з мріями, перенесення, вільні асоціації.
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ІНДИВІДУАЛЬНО>ПСИХОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ

Я. В. Шалигіна>Лях,
група ПЛ�41, факультет соціальних технологій,
спеціальність: «Психологія»
В. М. Шмаргун, наук. керівник

Актуальність проблеми. За короткий історичний період у нашо�

му суспільстві відбулися глибинні зміни у різних сферах життя, які

вплинули на процес становлення підростаючої особистості. Життє�

вий досвід підлітка, його домінуючі цінності та норми поведінки

піддалися цим історичним змінам. У результаті на очах сучасного

покоління відбулася суттєва перебудова загальної спрямованості

особистості підлітка. У перехідний від дитинства до дорослості

період індивід проходить великий шлях у своєму особистісному

розвитку: через внутрішні конфлікти з самим собою та іншими,

через зовнішні зриви і внутрішні сходження до «придбання» почут�

тя особистості.

Розгляд тієї загальної ситуації, яка забезпечує відповідні умови

для розвитку дитинства, показує, що тут діють різні по своєму зна�

ченню і характеру фактори. По�перше, загального плану, що визна�

чаються історичним рівнем та особливостями розвитку сучасного

суспільства. Такі, як проблеми екологічної кризи та  виживання

людства; якісно нових міждержавних стосунків; підйому націо�

нальної самосвідомості; нового стилю життя, відкритості світу;

прискореного темпу технічного та соціального розвитку; величез�

ного інформаційного пресингу, тобто ті моменти, які характеризу�

ють людське суспільство, у рамках котрого формується дитинство.

По�друге, фактори внутрішнього порядку, властиві саме нашій кра�

їні, де особливого значення набувають у даний час корінні  еконо�

мічні, політичні, соціальні зміни. Відомо, що діти засвоюють,

привласнюють цінності дорослих. А сьогодні ці цінності у нашому

суспільстві піддаються рішучому перегляду. Причому відбувається

це у нестабільній соціальній, економічній, екологічній, психологіч�

ній обстановці, у ході зміни типів духовної культури, в принципово

зміненій моральній атмосфері, коли відсутні значущі суспільні

сили, що встановлюють, затверджують нові норми, принципи, які

б викликали довіру  людей, у тому числі у підростаючих. Виник
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вакуум духовності, який заповнюється в найбільшій степені — суто

утилітарною, прагматичною ідеологією.

Усі ці фактори призводять до підвищення рівня тривожності

у підлітковому віці, що, в свою чергу, стає причиною прагнення

підлітків до пошуку гострих відчуттів, поведінки, пов’язаної із

ризиком.

Підлітковий вік — це один з найважливіших етапів життя люди�

ни. В ньому  багато джерел та починань всього подальшого стано�

влення особистості. Вік цей нестабільний, критичний, важкий

і виявляється, що він більше, ніж інші періоди життя, залежить від

реальностей оточуючої дійсності.

Саме в період дорослішання відбувається втрата дитячого стату�

су, хоча ще зберігаються нереалістичні уявлення про власні приві�

леї та статус дорослих. Такому положенню сприяють і суб’єктивні

враження: різкі фізичні зміни, мрії та ідеали, які починають уявля�

тися вже менш реальними, кризові зіткнення із самим собою

і сім’єю, почуття самотності та прагнення якомога швидше набути

статусу дорослої людини. Під періодом дорослішання розуміють

фазу життя, змістом якої є перехід від дитинства до дорослості.

Дорослішання — багатомірне психічне явище, яке охоплює ради�

кальні зміни соматичного, фізичного, статевого, соціального

і психологічного характеру.

Особистість у період дорослішання треба розглядати не тільки

як таку, що не досягла статусу дорослої людини, але й таку, що має

специфічні потреби, мотиви, цінності, проблеми і труднощі. У цей

період особистості притаманні особливі форми поведінки, специ�

фічні норми, установки, соціальні ролі, конфлікти та приналеж�

ність до різних типів спільнот. Проблеми і труднощі у цій фазі

розвитку зобов’язують суспільство і, зокрема психологів постійно

досліджувати особистість підліткового віку. 

Уявлення про психічний розвиток як процес якісних перетворень

(криз), періодичного зламу старих структур і формування нових,

найповніше вираження знайшли у роботах Л. С. Виготського. При

цьому, вченим підкреслювалося, що чим яскравіше, енергійніше

проходить криза, тим продуктивнішим стає процес формування осо�

бистості. 

Вивчали специфіку особистісного розвитку в підлітковому віці

В. В. Барцалкіна, Л. В. Бороздіна, Л. І. Воробйова, Т. Л. Гаврилова,

Б. С. Круглов, В. Н. Лозоцева, Є. С. Махлах, З. С. Сапожнікова та ін.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ
ЕМОЦІЙНОЇ ТА РАЦІОНАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

О. Ю. Шкодич,
V�курс, група ПЛ�41, факультет соціальних технологій
відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Психологія»;
О. Д. Питлюк>Смеречинська, кан. психол. наук, доцент, наук. керівник

Актуальність: Як психологічний феномен, реклама виникла напри�

кінці XIX — на початку XX ст. Емпіричні (засновані на досвіді) дослід�

ження в галузі психології реклами були започатковані в країнах Захід�

ної Європи та США. Значних результатів у цій галузі досягли німецькі

вчені. На початку XX ст. психологи, які вивчали проблеми реклами,

своїм завданням вважали забезпечення реалізації товарів і послуг засо�

бами науки. Основні зусилля вони зосереджували на вивченні психіч�

них процесів і використанні методів психологічного впливу з метою

пробудити інтерес до товару і спонукати до його придбання.

Якісно новий етап у розвитку реклами (початок 50�х років

XX ст.) пов’язаний з переходом економіки до «ринку покупця», для

якого характерні переважання пропозиції над попитом, широкі

можливості покупця щодо вибору потрібного йому товару. Ця тен�

денція в економіці вплинула на розвиток психології реклами, яка

трактується як галузь знання, яка вивчає психічні процеси, що

сприяють взаємодії рекламодавця і споживача з метою ефективно�

го задоволення попиту останнього.

Сучасна психологія реклами вивчає психологічні особливості не

тільки споживача, а й рекламодавця, який через різноманітні су�

б’єктивні причини може припускатися серйозних помилок у рекла�

муванні продукції, послуг, що призводить до нерозуміння чи

неприйняття реклами. Тому рекламну діяльність розглядають як

форму діалогу між рекламодавцем і споживачем, невід!ємними

атрибутами якого є такі соціально�психологічні компоненти, як

зворотний зв’язок, взаєморозуміння, які впливають на ефектив�

ність реклами. Сучасна реклама не впливає на волю споживача,

а підсилює потребу, допомагає йому зробити вибір.

Це у новому ракурсі висвітлює проблему етики рекламодавця,

його відповідальності за достовірність рекламної інформації,

коректність способів донесення її до споживачів реклами, а відпо�

відно — й рекламованого товару.
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Загалом реклама переслідує такі цілі: доведення до відома спо�

живачів інформації про існування певних товарів і послуг, можли�

вості отриманню Т\ за певною ціною та ін.; стимулювання роздумів

про товари і послуги з наведенням аргументів на їх користь (раціо�

нальна реклама); стимулювання відчуття потреби в конкретних

товарах, послугах (асоціативна реклама).

Рекламна діяльність потребує певних знань, умінь і навичок. Для

створення дійової реклами потрібні знання з психології сприйман�

ня, психології особистості, соціальної та етнічної психології. Водно�

час реклама є продуктом культури, оскільки відтворює традиції,

культуру, звичаї, норми поведінки, ціннісні орієнтації народу.

Сприймання людини належить до пізнавальних процесів та

характеризується як цілісне відображення предметів, явищ, ситуа�

цій і подій у їх почуттєво доступних часових і просторових зв’язках

і відношеннях; процес формування — за допомогою активних дій —

суб’єктивного образу цілісного предмета, що безпосередньо впли�

ває на аналізатори.

Дослідження особливостей сприймання людини надзвичайно

важлива проблема для психологів, а із розвитком індустрії реклами,

і для маркетологів також. Адже маючи на меті привернути увагу до

рекламованого продукту, збільшити рівень продажів своїх товарів

чи послуг, рекламодавець, перш за все, бажає вплинути на сприй�

няття людини — майбутнього покупця.

В залежності від мети та категоріальних ознак самої реклами із

всього різноманіття рекламних видів на сприйняття людини більше

всього впливає раціональна та емоційна реклама. Ці види рекла�

много звернення тісно контактують із свідомістю та розумом, емо�

ціями людини і на цій основі впливають на її рішення та шляхи

оптимізації її життєдіяльності.

Об’єктом дослідження є психологічні особливості людського

сприймання інформації оточуючого світу.

Предмет дипломної роботи — особливості сприймання людиною

емоційної та раціональної реклами.

Мета роботи — розглянути психологічні особливості сприйман�

ня людиною інформації з оточуючого світу та дослідили специфіку

сприймання емоційної та раціональної реклами.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ ДІТЕЙ 
ТА БАТЬКІВ У ПОВНИХ І НЕПОВНИХ СІМ’ЯХ

І. В. Шкот,
V�курс, група ПЛ�41, факультет соціальних технологій
відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
спеціальність «Психологія»;
О. М. Зінченко, кан. психол. наук, доцент, наук. керівник

Сім’я — це найважливіше середовище формування і виховання

особистості дитини. Сім’я є обов’язковим чинником ефективного

та результативного виховання. Діти, що виховуються без участі

родини, більше піддаються загрозі однобічного або пізнього

розвитку, ніж ті діти, що є членами сімейних колективів.

Сім’я, за даними багатьох науковців, це «мала соціальна група,

члени якої пов’язані шлюбними чи родинними відносинами,

спільністю побуту і взаємною моральною відповідальністю». Сім’я

має велике значення у фізичному та духовному відтворенні нації,

українського народу.

Сім’я є найважливішим чинником та передумовою гарного

виховання дитини. Вона сприяє розвитку всіх позитивних особи�

стісних рис дитини, а негативні має можливість коректувати без

зайвої допомоги. Родина, батьки — це люди, які підтримають у

важку хвилину, нададуть посильну допомогу, будуть радіти успіхам

дитини, та переживати з нею її невдачі.

Проблемами сім’ї займалися такі науковці�дослідники як: Без�

палько О. В., Зайцева З. Г., Заслуженюк В. С., Капська А. И., Ков�

бас Б., Костнів В., Кравець В., Кумисова Т. Л., Мустафаева Ф. А.,

Мєзенцева Г. О., Сліпак С. М., Семиченко В. А., Трубавіна І. М.,

Харчев А. П., Шакурова М. В., Яковець Н. І. та інші.

Розглядаючи проблеми сучасної родини, варто окремо досліди�

ти проблеми неповних та повних сімей і взаємовідносин між бать�

ками і дітьми в них. Адже коли у родині відсутній один із батьків

вплив іншого батька на дитину буде неводним, обмеженим в силу

певних обставин. Також значно все залежить від психологічного

клімату у сім’ї. Але не варто забувати, що повна сім’я, хоча і має

переваги у вихованні дитини над неповною, також має свої пробле�

ми, наприклад, сутички поглядів батьків на виховання дітей,

несприятлива атмосфера у взаєминах між дітьми і батьками, між

самими батьками, проблема розуміння поколінь тощо.
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Розглядаючи особливості формування родини, її становлення та

розвитку, проходження стадій народження та виховання дитини,

варто з’ясувати, як вливають взаємовідносини у повній та неповній

родині на виховання дитини; чи зможе неповна родина виховати

повноцінного члена суспільства; які особливості дітей, вихованих

у повних та неповних сім’ях тощо.

Таким чином, актуальність теми дипломної роботи зумовлена

важливістю дослідження особливостей взаємостосунків батьків

і дітей в повних і неповних сім’ях.

Метою нашого дослідження є: з’ясувати особливості повних

і неповних сімей та розкрити специфіку взаємостосунків батьків

і дітей у кожній з них.

Об’єктом дослідження є повні і неповні сім’ї.

Предметом курсової роботи є особливості взаємостосунків бать�

ків і дітей у повних і неповних родинах.

Відповідно до предмета, об’єкта та мети дослідження нам варто

було виконати наступні завдання:

• дослідити  проблему  повної і  неповної сім’ї у  науково�педа�

гогічній літературі;

• узагальнити сутність сучасної сім’ї та її місця в соціальній

структурі суспільства, важливості для соціалізації та виховання

дитини;

• з’ясувати специфіку впливу повних і неповних сімей на дітей;

• визначити особливості взаємовідносин батьків і дітей у пов�

них і неповних сім’ях;

• провести експеримент, інтерпретувати його результати та

надати рекомендації щодо встановлення успішних взаємовідносин

батьків з дітьми у повних і неповних родинах.

Гіпотеза дослідження: особливості взаємостосунків дітей та бать�

ків тісно пов’язані та залежні від типу родини — повної чи непов�

ної.

У процесі написання курсової роботи були застосовані такі

методи: теоретичні (бібліографічний та історичний аналіз літерату�

ри) та емпіричні дослідження, обробка їх результатів, аналіз і син�

тез, узагальнення і систематизація.

Для дослідження особливостей взаємовідносин між батьками та

дітьми у повних та неповних родинах ми відібрали наступні мето�

дики:

• Опитувальник «Аналіз сімейних взаємовідносин для батьків»;

• Методика РАМ;
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• Методика «Малюнок сім’ї».

Наукова новизна дипломної роботи полягає в тому, що у науковій

роботі такого характеру розробляється проблема особливостей вза�

ємовідносин батьків і дітей у повних і неповних сім’ях, досліджу�

ються відмінності у цих особливостях.

Теоретична цінність дипломної роботи полягає у визначенні спе�

цифіки сучасної сім’ї, в методичному обґрунтуванні особливостей

взаємовідносин між членами повної і неповної родини, в уточнен�

ні заходів надання соціальної та психологічної допомоги сім’ям.

Практична цінність роботи полягає у можливості використання

її результатів як методичного матеріалу при дослідженні проблеми

взаємовідносин дітей і батьків у сім’ї, а також в експериментально�

му обґрунтуванні особливостей відносин між батьками і дітьми

у повних і неповних родинах.

ПСИХОЛОГО>ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

Л. А. Яковенко,
VI курс, група ПЛ�31, факультет соціальних технологій,
спеціальність «Психологія»;
О. Р. Малхазов, д. п. н., професор, наук. керівник

Піділтковий вік — складний період психологічного дорослішан�

ня та статевого дозрівання. В самосвідомості  відбуваються значні

зміни: з’являється відчуття дорослості, відчуття себе дорослою

людиною; воно стає центральним новоутворенням молодшого під�

літкового віку. Виникає пристрасне бажання якщо не бути, то хоча

б здаватись дорослим. Відстоюючи свої нові права, піділток відгоро�

джується від багатьох сфер свого життя, від контролю батьків і часто

йде на конфлікти з ними. Окрім прагнення до емансипації, піділтку

притаманна сильна потреба в спілкуванні з однолітками. Провід�

ною діяльністю в цей період стає інтимно�особистісне спілкування.

З’являються підліткова дружба і об’єднання в неформальні групи.

Виникають і яскраві, але зазвичай часто змінні захоплення.

У зв’язку з такою палітрою вікових особливостей піділткового

віку й виникла велика кількість досліджень, присвячених даному

віковому періоду людини. Цій темі присвячено багато праць видат�

них науковців та психологів, психотерапевтів, лікарів як зарубжі�

них так і вітчизняних. Дана проблематика й сьогодні набуває своєї
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актуальності. Тож давайте звернемось до історичного аспекту даної

проблеми та проаналізуємо основні положення найпоширеніших

теорій, що стосуються підліткового періоду.

Французький етнограф та історик Ф. Арієс припустив, що під�

літковий вік виник в XIX ст., коли контроль батьків за розвитком

дитини продовжувався аж до шлюбу. Нв сьогодні в розвинених кра�

їнах світу цей період життя набуває тенденції до поступового збіль�

шення. За сучасними даними цей вік охоплює майже десятиліття —

11–20 років. Але ще в 30�х роках нашого соліття Л. Л. Блонський

писав, що російським дітям ще потрібно завоювати піділтковий

вік. Він був впевнений, що це пізнє, «почти на глазах истории про�

исшедшее приобретение человечества». 

Л. С. Виготський також підходив до підліткового періоду як до

історичного утворення. Як і Л. Л. Блонський, він вважав, що осо�

бливості протікання і тривалості підліткового віку помітно варію�

ють в залежності від рівня розвитку суспільства. Згідно поглядів

Л. С. Виготського, підлітковий вік — це самий нестійкий та змін�

ний період, який відсутній у дикарів при неблагополучний умовах

«имеет тенденцию несколько сокращаться, составляя часто едва

приметную полоску между окончанием полового созревания

и наступлением окончательной зрелости». 

В другій половині XX ст. франц. психолог Б.Заззо також вивчала

підлітковий вік з різних соціально�економічних прошарків суспіль�

ства, щоб виявити їх особисті уявлення про тривалість підліткового

віку. Б. Заззо показала, що початок пубертату майже відносять до

14 років, пов’язуючи його зі статевим дозріванням. Але уявлення

про терміни його закінчення розходяться. Робочі низькокваліфіко�

вані службовці вважають, що їх підлітковий вік закінчився у 19

років, інженерно�технічні працівники стверджують, що їх пубер�

татний вік скінчився у 20 років, підприємці і особи вільних профе�

сій — що у 21 рік. Таким чином, суб’єктивна середня тривалість

підліткового віку змінюється в залежності від соціального поло�

ження і тривалості навчання вцілому від 4 до 7 років.

В Росії за короткий історичний період відбулись глибокі зміни

в різних сферах життя, які вплинули на розвиток особистості.

В результаті на очах одного покоління проявились суттєві зміни

загальної направленості особистості підлітка. Це було гарно пока�

зано в роботі Н. Н. Толстих, яка вивчила відношення підлітків до

майбутнього. Співставляючи свої дані, отримані в результаті дослі�

– 456 –

Секція VІІ Психологічні проблеми



– 457 –

дження школярів з третього по восьмий класи з результатами дос�

ліджень Л. І. Божович і Н. І. Крилова, також присвячених вивчен�

ню відношення до майбутнього у дітей різного віку, Н. Н. Толстих

виявила цікавий факт, який стосується межі підліткового віку.

В дослідженнях Л. І. Божович, які проводились в серед. 50�х років,

переломний момент в уявленнях про майбутнє спостерігався в шко�

лярів восьмих і дев’ятих класів. Дослідження Н. І. Крилова показа�

ли, що професійна направленість школярів, вибір майбутньої про�

фесії стає актуальтним для хлопців і дівчат тільки в 16–17 років. На

поч. 80�х років Н. Н. Толстих відмічає час яскравого перелому у від�

ношенні до майбутнього на рубежі шостого і восьмого класів, що

приблизно відповідає 13 рокам. Таке розходження результатів

можна пояснити змінами в соціальній ситуації розвитку поколінь.

Це ще раз підтверджує історичну і соціальну обумовленість розвит�

ку особистості і відсутність стабільних меж підліткового віку.

Цільовою групою нашого дослідження виступають діти старшо�

го підліткового віку (15–17 років), учні 9–11 класів.

самореалізації студентської молоді Секція VІI
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