Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Студентське наукове товариство
Всеукраїнська громадська організація студентівінвалідів «Гаудеамус»

«Молодь: освіта, наука,
духовність»
Тези доповідей
Частина І
П’ята Всеукраїнська наукова конференція
студентів і молодих вчених (2008 р.)

Київ
Університет «Україна»
2008

Затверджено до друку
Вченою радою Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»
(Протокол № 1 від 11.02.2008)

Програмний комітет:
Таланчук П. М., Президент Університету «Україна», д. т. н., проф., Голова
організаційного комітету; Кольченко К. О., проректор з наукової роботи, к. т. н.,
заступник Голови організаційного комітету; Романенко Л. Ф., перший проректор,
д. е. н., проф.; Бебик В. М., проректор з інформаційноаналітичної роботи
д. політ. н., проф.; Колосов В. М., проректор з науковопедагогічної роботи, к. т. н.;
Поліщук П. П., проректор з розвитку та експлуатації матеріальнотехнічної бази;
Коляда О.П., проректор, начальник управління стратегії економічного розвитку;
Нікуліна Г. Ф., начальник науководослідної частини, к. т. н.; Тюптя Л. Т.,
начальник управління з навчальновиховної роботи, к.пед.н.; Барна Н. В., декан
факультету філології та масових комунікацій; Білоусов В. Д., декан факультету ін
женерних технологій, к. т. н.; Коротєєва А. В., декан факультету економіки і мене
джменту, к. е. н.; Сердюк Л. З., декан факультету соціальних технологій,
к. психол. н.; Черненко О. Д., декан факультету біомедичних технологій, к. б. н.;
Климпуш О. Д., директор Інституту автомобільного сервісу; Клименко В. В.,
завідувач кафедри реабілітації, д. психол. н., проф; Кучменко Е. М., завідувач
кафедри гуманітарних дисциплін, д. іст. н., проф.; Ломачинська І. М., завідувач
кафедри документознавства та інформаційної діяльності, к. філос. н.; Карпенко В. О.,
завідувач кафедри журналістики, к. філол. н.; Губарець В. В., завідувач кафедри
видавничої справи та редагування; Сергійчук З. О., завідувач кафедри української
мови та літератури, к. пед. н.; Адирхаєв С. Г., завідувач кафедри фізичного
виховання, к. пед. н.; Дика В. А., начальник відділу виховної роботи; Коляда А. К.,
президент студентського самоврядування; Базяк О. В., голова студентського
наукового товариства Університету «Україна».

Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей. —Части
на І. — К.: Університет «Україна», 2008.— 547 с.
У збірнику вміщено тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції сту
дентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», в яких відображено резуль
тати наукових досліджень студентів у галузях економічних, юридичних, медико
біологічних, психологопедагогічних, соціологічних, гуманітарних і технічних
наук.

© Університет «Україна», 2008

СЕКЦІЯ I
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
А. О. Андрієвська
Факультет економіки та менеджменту,
I курс, група БС!71, спеціальність «Банківська справа»
Науковий керівник: А. О. Крамська, ст. викладач

В ринковій економіці банківська справа глибоко проникає
в усі сфери економіки.
Розвиток банків тісно переплітався з виробництвом і пере
творював їх на фінансових посередників. Банківська система
України складається з Національного банку України та інших
банків, що створені і діють на території України відповідно до
положень Закону України «Про банки і банківську діяль
ність» (тобто є дворівневою).
Національний банк за своїм правовим статусом є однією
з найважливіших інституцій держави. Він не входить до жод
ної з гілок влади.
Суттєве значення для ефективного функціонування НБУ
мають його взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України.
Ці державні органи проводять взаємні консультації з питань
грошовокредитної політики.
Основною функцією Національного банку України є забез
печення стабільності грошової одиниці.
Національний банк здійснює аналіз діяльності комер
ційних банків та інших кредитних установ з метою виявлення
ситуацій, які загрожують інтересам вкладників і кредиторів,
стабільності банківської системи в цілому. На НБУ покладено
таку важливу функцію, як складання платіжного балансу
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і балансу міжнародних інвестицій України, здійснення їх
аналізу та прогнозування.
Комерційні банки існують в Україні більше ніж 10 років.
Вони є кредитними установами, що здійснюють банківські
операції за рахунок внесків і депозитів. До банківської діяль
ності належить комплекс із трьох основних операцій: 1) прий
няття грошових вкладів від клієнтів; 2) надання клієнтам по
зичок і створення нових платіжних засобів; 3) здійснення роз
рахунків між клієнтами.
Однією з особливостей функціонування національної бан
ківської системи є висока концентрація банківського капіта
лу. Зокрема, більше половини капіталу зосереджено в 20 най
більших банках.
Банківські ресурси — це основа основ діяльності будьяко
го банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання по
зик перебувають у тісному взаємозв’язку.
Для успішної діяльності банків велике значення має їх
стабільність. Вона означає постійну здатність банку відповіда
ти за своїми зобов’язаннями, оскільки на теперішній час го
ловною проблемою є втрата певною групою банків платоспро
можності.

БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Я. Бартовщук
студентка ІІІ курсу спеціальності «Фінанси»
Науковий керівник: В. О. Цибок, аспірантка Науково!дослідного
фінансового інституту при Міністерстві фінансів України

Незважаючи на те, що проблема бюджетного фінансування
виробництва продукції тваринництва розглядається вже
досить давно, до цього часу бракує аналізу достатності бюд
жетних коштів, які виділяються для забезпечення розвитку
тваринницької галузі, визначення проблем на шляху фінансу
вання та перспектив їх вирішення, що, власне, і є метою дано
го дослідження.
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
2 березня 2006 року за № 243 [1], фінансова підтримка вироб
ництва продукції тваринництва надається сільськогоспо
дарським товаровиробникам: за вирощені ними та продані на
забій і переробку суб’єктам підприємницької діяльності, які
мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та
перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молод
няк великої рогатої худоби, свиней (за винятком свиноматок
і кнурів) та курчатбройлерів. Для надання фінансової
підтримки встановлена мінімальна прийнята жива маса однієї
тварини (відповідно за 1 кг прийнятої живої маси):
1) молодняк ВРХ (для сільськогосподарських товаровироб
ників — юридичних осіб) — 390 кг (1 грн. 40 коп. за 1 кг
у 2006 році проти 1 грн. 30 коп. за 1 кг у 2005 році);
2) молодняк ВРХ (для сільськогосподарських товаровироб
ників — фізичних осіб) — 300 кг (1 грн. 40 коп. за 1 кг
у 2006 році проти 1 грн. 30 коп. за 1 кг у 2005 році);
3) свині (для сільськогосподарських товаровиробників —
юридичних осіб) — 95–130 кг (1 грн. 5 коп. за 1 кг у 2006 році
проти 1 грн. за 1 кг у 2005 році);
4) свині (для сільськогосподарських товаровиробників —
фізичних осіб) — 95–200 кг (1 грн. 5 коп. за 1 кг у 2006 році
проти 1 грн. за 1кг у 2005 році);
5) курчатабройлери, качки, гуси — 45 коп. за 1кг
у 2006 році проти 30 коп. за 1 кг у 2005 році [2].
Аналізуючи дані Білоцерківського управління сільського
господарства (див. табл., ряд. 3), можна стверджувати, що
найбільшими сумами бюджетної підтримки за проданий мо
лодняк ВРХ користуються: Білоцерківський (2826,2 тис.
грн.), Васильківський (1067,7 тис. грн.), Рокитнянський
(1067,7 тис. грн.) та Броварський (1318,9 тис. грн.) райони,
а найменшими — Поліський (62,8 тис. грн.), Згурівський
(188,4 тис. грн.) та Вишгородський (125,6 тис. грн.) райони.
Значна різниця в сумах бюджетного фінансування підпри
ємств пояснюється максимальною та мінімальною (відпо
відно) кількістю вирощеного поголів’я ВРХ по зазначених
районах (табл., ряд. 2).
Сума державної фінансової підтримки за продані свині пе
ревищує для підприємств Броварського (6446,7 тис. грн.) та
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Баришівського (1071,0 тис. грн.) районів, а найменшою сумою
бюджетної підтримки користуються підприємства Таращансь
кого (10,7 тис. грн.), Фастівського (17,1 тис. грн.) та Сквирсь
кого (37,7 тис. грн.) районів, (див. табл., ряд. 5). При цьому
підприємства Бородянського та Поліського районів взагалі не
вирощують та не продають свиней, (табл., ряд. 4).
Державну допомогу за продану птицю отримують лише
сільськогосподарські підприємства Білоцерківського, Василь
ківського, Баришівського, Броварського та Вишгородського
районів, оскільки агропідприємства інших районів не виро
щують та не продають птицю взагалі, (табл., ряд. 6,7).
Таблиця

Розподіл коштів державного бюджету, передбачених
у 2006 році для фінансової підтримки, що надається сільсько
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господарським товаровиробникам за вирощені ними та про
дані на забій і переробку суб’єктам підприємницької діяль
ності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або
забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних
цехах молодняк великої рогатої худоби, свині та птиці
Звернімо увагу на бюджетне фінансування розвитку тва
ринництва в Білоцерківському районі — одному з найвідо
міших в Київській області. Він має потужну селекційну базу
і достатній досвід інтенсивного ведення тваринництва.
В районі створено чотири племінні заводи української чорно
рябої молочної породи та чотири племінні репродуктори, крім
того один племінний репродуктор червонорябої молочної по
роди, один племінний завод великої білої породи свиней та
п’ять племінних репродукторів, крупно промислові комплек
си по виробництву молока, комбікормова промисловість, що
забезпечує тваринництво комбікормами виготовленими за
світовими стандартами для всіх видів тварин. На перше
півріччя 2007 року виробництвом молока в районі займається
32 господарства, в яких утримується 18165 голів великої рога
тої худоби, в т. ч. 6504 голів корів.
На протязі останніх років у молочному скотарстві Біло
церківського району також відбулися структурні зміни. Про
довжується тенденція скорочення загальної чисельності по
голів’я як в громадському секторі, так і у населення, що при
вело до різкого зниження виробництва молока. Так, поголів’я
великої рогатої худоби скоротилося на 18% в порівнянні з ми
нулим роком, а чисельність корів на 21%. Поголів’я свиней
навпаки зросло — ріст становить 25% (або 5055 гол.). Разом
з тим, в ряді сільськогосподарських підприємств в умовах
економічної та енергетичної криз, недостатньої технологічної
забезпеченості та незадовільної кормової бази тварини спеціа
лізованих порід не спроможні повністю реалізувати генетич
ний потенціал [3].
Основними причинами, що вплинули на зниження поголів’я
великої рогатої худоби та корів є дестабілізуючі фактори, які
виникли в державі останніми роками, низький рівень годівлі,
відтворення маточного поголів’я, організація технологічних
процесів та оплата праці. Зокрема, з розрахунку на одну про
дуктивну корову за рік згодовується по 30–35 ц кормових
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одиниць, що становить 65–70% від потреби. Незадовільним
залишається рівень вирощування ремонтного молодняку. На
даний час генетичний потенціал продуктивності корів вико
ристовується на 50%, а приростів худоби на 30–35% [3].
Білоцерківський район — непоодинокий, зазначені галь
мівні фактори на шляху розвитку тваринницької галузі існу
ють майже в усіх районах Київської області.
Тому, на нашу думку, для вирішення існуючих проблем не
обхідно: зупинити спад чисельності поголів’я худоби шляхом
удосконалення механізмів надання бюджетних дотацій; забез
печити поступове збільшення поголів’я корів в сільськогоспо
дарських підприємствах і фермерських господарствах; забез
печити приріст виробництва м’яса в основному за рахунок роз
витку м’ясного скотарства, птахівництва і свинарства; стиму
лювати збільшення м’ясного скотарства на сприятливих для
його розвитку районах області; відновити крупнотоварне ви
робництво шляхом будівництва нових та реконструкції існую
чих тваринницьких ферм і комплексів шляхом запроваджен
ня державної підтримки; створити сучасну державну систему
великомасштабної генетичної селекції у скотарстві і свинарст
ві; сприяти концентрації виробництва продукції тваринницт
ва в особистих селянських господарствах шляхом формування
кооперативних об’єднань з метою одержання в них високо
якісної сировини та безпечної для здоров’я людини тварин
ницької продукції, розширення заготівельної інфраструкту
ри, підвищення товарності продукції тваринництва тощо.
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В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ
ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ)
Б. М. Березинець, В. В. Лизун
м. Київ, Факультет економіки та менеджменту,
ІІІ курс, група ФН!51, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: Т. І. Пішеніна, проф.

Актуальність теми. Без інновацій не буває тривалого
і могутнього економічного підйому. Усвідомлення великої
значимості підтримки інноваційних процесів в Україні за
свідчило прийняття, починаючи з кінця 90х років, понад
двох десятків програмних нормативних документів — за
конів, концепцій тощо, які в тій чи іншій частині регулюють
питання інноваційної діяльності в Україні. На жаль, реальної
практичної реалізації цієї нормативної бази поки що відбуло
ся не дуже плідно. Досить показовою виявилась доля базового
закону в цій сфері — «Про інноваційну діяльність», який пе
редбачав як податкові стимули так і організаційну схему
підтримки інноваційної діяльності — перші положення було
скасовано, другі — проігноровано.
Як наслідок, маємо подальше поглиблення стагнації в ін
новаційній сфері, закріплення технологічного відставання
України від розвинених держав світу. Якщо перші роки еконо
мічного зростання супроводжувалися певним пожвавленням
у сфері інноваційної діяльності, з 2002 року частка промислових
підприємств, які здійснюють технологічні інновації, невпинно
скорочується. Це означає, що зростання сприяло використанню
виробничих потужностей, недовикористаних у попередні роки,
проте в Україні так і не відновилося дієвих ланцюгів, які б забез
печили зв’язок науки, технологій та виробництва, підживлю
ючи тим самим провадження інновацій.
Має сенс лише постійний пошук шляхів більш ефективного
та цільового використання бюджетного фінансування, що вима
гає: модернізувати систему прямої державної підтримки інно
ваційних процесів; забезпечити спрямування частини коштів,
отриманих від приватизації, на інноваційне інвестування дер
жавних підприємств; забезпечити цільове спрямування
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коштів, які виводитимуться до «офіційної» економіки в ході
процесів детінізації, на інноваційне інвестування; впровадити
середньострокову програму державних інвестицій.
Мета роботи: дослідити, узагальнити та конкретизувати
шляхи та моделі запровадження інноваційного менеджменту
у всіх секторах економіки країни, запропонувати нові методи
для виходу молодої держави у світове співтовариство як кон
курентоздатної та економічно сильної країни.
Завданнями роботи є:
Показати існуючий стан інноваційного управління в дер
жаві;
Проаналізувати втрати та можливі успіхи країни на те
рені інноваційного розвитку;
Показати шляхи покращення економічного стану Ук
раїни за рахунок впровадження нових інноваційних програм
розвитку держави;
Проаналізувати планування інноваційної політики зва
жаючи на досвід економічно розвинутих країн;
Проаналізувати можливості втілення в життя інно
ваційних проектів враховуючи власних джерел фінансування
з боку підприємств і державних інститутів.
Предметом роботи є економічні перспективи розвитку
інноваційного менеджменту в умовах сталого розвитку Ук
раїни.
Об’єктом роботи виступають економічні зв’язки та мож
ливі шляхи покращення загального економічного стану Ук
раїни за рахунок розвитку інноваційного менеджменту при
активній участі з боку держави.

.
.
.
.
.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Д. В. Бєлобрюхов
Факультет економіки та менеджменту
II курс, група Фн!61, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: А. О. Крамська, ст.викл.

Практика засвідчує, що доки існуватиме державна форма
організації суспільного життя, а держава у той чи інший
— 10 —

в умовах сталого розвитку

Секція І

правовий спосіб впливатиме на економічний розвиток шляхом
реалізації бюджетної, податкової, грошовокредитної, валют
ної політики тощо, доти зберігатиметься й тіньова економіка.
Тіньова економіка — це вся економічна діяльність, яка
з різних причин не враховується офіційною статистикою і,
відповідно, не включається до складу ВВП. Тіньова економіка
в Україні — це не відокремлене явище, а результат системної
кризи економіки. Економіка України знаходиться у пере
хідному періоді становлення ринкового середовища. Спад еко
номіки, посилення соціальної напруги пояснюються впливом
тіньового сектора. За розрахунками російських експертів, вза
галі в світі у тіньовому секторі створюється як мінімум 8 трлн.
доларів.
За результатами оцінки в Україні у І кв. 2006 р. інтег
ральний показник рівня тіньової діяльності становив 29%
офіційного ВВП. Щорічний відплив капіталу за межі України
становить кілька мільярдів доларів. Тіньова економіка значно
зменшує ефективність макроекономічного регулювання. Тінь
ова економіка деформує свідомість людей, привчає ігнорувати
установлені державою правила.
Для покращення становища на тіньовому ринку України,
пропонується вжити наступних заходів:
1. зменшення безготівкової складової у складі грошової
маси (у результаті реалізації постанови Кабінету Міністрів Ук
раїни та Національного банку України від 26.05.06 № 753
«Про схвалення Концепції поширення безготівкових розра
хунків з використанням спеціальних платіжних засобів», по
ширення виплати заробітної плати через платіжні картки та
виконанням заходів з детінізації економіки України) та істот
ного прискорення темпів росту депозитів, як результату зрос
тання доходів громадян та довіри населення до банківської
сфери;
2. підвищення якості статистичної інформації щодо обся
гів роздрібного товарообороту та зменшення обсягу продажу
споживчих товарів на неформальних ринках;
3. удосконалення взаємодії контролюючих органів з метою
виявлення схем і технологій відмивання доходів, одержаних
злочинним шляхом, у зовнішньоекономічній діяльності, за
побігання і протидії фактам незаконного бюджетного відшко
дування податку на додану вартість, запобігання незаконному

.

.
.
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перерахуванню коштів за кордон, зокрема підприємствам з оз
наками фіктивності;
4. вжиття заходів з метою виявлення шляхів надходження
підроблених марок акцизного збору.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОЇ
СПРАВИ В УКРАЇНІ
Д. С. Бєлько
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган!Барановського, факультет харчування,
І курс, група ГРС!07Б, спеціальність «Готельно!ресторанна справа»
Науковий керівник: В. В. Шумілова, асистент

Україна намагається інтегрувати в європейські і світові
економічні структури. Це потребує засвоєння нових правил
гри, які диктує ринкова економіка, де виживає та організація,
яка має найбільш сучасні технології, найвищу якість продук
ції, най нижчі ціни і найвищі орієнтири на самого вимогливо
го споживача.
Мода на здоровий спосіб життя вплинула на культуру хар
чування, визначивши одну зі світових тенденцій розвитку рес
торанної справи: вживання здорової їжі. Іншими словами,
вживання якісних продуктів харчування перетворилося на
вимогу сучасності.
Про сучасний стан українського ресторанного бізнесу мож
на сказати так: «Ринок стрімко розвивається». За оцінками
фахівців, ресторанна справа в Україні щорічно збільшується
на 10–12%.
Поперше змінився підхід до відкриття власного рестора
ну — враховується конкуренція, вивчаються результати мар
кетингових досліджень. Також з’явилося більше професіона
лів і серед обслуговуючого персоналу, наприклад шефкухарі.
З розширенням ринку ресторанних послуг конкуренція
щорічно посилюється. Маркетологи вважають, що на даному
етапі, боротьба іде «на рівні» інтер’єру, який останнім часом
має дуже велике значення. Тут найголовнішу роль грає психо
логічний фактор — розкішний інтер’єр виправдовує в очах
клієнта ціни, вищі за ціни в аналогічних закладах з меншою
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кількістю декорацій». Під час вибору ресторану клієнти та
кож звертають увагу на оформлення та подачу страв, якість
обслуговування, форму офіціантів та наявність місця для пар
кування. Останнє особливо актуальне для більш дорогих зак
ладів.
Активний розвиток отримав ресторанний бізнес у всіх
регіонах нашої країни, але кожне місто має свої особливості.
Так, наприклад, у Харківській, Донецькій та Дніпропет
ровській областях перевагу мають елітарні ресторани,
а в Одеській області все навпаки.
Якщо ж порівнювати ринок ресторанного господарства
в столиці та регіонах, можна помітити наступну законо
мірність: ресторани у Києві «живуть» в середньому 3 роки,
у той час як у регіонах тривалість «життя» ресторанів триває
8–10 років Необхідність змінювати концепцію закладу вини
кає саме у той час, коли починають зменшуватися прибуток та
кількість клієнтів, а не через якийсь визначений термін.
Що ж стосується посуду для ресторанного господарства, то
перевага як і раніше віддається товару іноземних виробників.
Основними вимогами, які висуваються стосовно кухонного по
суду та кухарського інвентаря, залишаються якість, зручність
та дизайн.
Вибір посуду для зали визначаться в першу чергу рівнем
закладу. Фахівці звертають увагу на те, що не зважаючи на ве
ликий вибір, відчувається нестача посуду для японських рес
торанів.
Японські ресторани почали з’являтися на ринку ресторан
ного бізнесу приблизно три роки тому, і вже зараз вони досить
популярні. Тому постачальники не хочуть ризикувати і заво
зити великі партії посуду для закладів цього напрямку. Зараз
на цьому сегменті ринку склалася ситуація, коли попит пере
вищує пропозицію.
У питаннях кухні ситуація складається так само, як і рік
тому: залишається актуальною концепція авторської кухні,
основою якої є «філософськоестетичний підхід до рішення
страви». Для того, щоб збільшувати кількість клієнтів свого
закладу потрібно постійно шукати нові методи нестандартного
й оригінального підходу до приготування, гармонічного
поєднання смакових якостей та оформлення страв.
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Якщо говорити про алкогольні напої, то вбачається наступ
на тенденція: у споживачів зникає зацікавленість винами, які
на ринку вже понад 10 років, тому попитом почали користува
тися вина Нового Світу — виробництва Чилі, Аргентини,
Австралії; стосовно коньяку все навпаки — перевага віддаєть
ся давно знайомим, класичним коньякам.
Якщо говорити про алкогольні напої, то вбачається наступ
на тенденція: у споживачів зникає зацікавленість винами, які
на ринку вже понад 10 років, тому попитом почали користува
тися вина Нового Світу — виробництва Чилі, Аргентини,
Австралії; стосовно коньяку все навпаки — перевага віддаєть
ся давно знайомим, класичним коньякам.
Дослідження свідчать про те, що якщо ще дватри роки то
му в основному відкривались дорогі ресторани, то за останній
рік тенденція докорінно змінилася. Ринок дорогих та елітар
них закладів на даному етапі досить повний. Крупні бізнесме
ни, державні діячі, політики, зірки естради та кіно складають
основну частку клієнтури елітарних ресторанів, а це означає,
що кількість потенційних відвідувачів подібних закладів май
же не змінюється.

ВИ3НАЧЕННЯ ОРЕНДИ ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЯ
Н. М. Болехівська
Миколаївський Міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»,
II курс, група ОП!21.06, спеціальність «Оподаткування»
Науковий керівник: Л. А. Козаченко., в. о .доцента

Порядок відображення орендних операцій в обліку i звіт
ності орендаря та орендодавця визначається МСБО 17 «Орен
да». Первісно цей стандарт видано в березні 1982 р. Він мав
назву «Облік оренди» та набрав чинності 31 січня 1984 р.
При зміні формату МСБО 17 в 1994 р. його зміст суттєво не
змінився.
Після перегляду в 1997 р: МСБО 17 під назвою «Оренда»
набрав чинності з 1 січня 1999 р. Нова його редакція порівня
но з попередньою містить кілька суттєвих змін. Вони стосу
ються нових вимог до розкриття інформації про оренду
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у фінансовій звітності орендаря та орендодавця; обліку
прямих первісних витрат орендаря, пов’язаних з укладанням
орендної угоди; обмеженням вибору, методу розподілу фінан
сового доходу орендодавцем та деяких інших аспектів оренди.
Положення МСБО 17 поширюються на всі види оренди,
крім:
1. Орендних угод, пов’язаних з розвідуванням i викорис
танням природних ресурсів (нафти, газу, лісоматеріалів тощо);
2. Ліцензійних угод щодо таких нематеріальних активів,
як кінофільми, відеозаписи, п’єси, рукописи, патенти та ав
торські права.
3. Крім того, цей стандарт не застосовується для оцінки:
4. Орендарем інвестиційної нерухомості та біологічних ак
тивів, які утримуються на умовах фінансової оренди;
5. Орендодавцем інвестиційної нерухомості та біологічних
активів, переданих в операційну оренду.
Відповідно до МСБО 17 оренда — це угода, згідно з якою
орендодавець передає орендарю право користування активом
протягом узгoдженогo періоду в обмін на платіж або серію пла
тежів.
Ключовим у цьому визначенні є передавання права корис
тування активом. Тому будьяке передавання активу (на
зберігання, комісію тощо), яке не передбачає передавання пра
ва користування ним, не є орендою.
Поняття «оренда» включає також контракти, пов’язані
з найманням рухомого майна (автомобіля, судна тощо), які на
дають наймачу право придбати цей актив після виконання уз
годжених умов. Такі контракти іноді називають контрактами
наймання з придбанням в розстрочку.
З метою бухгалтерського обліку оренду поділяють на
фінансову (капітальну) та операційну. Ця класифікація ґрун
тується на тому, в який спосіб ризики та винагороди,
пов’язані з правом власності на актив, розподіляються між
орендодавцем i орендарем.
При цьому під ризиками розуміють можливі збитки від
простоїв обладнання або застарілої технології та неотримання
очікуваних доходів внаслідок зміни економічних умов
(кон’юнктури ринку тощо).Своєю чергою винагороди можуть
бути у вигляді очікуваної прибутковості операцій протягом
— 15 —

Секція І

Економічні перспективи України

терміну економічного використання активу, прибутку від
зростання його вартості (до оцінки) або надходжень від ре
алізації активу за ліквідаційною вартістю.
Фінансовою є оренда, за якою орендарю передаються в ос
новному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом влас
ності на актив.
При цьому само право власності може передаватися або не
передаватися з часом.
В усіх інших випадках, коли такі ризики та винагороди не
передаються орендарю, оренда є операційною.
Отже, операційною є будьяка інша оренда, крім фінан
сової.
Класифікація оренди залежить передусім від сутності
орендної операції, а не від форми контракту.
Класифікація оренди здійснюється на початку її терміну та
ґрунтується на спільній для обох сторін угоді. У зв’язку із цим
доцільно, щоб орендар i орендодавець використовували узгод
жені визначення.
Якщо в будьякий момент часу орендар та орендодавець
вирішили змінити положення орендної угоди, що призведе до
іншої класифікації оренди, переглянута угода вважається
новою протягом терміну її дії.

СУТНІСТЬ ТА OСHOBHI ПОНЯТТЯ
МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВА
Н. М. Болехівська
Миколаївський Міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»,
II курс, група ОП!21.06, спеціальність «Оподаткування»
Науковий керівник: А. М. Шлепньов, в. о .доцента

Завдання будьякого бізнесу полягає в наданні ринку ство
реної цінності з метою отримати прибуток. Для досягнення
такої мети в економічних системах, що базуються на конку
ренції, окреме підприємство повинно не тільки створити това
ри з певними цінностями, а й забезпечити їх відповідність пот
ребам конкретних споживачів.
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Маркетинговий менеджмент — це процес, основними скла
довими якого є аналіз, планування, реалізація планів i конт
роль за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення,
зміцнення i підтримання взаємовигідних обмінів з цільовими
ринками для досягнення цілей з підприємства (отримання
прибутку, збільшення обсягів збуту, збільшення частки ринку
тощо).
Отже, згідно з цим визначенням i загальними поняттями
функцій менеджменту до основних функцій маркетингового
менеджменту належать:
1. Аналіз ринку (визначення його потенціалу, місткості,
кон’юнктури, попиту, поведінки споживачів, оцінювання
конкурентів тощо) i відповідно ринкових можливостей
підприємства з урахуванням його ресурсів;
2. Планування, тобто формування виробничозбутових мар
кетингових програм на основі ринкових i кон’юнктурних прог
нозів, оцінок розвитку науковотехнічного прогресу тощо;
3. Організація, тобто формування організаційної структу
ри маркетингу на підприємстві; реалізація встановлених
планів (розробка конкретних завдань, визначення повнова
жень i відповідальності за реалізацію маркетингових заходів
тощо);
4. Мотивація, тобто розробка і реалізація матеріальних
i моральних стимулів для працівників фірми з метою підви
щення ефективності їх праці;
5. Контроль i аналіз виконання маркетингових планів (за
ходів).
Цілі маркетингового менеджменту визначають i формують
на основі загальних цілей фірми, i насамперед її місії. Як відо
мо, місія — це основна загальна мета організації, яка визначає
чітко окреслену причину й необхідність її існування. Місія
публічно проголошує пріоритети й цінності, турботу про своїх
працівників, політику зростання та фінансування фірми, нап
рямки задоволення потреб споживачів та ін. З позиції марке
тингу (i маркетингового менеджменту) важливо те, що в місії
загалом визначаються ринки, на яких працюватиме фірма,
а також методи її виходу i функціонування на ринку тощо.
Орієнтуючись на місію, можна визначити цілі маркетинго
вого менеджменту в загальній системі цілей менеджменту
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фірми, це зокрема отримання прибутку, збільшення обсягів
збуту збільшення частки ринку. З позиції маркетингового ме
неджменту перелік цілей можна доповнити такими, як завою
вання нових ринків, підвищення конкурентоспроможності
фірми та її товарів, успішне впровадження нових товарів,
поліпшення обслуговування споживачів, підвищення ефек
тивності тощо.
Сучасний «масовий ринок» — це безліч мікроринків, на
яких панують власні потреби, уявлення, переваги та споживчі
критерії. Тому створювати пропозиції, як правило, потрібно
для добре визначених сегментів ринку.
Ця теза лежить в основі сучасного погляду на бізнеспро
цес, коли маркетинг стає вихідним пунктом бізнесплануван
ня i взагалі управління бізнесом з конкретними етапами про
цесу маркетингового менеджменту.
Якщо мета є кінцевим станом або бажаним результатом,
що його прагне досягти організація, то завдання — це
кількісно вимірювані рубежі. Загалом поняття завдання в ме
неджменті можна визначити як запропоновану роботу, серію
робіт або частину роботи, яку необхідно виконати наперед
встановленим способом у заздалегідь визначені строки. А це
означає, що конкретні завдання формуватимуться, виходячи
з намічених цілей маркетингового менеджменту, на основі
властивих йому функцій.

СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ю. О. Ботузова
Кіровоградський інституту розвитку людини «Україна»,
економічний факультет
III курс, група Ф!ІІІ!д, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: О. В. Король, старший викладач

У сучасних умовах від чіткої розробки ефективної системи
мотивації залежить не тільки підвищення соціальної і творчої
активності конкретних працівників, але і кінцевий результат
діяльності підприємства. У зв’язку з цим необхідно постійне
збільшення внеску кожного працівника в досягнення мети
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підприємства, а одним з основних завдань кожного суб’єкта
господарювання стає пошук ефективних способів управління
працею, а саме таких, що забезпечують активізацію людсько
го фактора. Мотивація персоналу, як галузь науковопрактич
ної діяльності, вимагає розробки конкретних методів, спо
собів, інструментів, за допомогою яких активізується трудова
діяльність новаторів, досягається максимально можливе ви
користання трудового потенціалу працівників.
Науковий підхід до вирішення питань ефективного підбору
персоналу та їхньої мотиваційної поведінки можна знайти
в працях таких закордонних вчених як Д. Жув, Д. Массоні,
Н. Карнеліус, С. Іванова. У вітчизняній науковій літературі
ця сфера управління персоналом майже не знайшла висвітлен
ня, її чомусь не вважають достатньо суттєвою, цікавою та ак
туальною в сьогоднішній час для України. При цьому підбір
кадрів є першим етапом в системі управління персоналом, від
досконалості якого залежить ефективність подальшого вико
ристання останніх.
Для досягнення поставленої мети в роботі були сформульо
вані і вирішені такі завдання:
уточнення понятійного апарату, використовуваного
у ході дослідження питань мотивації діяльності працівників;
узагальнення теоретичних аспектів мотивації діяльності
фірми;
узагальнення існуючих методів державного і внутрішньо
го регулювання мотиваційної діяльності фірми.
Вирішального значення набуває трудова мотивація
працівників і стимулювання їхньої високопродуктивної праці
з боку керівництва підприємства. Для активізації діяльності
працівників на підприємстві необхідна відповідна система
мотивації. У роботі визначені мотиваційні фактори, які впли
вають на працівників і керівництво підприємства. Під управ
лінням мотивацією розуміється навмисний вплив на
працівників з метою рішення задач і досягнення цілей під
приємства.
Мотиваційними факторами, що впливають на ефективність
праці працівників, є: особистісні потреби, зацікавленість і праг
нення працівників; відносини з іншими працівниками; харак
тер і зміст праці новаторів; творча робота і взаємопорозуміння;

.
.
.
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відносини між ініціаторами, організаторами впровадження
нововведень, керівниками і співробітниками. Проблема якості
праці на підприємстві зважується в основному шляхом підбо
ру, навчання і переміщення працівників з метою досягнення
персоналом високої ділової кваліфікації. Кожна сфера діяль
ності підприємства вимагає підбору відповідного персоналу.
Отже, мотиваційним побудженням у цьому процесі є пси
хологічне підвищення розмаїтості умінь і навичок, підвищен
ня важливості роботи, збільшення автономії працівника. Еко
номічним побудженням є премії. Керівник повинен вміти
розрізняти потреби робітників і вчасно стимулювати їх до
ефективного результату праці. Поліпшення умов праці теж
стимулює робітників. На сьогодні українські підприємства
запроваджують японську передову форму управління під
приємством, основним завданням якої є збереження чистоти
робочого місця за що надаються певні бали. Застосування та
кої системи дозволяє підвищити рівень культури виробництва
та сприяє зростанню виробництва праці.

НЕПРИБУТКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН
ІЗ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
К. М. Брайчук
Факультет «Економіка та менеджмент»
ІІ курс, група МЗЕД!61,
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Науковий керівник: С. С. Нестеренко, асистент

Нам досить часто доводиться чути про те, що підприємство,
організація чи установа є неприбутковим, але всеодно продов
жує функціонувати. Так что означає термін «неприбуткова
діяльність»? Які установи, організації відносять до неприбут
кових? На якій основі вони функціонують? На ці та інші пи
тання я намагалася знайти відповіді у своїй роботі.
Відповідно до Закону №283, до неприбуткових організацій
належать:
а) органи державної влади України, органи місцевого са
моврядування та створені ними установи або організації, що
утримуються за рахунок бюджету;
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б) благодійні фонди і благодійні організації (громадські
організації, створені з метою провадження екологічної, оздо
ровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та нау
кової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії; на
уководослідні установи та вищі навчальні заклади III–IV
рівнів акредитації,1 внесені до Державного реєстру наукових
установ, яким надається підтримка держави; заповідники,
музеїзаповідники);
в) пенсійні фонди, кредитні спілки, створені у порядку,
визначеному законом.
До неприбуткових організацій також можуть належати
інші організації, діяльність яких не передбачає одержання
прибутку згідно з нормами відповідних законів. Тобто до
інших неприбуткових організацій можуть належати спілки,
асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, житловобу
дівельні кооперативи, створені для представлення інтересів
засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких
засновників та не проводять підприємницької діяльності, за
винятком отримання пасивних доходів.
Безперечно, до неприбуткових організацій належать та
кож і релігійні організації, зареєстровані у порядку, передба
ченому законом.
У роботі розглядається неприбуткова діяльність, адже усі
неприбуткові організації наприкінці року складають кошто
рис своїх доходів і витрат на наступний рік. На сьогодні єдино
го нормативного документа для всіх неприбуткових орга
нізацій щодо складання кошторису немає. Є такий документ
для складання кошторису бюджетними організаціями. Поря
док складання такого кошторису затверджений Постановою
№ 17. Для всіх інших неприбуткових організацій кошторис
складається в довільній формі. За основу складання коштори
су в таких організаціях можна взяти Порядок, затверджений
для бюджетних організацій.
Реєстрація неприбуткових організацій та установ здійс
нюється в порядку, визначеному Наказом № 232. Відповідно
до нього, неприбуткові організації та установи заносяться до
Реєстру.
Усі платники транспортного податку, у тому числі і непри
буткові організації, зобов’язані пред’являти органам, що
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здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд
транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку.
Господарська діяльність — будьяка діяльність особи,
спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої
особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною
та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазна
чену діяльність особи через свої постійні представництва,
філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через
довірену особу, агента або будьяку іншу особу, яка діє від
імені та на користь першої особи (Наказ ДПАУ № 355 «Про
затвердження Порядку визначення структури ознаки непри
буткових установ (організацій)».

ПРИРОДНОEРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
О. О. Войтович
Луцький інститут розвитку людини

Природноресурсний потенціал регіону є важливим фактор
розміщення й розвитку його продуктивних сил. Він визнача
ється сукупною продуктивністю природних ресурсів у конкрет
ногеографічних природних умовах. Відповідно до найбільш
поширеного трактування під природними ресурсами розу
міють тіла й сили природи, які за певного рівня розвитку про
дуктивних сил можуть бути використані для задоволення пот
реб людського суспільства. Таким чином, компоненти природи
стають природними ресурсами тоді, коли людина залучає їх
у процес виробництва як предмет або засіб праці. Природно
ресурсний потенціал є багатокомпонентним. Сучасні дослід
ники виділяють такі його складові: мінеральні; земельні;
водні; лісові; фауністичні (мисливськорибальські); природно
рекреаційні ресурси.
Природні ресурси оцінюються також за ознаками належ
ності до ресурсної бази розвитку певних видів виробництв:
промислові природні ресурси;
сільськогосподарські природні ресурси;

..
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. культурноландшафтні ресурси розвитку рекреаційної
галузі та просторового розміщення галузей соціальної сфери.
o ресурси просторового розміщення галузей інфраструкту
ри (транспортних шляхів, ліній зв’язку тощо).
Природні ресурси оцінюються за ознаками вичерпності, за
якими вони поділяються на дві групи: вичерпні (більшість ре
сурсів) та невичерпні, (тепло землі й сонця, енергія води та
вітру). Якщо ресурси можуть бути штучно або через природні
механізми відновлені, якто: лісові насадження, фауністич
ний світ, ґрунтовий покрив, водні ресурси тощо, вони вважа
ються відновлюваними. Усі мінеральні ресурси вважаються
невідновлюваними. Усі природні ресурси оцінюються з різних
точок зору для з’ясування можливостей їх використання у ви
робничій діяльності людей. Так, існують інженернотехно
логічна, економічна та екологічна (екологоекономічна) види
оцінки природних ресурсів. Інженернотехнологічна оцінка
проводиться для винайдення засобів оптимального викорис
тання або видобутку ресурсів та первинної оцінки можливос
тей його застосування у суспільному виробництві.
Економічна оцінка ресурсів включає в себе три основні
концептуальні підходи:
метод оцінки приросту новостворених вартостей завдяки
залученню компонентів природних ресурсів у господарський
обіг економічного району, країни тощо;
метод оцінки витрат і відтворення природних ресурсів;
метод оцінки ресурсів через диференціальну ренту і зами
каючі витрати виробництва.
Комплексна оцінка природокористування є можливою
тільки через застосування екологоекономічних методів для
визначення екологічно виправданих обмежень розміщення
й розвитку продуктивних сил за науково обґрунтованими кри
теріями використання ресурсів.
Під мінеральними ресурсами розуміють сукупність рудних
і нерудних (у т.ч. паливних) корисних копалин, які можуть
бути використані за сучасного рівня розвитку продуктивних
сил. На даний час в надрах України виявлено близько 20 000 ро
довищ і проявлень 111 видів природних і техногенних ко
рисних копалин, з яких 9051 родовище (з урахуванням ком
плексності). 96 видів корисних копалин мають промислове

.
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значення і враховуються Державним балансом запасів, в тому
числі: родовищ нафти і газу — 984, метану вугільних родо
вищ — 127, вугілля 766, торфу — 1568, сапропелю 274, ме
талічних корисних копалин — 358, неметалічних корисних
копалин — 3907, підземних вод — 1067. До числа розвіданих
належать 7667 родовищ 96 видів корисних копалин.
В структурі паливних ресурсів України домінує кам’яне
і буре вугілля, запаси якого зосереджені в Донецькому
і Львівськоволинському басейнах; бурого вугілля — переваж
но в Дніпровському басейні. В Україні виявлено 307 родовищ
нафти і газу, які зосереджені переважно на північному сході
країни, у Прикарпатті і Причорномор’ї. Крім того, на Держав
ному балансі запасів знаходиться 127 родовищ метану вугіль
них родовищ. На території України розміщено понад 1,5 тис.
родовищ торфу, що зосереджені переважно у Волинській,
Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Чер
каській, Хмельницькій, Сумській та Львівській областях.
Україна має певні запаси руд кольорових металів. Запаси
нікелю невеликої потужності зосереджені у Вінницькій, Кіро
воградській та Дніпропетровській областях;ртуті — у Донбасі
і Закарпатті; титану — в Житомирській, Київській, Черкась
кій, Дніпропетровській областях, на узбережжі Чорного та
Азовського морів; бокситів — у Дніпропетровській області;
алунітів — у Закарпатті. Унікальні родовища сировини для
отримання ряду рідкісних і рідкісноземельних елементів роз
ташовані у Житомирському Поліссі та в Приазов’ї. Розробку
золоторудного родовища було свого часу розпочато в Закар
патті.
Україна багата на неметалічні корисні копалини, серед
яких виділяються за запасами кухонна сіль (Східний район),
самородна сірка (Карпатський), вогнетривкі глини, високо
якісний каолін (Полісся та Центральний район), облицюваль
ний камінь тощо (Житомирське Полісся). Великі запаси
калійномагнієвих солей зосереджені в ІваноФранківській та
Львівській областях. В усіх регіонах країни є запаси сировини
для виготовлення будівельних та конструкційних матеріалів.
Помітною є їх частка в структурі мінерального потенціалу
Полісся, Карпатського, Центрального та Південного еко
номічних районів.
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Земельні ресурси використовуються за двома основними
призначеннями — як просторовий ресурс розміщення інших
компонентів продуктивних сил та як основний засіб сільсько
господарського виробництва та лісового господарства. Зе
мельні ресурси, як складова природноресурсного потенціалу,
відіграють провідну роль в матеріальному виробництві. Зе
мельні ресурси України є основними в структурі її природно
ресурсного потенціалу (44,4% всього природного багатства
держави). Умови землекористування у цілому в Україні є дос
татньо складними. Рілля з граничними витратами і важкими
ґрунтами займає 57% земельної площі, зокрема: по Карпатсь
кому регіону — 83, Поліському — 74, Центральному — 48,
Подільському — 44, Донецькому — 72, Східному — 34,
Придніпровському — 56, Південному — 64 відсотки. За еко
номічними ознаками рілля нормальної продуктивності в Ук
раїні займає лише 14 млн. 189 тис га.
Водні ресурси знаходять застосування в енергетичній га
лузі, є джерелом виробничого й побутового водопостачання,
а також простором розміщення підприємств та шляхів водно
го транспорту. Рівень забезпеченості більшої частини України
водними ресурсами є недостатнім і визначається формуванням
річкового стоку, наявністю озер, боліт, штучних водоймищ,
підземних і морських вод. Потенційні ресурси річкових вод
оцінюються середньобагаторічною величиною — 209,8 куб.
км, з яких лише 25 відсотків формуються в межах України,
решта — надходить із Російської Федерації, Білорусі, Румунії.
Питомі середні місцеві ресурси України складають 86,8 тис. м3
на 1 км і 1,04 тис. м3 на одну людину. Об’єм підземних вод, не
зв’язаних з поверхневим стоком, який враховується в ресур
сній частині водогосподарського балансу, становить 7 куб км.
Питомі прогнозні ресурси підземних вод складають 34,8 тис. м3
на 1 км3 і 0,42 тис. м3 на одну людину. Крім того, використо
вується близько 1 куб. км морської води. Найбагатшими за за
пасами водних ресурсів України є річки Дунай, Дніпро, Десна,
Південний Буг, Дністер. Територіальний розподіл водних ре
сурсів України є нерівномірним і не відповідає розміщенню
водомістких господарських комплексів. Найменша кількість
водних ресурсів формується якраз у місцях зосередження
потужних споживачів — Донбасі, Криворіжжі, Автономній
— 25 —

Секція І

Економічні перспективи України

Республіці Крим, у південних областях України. Важливою
складовою водних ресурсів є їх гідроенергоресурси — запаси
енергії річкових потоків і водоймищ, що лежать вище за
рівень моря. Цим видом ресурсів є багатими придніпровські
області країни. Помітним енергоресурсом місцевого значення
може стати гідроенергія малих та середніх річок України.
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ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Л. А. Гайбура
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»,
соціально!гуманітарний факультет,
ІІ курс, група ФН!21, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: І. В. Піхур, викладач кафедри економічних
дисциплін

Актуальною проблемою сучасної вітчизняної теорії й прак
тики менеджменту є управління конкурентоспроможністю
підприємства. Міжнародна конкуренція, глобалізація ринків,
масштабне проникнення іноземних товарів на український
ринок переводять проблему управління конкурентоспро
можністю підприємства до числа пріоритетних управлінських
завдань, успішне вирішення яких забезпечить виживання
і розвиток підприємств у новому середовищі. Відсутність
досвіду конкуренції, складна економічна ситуація в державі,
невирішеність значної кількості методологічних і прикладних
проблем управління конкурентоспроможністю підприємства
потребують проведення додаткових досліджень у цій сфері.
На сьогоднішній день особливої уваги потребує проблема
тика стратегічного управління з метою досягнення конкурен
тоспроможності підприємства.
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Існують різні інтегральні підходи до вирішення домінант
них проблем управління. Одна з таких проблем — стратегічне
управління конкурентоспроможністю підприємства. Для
вирішення цієї проблеми потрібно сформулювати такі завдан
ня, які дають можливість виявити ключові характеристики
конкурентоспроможності підприємства.
Перше завдання, яке виникає на підприємстві, що функ
ціонує в умовах ринку, — це елементарне виживання або
здатність оплачувати свої рахунки, тобто забезпечення плато
спроможності. Задача такого роду, як правило, вирішується
шляхом прийняття екстремальних заходів щодо реалізації
вже виробленої продукції, проведенням ряду маркетингових
заходів: аналізу ринку, асортименту, цінової політики, мето
дів просування. Після досягнення платоспроможності вини
кає звичайне завдання досягнення прибутковості діяльності.
На цьому етапі маркетингові заходи необхідно доповнити за
ходами економічними (аналіз витрат на виробництво, аналіз
собівартості і ціноутворення) та організаційно — техноло
гічними.
Іншою актуальною проблемою для підприємства стає за
безпечення фінансової та управлінської прозорості. Ця харак
теристика передбачає наявність у підприємства фінансової
структури, фінансової політики, яка відповідає міжнародним
принципам і стандартам обліку. Забезпечення фінансової та
управлінської прозорості досягається також своєчасним та
правильним використанням таких інструментів, як фінансо
вий аналіз, фінансове планування, антикризове управління,
страхування тощо.
У процесі свого зростання підприємство стикається з так
званими проблемами зростання. Симптомами проблем цього
рівня можуть бути ускладнення інформаційних, матеріальних
та інших потоків на підприємстві, погіршення фінансового
стану, зниження загальної організованості та інше. Виникає
задача, і з неї — чергова характеристика стану підприємст
ва — керованість бізнесу. Для вирішення цієї проблеми
необхідним є запровадження сучасних технологій. При цьому
виникає необхідність узгодження і організації інтегрованої
взаємодії багатьох фінансових та управлінських методик, для
чого на підприємстві створюється архів оптимальних
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управлінських рішень, експертних систем, засобів підтримки
прийняття рішень.
Ще одне завдання, яке ставить перед собою підприємст
во, — забезпечення інвестиційної привабливості підприємст
ва. Вирішення цієї задачі дозволить підприємству збільшити
свою капіталізацію і, як наслідок, підвищити вартість капіта
лу, вкладеного власниками.
Отже, можна говорити про те, що забезпечення конкуренто
спроможності підприємства необхідно розглядати як одне
з найважливіших стратегічних завдань, а фінансовий стан
і особливо фінансову стійкість підприємств — як засіб управ
ління конкурентоспроможністю підприємства на перспективу.
На наш погляд, основним напрямком формування і вдоско
налення системи управління конкурентоспроможністю
підприємства повинен стати акцент на стратегічних пріорите
тах системи менеджменту, оскільки саме тут забезпечується
розробка і реалізація перспективних конкурентних переваг.

ЛОГІСТИКА ЯК ПРОФЕСІЯ
О. А. Гапонова
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган!Барановського, 1 курс, група МО!07!В,
спеціальність «Менеджмент організації»
Науковий керівник: Ю. Ю. Юрченко, к. е. н., доцент

По суті, логістика це одна з безлічі різновидів професій ме
неджерів. А менеджер, як відомо, керуючий, керівник. Він
поєднує і координує дії підлеглих, направляє їх до єдиної ме
ти. Логістик же, по визначенню фахівців Департаменту служ
би зайнятості, управляє рухом матеріальних і інформаційних
потоків.
Логістик координує роботу різних підрозділів підпри
ємства: фінансових, виробничого відділів, відділів постачан
ня, продажів і ін. Він відповідає за злагодженість роботи всіх
задіяних підрозділів. Також цей фахівець підбирає фірми
партнери, аналізує всі можливі способи взаємодії структур,
задіяних у просуванні товару, і вибирає самі зручні і вигідні
варіанти. Крім цього, логістик постійно відслідковує зміни
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в законодавстві, які якось стосуються ведення справ компанії,
і оперативно інформує об всім ціьому керівництво. Кінцева ме
та старань логістика — заощадити кошти компанії: він вибере
найшвидший шлях для транспорту, з ним товар не буде затри
муватися на складі, а магазин — пустувати. Така економія
виливається в цифри з безліччю нулів. Тому робота логістика
недешево оцінюється. А попит на цих фахівців, дійсно, буде
рости. Адже стихійна торгівля поступово витісняється про
фесійним підходом до бізнесу.
Ця спеціальність підійде комунікабельним людям, які
в стані працювати самостійно і творчо підходити до рішенню
завдань. Уроджена ощадливість і економність — великий
плюс. Якщо ви вмієте чітко розпланувати свій день, в обов’яз
ковому порядку виконати всі пункти й, в остаточному підсум
ку, усе встигаєте, то ця робота для вас. Освіту бажано мати
економічну або юридичну.
Однією з важливих умов проникнення логістичної ідеї в усі
сфери бізнесу компанії є наявність висококваліфікованих
фахівців з логістики.
У цей час відчувається певний недолік фахівців, що мають
не тільки досвід практичної роботи, але й володіючих фунда
ментальними теоретичними знаннями в області логістики.
Успішні фахівці з логістики повинні мати знання з різних
областей, а також знати загальні взаємозв’язки між функціо
нальними областями бізнесу.
Основними принципами кадрової політики в компанії по
винні бути наступні положення:
— людина є головним вирішальним елементом у логістич
ній системі компанії;
— необхідно забезпечувати умови для постійного підви
щення рівня професійної кваліфікації співробітників, тому
що кваліфікація працівника прямо впливає на ступінь його
мотивації і відношення до своєї роботи;
— застосування методів керівництва, спрямованих на те,
щоб допомогти співробітникові краще виконувати свої поса
дові обов’язки, а саме:
— усунення атмосфери страху;
— усунення бар’єрів по вертикалі (проблеми комунікації
між керівниками й співробітниками);
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— усунення бар’єрів по горизонталі (проблеми комунікації
між співробітниками функціональних підрозділів);
— висування вимог постійного вдосконалювання персо
налу;
— ясне подання співробітниками політики компанії;
— узгодження короткострокових вимог з довгостроковою
стратегією.
Традиційно на підприємствах існують співробітники, від
повідальні за процес обробки замовлень у цілому і коорди
націю дій підрозділів під час виконання замовлень. При неве
ликому обсязі цих функцій їх виконують такі посадові особи,
як виконавчий директор, фахівець із організації виробництва
або хтось ще. Коли обсяг і складність логістичних процесів
зростають встає питання про виділення спеціальної посадової
одиниці (це може бути директор по логістиці) або навіть
підрозділу (служби або департаменту логістики — при знач
них матеріальних потоках), в обов’язки яких входили б саме
функції координації процесів виконання замовлень у цілому
і які очолювали і поєднували б розрізнені підрозділи. Таким
чином, за управління всім процесом виконання цільових
замовлень на підприємстві відповідає Служба, персонал якої
складають відповідальні за кожний тип випускаємої про
дукції (або відповідний ланцюжок поставок), так званих кура
торів ланцюжків, а також менеджерів оперативної логістики
і стратегічних менеджерів.

ВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ
У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ
РОЗРАХУНКАХ (НА ПРИКЛАДІ ДЕПОЗИТНИХ
ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ)
Р. Гарас
студент ІІІ курсу спеціальності «Фінанси»
Науковий керівник: В. О. Цибок, аспірантка Науково!дослідного
фінансового інституту при Міністерстві фінансів України

Різноманітність завдань щодо визначення зміни вартості
грошей у часі можна поєднати у такі групи: дисконтування та
компаундирування.
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Дисконтування — це процес визначення поточної (тепе
рішньої) вартості грошей (англ. PV, present value — теперішня
вартість).
Компаундирування — це процес переходу від теперішньої
вартості (PV) до майбутньої вартості грошей (англ. FV, future
value — майбутня вартість).
Розглянемо це на прикладі розв’язку задачі.
Наприклад: підприємець хоче покласти на депозит у банк
100 грн одноразово під 5% річних на 5 років. Яку суму грошей
матиме підприємець наприкінці першого року і який буде ре
зультат через 5 років?
Дану задачу можна розв’язати одним із таких способів:
числовим; табличним; із застосуванням фінансового кальку
лятора; із застосуванням числа «72», якщо необхідно подвоїти
капітал.
Розв’язок.
Дано:
PV =100 грн;
і — процентна ставка, яку банк виплачує за 1 рік. Припус
тимо, що виплата процентів здійснюється наприкінці року: і =
= 5%, або 0,05.
INT — грошовий вираз відсотка, який отримає підпри
ємець наприкінці першого року:
INT = 100 грн.х 0,05 = 5 грн;
FVn — майбутня вартість грошей за кількість років (пе
ріодів);
n — кількість періодів, що аналізується. У нашому випад
ку n = 1; n = 5.
Таким чином, для n = 1:
FVn = FV1 = PV + INT = PV + PV(і) = PV (1 + і) = 100 грн х
(1 + 0,05) = 100 грн х (1,05) = 105 грн. Тобто наприкінці першо
го року підприємець матиме 105 грн.
Для того щоб зрозуміти, який буде результат, якщо зали
шити 100 грн. на 5 років, використаємо формулу: FVn = PV
(1 + і)n, яке можна розв’язати чотирма вищепереліченими
способами.
Числовий спосіб полягає в необхідності перемножати (1 +
і) само на себе n разів, тобто: (1 + 0,05) х (1 + 0,05) х (1 + 0,05) х
х (1 + 0,05) х (1 + 0,05) = 1,2763.
— 31 —

Секція І

Економічні перспективи України

Помноживши даний результат на початкову суму вкладу
(в нашому випадку 100 грн), отримаємо суму, яку матиме
підприємець через 5 років при вкладі 100 грн. під 5 % річних:
1,2763 х 100 = 127,63 грн.
Табличне рішення значно полегшує арифметичні дії,
оскільки звільняє від необхідності перемножати (1 + і) само на
себе n разів. Існують математичні таблиці (див.табл.), в яких
вже підраховано фактор майбутньої вартості процента для і та
n, тобто визначена майбутня вартість однієї грошової одиниці,
залишеної на рахунку на n періодів під іту процентну ставку.
У нашому випадку в таблиці для 5 років з 5% ставкою зна
ходимо цифру, місце якої на перехрещенні стовпчика для
періоду 5 і стовпчика для 5 %. Бачимо, що FV= 1,2763. Звідси
FVn = 100 грн х 1,2763 = 127,63 грн.
Таблиця

Майбутня вартість однієї грошової одиниці через nEперіодів

Розв’язання задач, пов’язаних із визначенням часової
вартості грошей, за допомогою фінансового калькулятора
є найефективнішим способом. Фінансові калькулятори мають
5 кнопок, які відповідають п’яти загальноприйнятим змін
ним, необхідним для розрахунку часової вартості грошей: n —
кількість періодів; і — процентна ставка за період; PV — по
точна вартість;
FV — майбутня вартість; РМТ — виплати (внески). Ця
кнопка застосовується, коли існують серії виплат або внесків.
За їх відсутності РМТ = 0.
Для рішення нашого прикладу ми можемо ввести такі дані:
n = 5, і = 5, PV =100, РМТ = 0.
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Натиснувши кнопку FV, отримаємо відповідь FV = 127,63.
До впровадження фінансових калькуляторів банкіри та
фінансові менеджери використовували ще один спосіб, так
зване «Правило числа 72». Воно дозволяло приблизно визна
чати, яка комбінація рівня процентної ставки і терміну вкла
ду (добуток яких дорівнюватиме 72) призведе до подвоєння
вкладеного капіталу. Наприклад, інвестиція з 9% річним до
ходом подвоюється приблизно за 8 років (8 х 9 = 72). Інвес
тиція з доходом 6% на рік вимагає 12 років для подвоєння
вкладеного капіталу, і так далі.
Література
1. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарюван
ня: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
2. Фінансовий менеджмент: навч.метод. посібник для самост.
вивч. дисц. / А. М. Подєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач та ін. — К. :
КНЕУ, 2001. — 294 с.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
Н. Л. Гієш
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»,
факультет менеджменту комп’ютерних систем
VI курс, група МО!6, спеціальність «Менеджмент організації»
Науковий керівник: О. С. Шевчук, к. п. н., доцент

Управління якістю продукції та послуг нині є дуже акту
альним питанням для кожного підприємства. Адже від того,
наскільки якісну продукцію виробляє та чи інша компанія,
буде залежати попит на неї. Зростання на споживчому ринку
питомої ваги імпортних товарів створює непросте конкурентне
середовище для вітчизняного виробника, тому діяльність
підприємств спрямована, перш за все, на підвищення якості
продукції та послуг, їх збуту та просуванню на вітчизняний,
європейський та світовий ринок.
Для того, щоб споживач вибрав конкретний товар, не
обхідно зробити його якісним і більш привабливим для покуп
ця, що, безумовно, сприятиме збільшенню обсягів його прода
жу. Сьогодні можна з упевненістю сказати, що рівень вимог
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українських споживачів до якості практично зрівнявся з рів
нем вимог, що пред’являються до товарів на міжнародних
ринках. Почалася боротьба за споживача, і лідируючу пози
цію в ній займає якість. Кожне підприємство впроваджує різні
методи дослідження споживчого ринку, які дозволяють більш
точно визначити характеристики продукції, що максимально
задовольняють вимоги споживачів.
Фірми, що функціонують в ринковій економіці, формулю
ють політику в області якості так, щоб вона торкалася діяль
ності кожного працівника, а не тільки якості пропонованих
виробів або послуг. У політиці чітко визначаються рівні стан
дартів якості роботи для конкретної фірми і аспекти системи
забезпечення якості. При цьому продукція заданої якості по
винна бути поставлена споживачу в задані терміни, в заданих
об’ємах і за прийнятну ціну.
Якість є важливим інструментом в боротьбі за ринки збуту.
Саме якість забезпечує конкурентоспроможність товару. Вона
складається з технічного рівня продукції і корисності товару
для споживача через функціональні, соціальні, естетичні,
ергономічні, екологічні властивості.
Значення якості продукції полягає в тому, що тільки
якісна продукція відкриває експортну дорогу на платоспро
можні західні ринки. Для того, щоб виробити ту або іншу про
дукцію, виконати роботу, надати послугу, необхідно здійсни
ти цілий ряд операцій, підготовчих робіт. Кінцева якість зале
жить від якості роботи на кожному етапі.
Нині одержало інтенсивний розвиток уявлення про права
споживача, зокрема про право на повну і достовірну інфор
мацію про якість товару, що купується. Було визнано, що спо
живач є слабкою стороною у відношенні до виробника: якщо
останній знає, що він виробив, то перший бачить тільки
зовнішню сторону товару. Щоб захистити споживача, необхід
но було проголосити його право на інформацію і зобов’язати
виробника її надавати.
На початку століття право на отримання споживачем
інформації про якість товару здійснювалося на основі спе
цифікацій (технічних умов), де встановлювалися основні ха
рактеристики продукції і методи їх контролю. Передбачалося,
що продукція випускалася, якщо результати контролю
підтверджують виконання вимог специфікацій.
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При серійному (масовому) виготовленні продукції для вка
заних цілей стали застосовувати статистичні методи вибірко
вого контролю, значення яких просте: якщо правильно узяти
якусь частину з партії, то можна зробити достатньо надійні
висновки про якість всієї партії.
Нині в управлінні якістю важливе значення має наявність
на фірмах сертифікованої системи менеджменту якості, що
є гарантією високої стабільності і стійкості якості продукції.
Сертифікат на систему якості дозволяє зберегти конкурентні
переваги на ринку.
Метою данного дослідження є аналіз практики управління
якості продукції та послуг на прикладі українських компаній
та можливих напрямків її удосконалення.

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ
Є. О. Головіна
Факультет економіки та менеджменту, ІІ курс, група БС!61,
спеціальність «Банківська справа»
Науковий керівник: С. П. Топчій, асистент

Для України з розвиненою ринковою економікою діє
дворівнева банківська система і Центральний банк — є верхів
кою банківської системи.
Національний Банк України (НБУ) створює сприятливі
умови для функціонування банківської системи, її розвитку та
має вирішальний вплив на стабільність національної валюти,
надійність банківських установ, дієвість платіжнорозрахун
кового механізму, що загалом визначає ефективність функ
ціонування всієї економіки країни.
НБ — є юридичною особою, що має особливий статус,
відмінною ознакою якого є відособленість майна банку від
майна держави. Формально це майно знаходиться, як прави
ло, у державної власності, центральний банк наділений пра
вом розпоряджатися ним як власник.
НБУ є чинником, що має величезне політичне і економічне
значення для розвитку ринкової інфраструктури України.
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Незалежність грошової політики центрального банку забе
зпечує регулювання і розв’язання трьох основних завдань: до
віра до грошової політики, ефективність досягнення централь
ним банком цілей його діяльності, встановлення і зберігання
грошової політики.
Центральний банк являє собою структуру, яка наділена
правом нагляду за діяльністю в банківській сфері, регулю
ючий і контролюючий орган за грошовокредитною системою,
за грошовою масою в кількісному та якісному відношенні.
НБУ є єдиним емісійним центром, що користується моно
польним правом грошової емісії на території своєї країни, що
зберігає і обліковує національні золотовалютні резерви. Цент
ральний банк покликаний бути банком уряду, зобов’язаним
підтримувати національні економічні програми, здійснювати
кредитування державного бюджету, розміщувати державні
цінні папери, вести державні рахунки. НБ — є органом
стабільності національної грошової системи, що відповідає за
безперешкодне здійснення внутрішнього платіжного обігу та
антиінфляційної політики, а також проведення операцій із за
рубіжними контрагентами. НБУ є банком банків, тобто веде ра
хунки банківських установ, тобто є для них кредитором остан
ньої інстанції, надає можливість рефінансування на певних
умовах у випадку тимчасового дефіциту ліквідних засобів.
НБ — орган банківського нагляду, що підтримує не
обхідний рівень стандартизації й професіоналізму в націона
льній кредитній системі.
Всі задачі, які виконує Національний Банк закріплені за
конодавством.
Центральний банк виконує такі основні функції: регулю
юча, контролююча та інформаційнодослідна.
Національний Банк, маючи, аналізуючи та публікуючи
об’єктивну інформацію про ситуацію в грошовокредитній
системі, може гнучко реагувати на економічні процеси як гло
бального, так і локального характеру.
Національний Банк підзвітний лише Верховній Раді Ук
раїні і має право законодавчої ініціативи.
НБУ створює державну скарбницю та забезпечує її
діяльність, зберігає резервні фонди грошових знаків, доро
гоцінні метали та золотовалютні запаси.
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НБУ має принципове значення і чітке розмежування дер
жавних фінансів та банківської системи, тобто обмежені мож
ливості уряду користуватися коштами НБУ для покриття
дефіциту бюджету як у формі надання кредитних ліній, так
і у формі придбання державних цінних паперів на первинному
ринку.
Висновок: НБУ є безперечним регулятором фінансових
відносин, виступає у ролі наставника, тобто є банком банків,
а з іншої сторони створює державну скарбницю, де зберігають
ся золотовалютні фонди України, цінні папери, фінансові
ресурси комерційних банків і т. д. Хоч і НБУ виступає неза
лежною само функціонуючою ланкою все ж таки підзвітний
Верховній Раді України. Центральний банк має дуже знач
ний, суттєвий вплив на економіку країни в цілому, оскільки
є органом через якого проходять всі фінансові відносини з при
воду створення і діяльності будьякого фінансового інституту.
Отже НБУ є невід’ємною ланкою в будьякій країні, орган яко
го можна назвати центром усіх фінансових відносин, і саме на
якому рівні розвитку знаходиться економіка певної країни.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
О. Б. Граждан
факультет економіки і менеджменту,
старший викладач кафедри МЗЕД

Перехід до ринкової економіки в Україні вимагає значних
змін в якості людського капіталу і потребує перебудови основ
них напрямків управління розвитком персоналу.
Укрупнено можна виділити наступні фактори, які вплива
ють на розвиток людського капіталу підприємств:
— ієрархічна структура організації;
— культура;
— ринок;
— організаційна структура управління людським капі
талом.
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Центром управління людським капіталом на більшості
підприємств, які були створені ще за радянських часів, зоста
ються відділи кадрів. Але ці підрозділи, як показало проведе
не опитування на підприємствах Києва і області, не є ні мето
дичним, ні інформаційним, ні координуючим центром роботи
з працівниками. Вони структурно роз’єднані з іншими
підрозділами, які виконують функції управління кадрами,
мають низький організаційний статус і мають низький про
фесійний потенціал.
Для усунення недоліків необхідно побудувати систему уп
равління людським капіталом.
Методологічною основою побудови системи управління
людським капіталом (СУЛК) на рівні підприємства повинний
стати системний підхід до його внутрішньофірмового викорис
тання та розвитку, за яким система управління людським
капіталом повинна тісно взаємодіяти з іншими підсистема
ми — фінансовою, інвестиційною, стратегічного планування,
виробничою, збутовою.
СУЛК спрямована на формування конкурентоздатного тру
дового потенціалу організації з метою реалізації політики уп
равління персоналом. Виходячи з цього, всі функції системи
управління можна згрупувати за наступними трьома напрям
ками: забезпечення ефективного використання людського
капіталу в організації, його розвиток, відтворення та обертан
ня людського капіталу. Тобто, однією з головних функцій сис
теми управління людським капіталом є його розвиток.
Система управління розвитком людського капіталу як
складова СУЛК виконує наступні важливі функції: навчання,
планування службової кар’єри, соціальний розвиток, розви
ток корпоративної культури та іміджу організації.
Система управління розвитком людського капіталу повин
на ефективно функціонувати на трьох рівнях управління:
стратегічному, тактичному та оперативному.
На стратегічного рівні управління задачею розвитку
людського капіталу є оцінка здібностей персоналу до не
обхідної в майбутньому перебудови в роботі, створення систе
ми прогнозування змін в людському капіталі у відповідності із
змінами організації.
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Стратегія управління людським капіталом може бути як
підпорядкованою по відношенню до стратегії підприємства,
так і сполученою з нею, представляє єдине ціле. Але в обох ви
падках стратегія управління людським капіталом орієнтуєть
ся на конкретний тип корпоративної або ділової стратегії
(бізнесстратегії).
На тактичному рівні управління задачею є розробка за
гальної програми управління розвитком людського капіталу,
заходів заохочення саморозвитку працівників, опрацювання
питань організаційного розвитку.
Оперативне управління потребує від розвитку людського
капіталу вирішення задачі розробки системи підвищення
кваліфікації та тренінгу працівників.
Для впровадження в практику підприємств системи уп
равління людським капіталом необхідно трансформувати
відділи кадрів у відділи управління людським капіталом.
Така система дозволить реально управляти людським
капіталом, та вирішувати складні задачі підвищення ефектив
ності виробництва.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
О. В. Григораш
Донецький національний університет економіки та торгівлі
ім. М. Туган!Барановського, факультет економіки та управління,
IV курс, група ЕП!04!В, спеціальність «Економіка підприємства»
Науковий керівник: О. О Ефременко, асистент

Сучасний етап розвитку світової економіки, зокрема еко
номіки України, неможливо уявити без інноваційних прог
рам. Зростання рівня добробуту будьякої держави пов’язано
з новітніми технологіями, проектами, винаходами. Тому слід
якомого швидше перейти до нової парадигми технологічного
розвитку, що потребує створення належних умов для зростан
ня інноваційної діяльності за рахунок розвитку високотехно
логічних галузей промисловості.
Вагомий внесок у дослідження особливостей інноваційних
процесів в промисловості України зробили відомі українські
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вчені В. Александрова, В. Андрійчук, А. Гальчинський,
Ю. Пахомов, М. Якубовський та інші.
Дослідження цієї теми показує необхідність запровадження
інноваційної моделі розвитку промисловості, що у свою чергу,
буде сприяти суттєвому підвищенню ефективності використан
ня науковотехнічного потенціалу держави, вдосконаленню
його організаційнофункціональної структури відповідно до
умов ринку, активізації інноваційної діяльності промислових
підприємств та зростанню питомої ваги виробництва.
Науковий потенціал Міністерства промислової політики
України представлений більш ніж 400 науковими установами,
30 відсотків з яких — приватні. Найбільша кількість нау
ковців працює в галузях машинобудування, їх частка складає
близько 80%. У металургійному та хімічному комплексі—
10,3% та 8,5% відповідно, у легкій та деревообробній промис
ловості— менше 2%. На сьогодні аттестовано 253 наукові ор
ганізації Міністерства, серед яких 153 організації — держав
ної фрми власності, 100 організацій — приватної, здійснено
атестацію їх керівників [2].
Головне — поєднати науку з виробництвом. Державна
програма розвитку промисловості на 2003–2011 роки, схвале
на постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р.
за № 1174, передбачає, що основною метою інноваційної
моделі розвитку промисловості має стати поєднання науково
технічної та виробничої сфери. З урахуванням інтелектуаль
ного, виробничого і науковотехнічного потенціалу України до
пріорітетних видів інноваційної діяльності віднесено: інно
ваційні технології та системи зв’язку, технології спеціального
призначення, ресурсозберігаюче устаткування, удосконален
ня традиційних технологій промислового виробництва, біо
технології та інші. Виконання програми передбачається забез
печити двома етапами: 2005–2008 роки — реалізація проектів
з розроблення наукоємких технологій, які мають найбільший
ступінь готовності до впровадження; 2009–2013 — впроваджен
ня на підприємствах наукоємких технологій, розробленних за
результатами виконання Програми на першому етапі [1].
Однак для розвитку та ефективного управління інно
ванційною діяльністю промислових підприємств в Україні
найбільшого значення набирає пошук джерел фінансування.
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Дослідження показало, що більше половини інвестицій в інно
ваційну діяльність підприємства здійсьнюють за власні або
кредитні кошти. Проте інвестиційні можливості підприємств
зведено до низького рівня через погіршення їх фінансового
стану, що проявляється в отриманні низьких прибутків. Спад
інвестиційної дяльності зумовлено недостатньою адапто
ванністю механізму управління процессом розширенного
відтворення промислового виробництва до ринкових умов.
Отже, перехід на інноваційний розвиток промисловості
України потребує прехільності всього суспільства до інно
вацій, залучення додаткових фінансових ресурсів та наявності
достатньої кількості кадрів, здатних управляти інноваційним
процесом. Тільки так ми зможемо досягти сталого розвитку
незалежної держави, благополуччя та добробуту українського
народу, наших наступних поколінь. А відтак — Україна займе
одне з провіних місць у світовому співтовристві.
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНИ
В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ
Т. І. Данилюк
старший викладач кафедри «Маркетинг»
Луцького інституту розвитку людини

Сьогодні як ніколи активно розвивається сфера послуг.
Ринкові перетворення внесли відразу багато змін, але потреба
у надані побутових послуг не зникла. Сфера побутового обслу
говування завжди була важливим сектором економіки будь
якої держави. Саме цей вид послуг допомагає забезпечити доб
робут населення, підвищити рівень його життя та комфортно
організувати домашнє господарство.
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Характерною ознакою сьогоднішнього стану галузі побуто
вого обслуговування населення поряд із зростанням обсягів на
дання побутових послуг є недостатній рівень обслуговування,
а також те, що існуюча структура послуг, мережа підприємств
побутового обслуговування населення не відповідають реаль
ним потребам населення. У зв’язку із цим актуальною стає за
дача суттєвого реформування цієї сфери, забезпечення її
відповідності міжнародним стандартам, спроможності гнучко
реагувати на динаміку попиту населення.
Разом з тим слід зазначити, що радикальні ринкові пере
творення у сфері побутового обслуговування відбуваються ще
занадто повільно. Не створена ще належна законодавча та
фінансова база розвитку цієї сфери, немає вітчизняних науко
вих розробок щодо організації їх оптимальної структури та
рівня надання послуг.
Загальний стан надання побутових послуг є незадовіль
ний, певна частина потреб населення у побутових послугах
лишається незадоволеною. Основними причинами є: відсут
ність підприємств, територіальна недоступність підприємств,
низький рівень забезпеченості побутовими послугами одного
жителя, низька чисельність працюючих на підприємствах,
що надають побутові послуги, низький рівень їх заробітної
плати і т.д.
На жаль, сьогодні існує ще багато недосліджених теоретич
них проблем цього напряму, зокрема, про економічну природу
сфери побутового обслуговування населення, її функціональ
ну роль в економічній системі, тенденції посилення її ролі
в економіці, а також забезпечення побутовими послугами на
селення.
Проблема розвитку побутового обслуговування в історії
економічної думки займає специфічне місце. Характеристику
окремих аспектів ринку побутових послуг можна віднайти
у працях А. Н. Айшель, В. П. Покуля, К. Маркса та інших.
Окремі питання становлення ринкових відносин у сфері побу
тових послуг висвітлювалися у працях таких українських та
російських вчених, як: О. В. Песоцька, В. Г. Кряжев, М. М. За
харченко, Т. І. Корягіна, Ш. Я. Турецький, А. І. Гранін,
М. Г. Розе, М. Б. Росинський, В. І., Л. П. Хмелевська, Н. Хри
стофорова, В. В. Юхименко, Л. А. Сучкова та ін.
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Головною задачею ринку побутових послуг в перспектив
ному періоді є максимальне задоволення потреб населення
у побутових послугах. Дослідження та визначення таких пот
реб висвітлюється у працях таких вчених, як: Розе М. Г., Рос
синский М. Б., Юхименко В. В., Дмитриеєв В. І. та інші.
Аналіз опублікованих робіт, матеріалів наукових конфе
ренцій і дискусій, присвячених дослідженню цієї багатогран
ної проблеми, показав, що вона має ще багато недосліджених
теоретичних питань та невирішених практичних проблем.
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Процес прийняття рішень про використання бюджетних
коштів у сучасних умовах має не лише суто фінансову, а й со
ціальну складову. Вагому роль для підвищення ефективності
використання бюджетних коштів має з’ясування недоліків тео
ретичного та методичного забезпечення економічних і соціаль
них реформ в Україні. Видатки бюджетів усіх рівнів на
соціальні цілі є найважливішою складовою інвестицій у людсь
кий капітал, зокрема в соціальний захист населення і соціальне
забезпечення, освіту, охорону здоров’я, духовний і фізичний
розвиток, науку.
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Необхідність посилення інноваційноінвестиційної складо
вої бюджетів, зокрема інвестицій у людський капітал, пов’яза
на із забезпеченням довгострокового економічного розвитку
держави. Тому наукове дослідження впливу обсягів і структу
ри видатків бюджету на розвиток людського капіталу не
обхідне для формування державної політики, спрямованої на
забезпечення соціальноекономічного розвитку держави.
Дослідження динаміки і структури видатків бюджету, як
важливого джерела розвитку людського капіталу, є однією
з найактуальніших проблем трансформаційної економіки Ук
раїни. Видатки державного бюджету за своєю економічною
сутністю є інструментом поліпшення стану суспільства в ціло
му і кожного громадянина, зокрема за критеріями справедли
вості, корисності й ефективності.
Пріоритетним напрямом соціальних видатків у процесі
становлення інформаційного суспільства є видатки на освіту,
яка є визначальним чинником формування розвитку людсько
го капіталу. Бюджетну політику в контексті стратегії соціаль
ноекономічного розвитку України, зокрема зв’язок пріори
тетів бюджетної політики і економічного зростання в Україні
та соціальну спрямованість бюджетної політики, розглядали
такі автори, як М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. М. Гаєць [1].
Проект Бюджету2008 продовжує взятий минулого року
курс на соціально орієнтоване інноваційноінвестиційне онов
лення економіки, що демонструє послідовність і стабільність
політики Уряду. Головний акцент бюджету на 2008 рік — це
підвищення рівня життя громадян, стимулювання народжу
ваності та підтримка молоді. Передбачено також подальшу ди
ференціацію пенсій, запровадження ІІІ етапу Єдиної тарифної
сітки з оплати праці та підтримку чорнобильців [5].
Серед соціальних видатків найбільшими є видатки на
соціальний захист та соціальне забезпечення (див.таб.1). Со
ціальний захист — це комплекс організаційноправових та
економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту
кожного члена суспільства за конкретних економічних умов,
що мають на меті соціальну захищеність переважно непрацез
датного населення і соціально вразливих верств працездатного
населення (соціальне страхування, пенсійне забезпечення,
страховий захист від небезпек, соціальна допомога інвалідам
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та одиноким непрацездатним громадянам, соціальна допомога
малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми, соціальна під
тримка бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбав
лення волі, медичне страхування). Соціальний захист можна
також тлумачити як комплекс заходів і законодавчо закріпле
них соціальних норм, які держава гарантує окремим верствам
населення.
Таблиця

Видки зведеного бюджету України на соціальний захист
та соціальне забезпечення
2000р. 2001р. 2002р.
Млн грн
У % до ВВП

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

598 502 8 332,8 12 643,9 12 953,2 19 310,5 39 940,2 41 419,9
3,5

4,1

5,6

4,9

5,6

9,0

7,7

З даних наведених у таблиці ми бачимо, що видатки бюд
жетів на соціальний захист та соціальне забезпечення мають
тенденцію до зростання, що свідчать про позитивну динаміку
збереження соціального спрямування бюджету та його поси
лення, особливо у 2005 році. Загалом Україна має досить роз
галужену систему соціального захисту населення. Близько
80% сімей одержують соціальні виплати за рахунок коштів
бюджетів усіх рівнів, соціальних фондів, коштів підприємств,
організацій тощо.
Однією з найменш захищених за доходами населення є пен
сіонери, також існує критична ситуація з наданням державної
соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітямінвалідам.
Населення України на сьогодні становить трохи більше
46 мільйонів і невпинно скорочується. Тривалість життя
в Європі. У нас загрозливо велика смертність серед чоловіків
працездатного віку, а серед дітей, зокрема школярів, здорова
лише кожна десята дитина.
За даними статистики, у розподілі витрат на соціальні цілі
найважливішим пунктом після соціального захисту й соціаль
ного забезпечення населення, освіти є охорона здоров’я — по
над 10% видатків зведеного бюджету. Однак такий рівень
фінансування недостатній і забезпечує лише близько полови
ни потреби.
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Важливою соціальною функцією держави є турбота про
здоров’я людей. Збереження й розвиток потенціалу здоров’я
громадян як складової людського капіталу є основним імпера
тивом сучасного цивілізаційного процесу. Це одна із складо
вих національного багатства, один із визначальних критеріїв
розвитку людського суспільства. В Україні право на медичну
допомогу закріплене в Конституції України.
Протягом останніх років в Україні відбулися позитивні
зрушення в розв’язанні соціальних проблем. Незважаючи на
те, що у структурі видатків державного бюджету найбільшу
частку становлять соціальні видатки, тобто видатки на розви
ток людського капіталу, основні проблеми забезпечення
соціального захисту більшої частини населення залишаються
не вирішеними. Не відповідає належному рівню система за
хисту малозабезпечених верств населення, актуальною зали
шається проблема бідності. Соціальні стандарти в нашій
країні залишаються найнижчими навіть на теренах СНД.
Збереження загального рівня освіченості й інтелекту україн
ської нації, його зростання потребує збільшення вкладення
коштів на всіх стадіях навчання. Кардинального поліпшення
потребує фінансування науки. Неоднакові рівні доходу обу
мовлюють важливість зростаючої ролі держави у фінансуван
ня охорони здоров’я.
Підводячи підсумок в рамках даного дослідження ми бачи
мо, що з кожним роком держава збільшує видатки на соціаль
ний захист та соціальне забезпечення найбільш вразливих
верств населення, започатковує принципово нову стратегію
надання соціальних гарантій громадянам протягом усього
їхнього життя.
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Ми живемо в епоху інновацій, що беззаперечно визнає пра
вила інтелектуальної та управлінської мобільності. І прагнен
ня України отримати серйозні важелі захисту національного
інтересу у глобалізованому просторі нових економічних перс
пектив не залишає нам іншого вибору, крім інноваційного.
Ми впевнені, розбудова інноваційної науковотехнопро
мислової інфраструктури суспільного виробництва стане най
важливішим кроком на шляху до вирішення чотирьох най
важливіших стратегічних державних пріоритетів, а саме:
Набуття Україною повноправного статусу європейської
країни;
Забезпечення сталого економічного зростання;
Утвердженні інноваційної моделі розвитку;
Соціальної переорієнтації економічної політики.
Запуск інноваційного мотора української економіки — це
шлях до довгострокового зростання в умовах вичерпності ре
сурсів екстенсивноіндустріальної моделі національної еко
номіки, це шанс для прориву, шанс знайти власне місце в гло
бальній ІТіндустрії.
Інноваційний вибір — це стрижнева складова Євро вибору
України.
Україні потрібно перейти від відновлюваного економічного
зростання до інноваційного економічного і соціального роз
витку на базі інноваційної платформи економіки.

.
.
.
.
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В економічному порядку денному стоїть подвійне завдан
ня: модернізація індустріальної економіки та створення нової
інноваційної економіки.
Значні досягнення у зростанні ВВП і суттєве скорочення
соціальних заборгованостей та зростання реальних доходів на
селення свідчить про перехід до реформ другого покоління.
Але головне завдання зараз вже не темпи росту, а інноваційна
реформа економіки.
Замість відвоювання своїх позицій в старій індустріальній
економіці Україна має вже зараз сконцентрувати всі засоби на
перспективних напрямках розвитку, а саме: освіті, досліджен
нях, розвитку інфраструктури та залученні інвестицій.
Ми чітко уявляємо, що саме треба зробити для заохочуван
ня інвесторів у національну економіку. Але інвестиційний
процес — це завжди взаємодія і реципієнта, кожен з яких має
свої економічні інтереси. І тому завдання створення ефектив
ної державної інвестиційної політики передбачає подальшу
роботу над національною інвестиційною стратегією.
Аналізуючи новітні тенденції, можна дійти висновку, що
вже у найближчому майбутньому суттєві конкурентні перева
ги отримують країни, які створюватимуть більше додаткової
інноваційної вартості.
Країни, що сьогодні використовують інновації в якості од
ного з найважливіших джерел економічного розвитку, завтра
отримають більш переконливі конкурентні аргументи для еко
номічної, промислової, політичної експансії на світовій арені
та значно посилять власні геостратегічні і геоекономічні по
зиції.
Українська економіка має досягти нової динаміки зростан
ня завдяки створенню загальноінноваційної мережі. Початок
функціонування цієї мережі пов’язаний із конструюванням її
сегментів: спеціальних економічних зон, технополісів, інно
ваційних центрів, технопарків.
Сучасна українська інтеграційна стратегія орієнтована на
використання технології створення спеціальних економічних
зон та режимів. Саме вони стають осередком розвитку інно
ваційної економіки, інноваційного бізнесу і підприємництва.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МЕНЕДЖЕРА ХХІ СТОЛІТТЯ
Н. В. Денисенко
Університет «Україна» начальник відділу підвищення
науково!педагогічної кваліфікації (аспірантура)

У період розвитку ринкових відносин в Україні помітно
змінюються умови професійного зростання особистості та ви
моги самого суспільства до сучасного фахівця. Соціальна
практика ставить до спеціаліста нові вимоги для забезпечення
життєвого рівня та професійного становлення в умовах ринку.
Для українських управлінських структур явище менедж
менту ще достатньо не усвідомлене. Недосконале знання основ
менеджменту, змісту діяльності одної з ключових фігур рин
кової економіки — професійного менеджера, дуже часто приз
водить до конфліктних ситуацій і, як наслідок, руйнування
взаємовідносин у колективі, зниження продуктивності праці
самої структури. Дуже поширеною ще залишається система
управління, де існують, засідання, наради, збори і т. д.
Тому менеджером має бути людина, спроможна сформувати
новий суспільний лад, який повинен стати основою майбутньо
го вільного суспільства, де буде посідати не останнє місце і ува
га до людини як до найвищої його цінності. Адже розширення
права на свободу людини, підвищення життєвого рівня насе
лення, насамперед, за рахунок переходу до ринкової еконо
міки, є загальною метою українського суспільства, а соціальна
політика і ринок праці є найважливішими складовими у досяг
ненні цієї мети. Тому останній і висуває нові вимоги до
фахівців економічної сфери, а саме менеджерів, з яких почи
нається організація роботи будьякої структури чи організації.
Оскільки підготовка таких спеціалістів здійснюється ви
щими навчальними закладами (далі ВНЗ), саме вони відігра
ють важливу роль у професійному становленні менеджера.
Професійна підготовка менеджерів у ВНЗ на сучасному
етапі повинні бути спрямована на професійне становлення
спеціалістів на основі педагогічних засад, на отримання ними
максимального об’єму знань, вдосконалення психічного і ду
ховного розвитку, формування стійкого світогляду, основаного
на ставленні до людини як до найвищої цінності, професійного
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кар’єрного росту, підвищення самостійності, самовизначе
ності, самопізнання і самооцінки особистістю самого себе і ре
зультатів своєї діяльності.
Професійна підготовка менеджерів сьогодні потребує інно
ваційного забезпечення процесу професійного зростання май
бутнього менеджера.
Інтеграція національної системи освіти ХХІ століття вза
галі, і вищої освіти зокрема, в європейське і світове освітнє
співтовариство зумовлює реформування її системи. Реалізація
вимог до професійної підготовки сучасного спеціаліста з мене
джменту та, як наслідок, до професійної діяльності менедже
рафахівця може відбуватися при умові підвищення ефектив
ності педагогічного процесу за рахунок модернізації вищої
освіти відповідно до положень Болонської декларації. Удоско
налення змісту, пошук нових форм, модернізація методів нав
чання — необхідні умови для підвищення ефективності проце
су професійної підготовки спеціалістів з менеджменту.
У зв’язку з розвитком ринкових відносин в державі та вхо
дженням її освіти до єдиного європейського освітнього і науко
вого простору, наше суспільство зазнає постійних змін, а отже
розвивається і вдосконалюється. Однією з провідних галузей
розвитку такого суспільства є вища освіта. Тому потреба її ре
формування є безсумнівною. Ключові питання, що стосуються
підготовки спеціалістів, а саме спеціалістів з менеджменту,
стосуються практичних навичок, пристосування вмінь та на
вичок студента до умов майбутньої професійної діяльності
у відповідній структурі. Освіта — це та частина нової еко
номіки, де відбувається формування носія знань, умінь і нави
чок — висококваліфікованого спеціаліста. Звідси і нові вимо
ги до існуючої системи освіти.
Вдосконалення професійної підготовки менеджера ХХІ сто
ліття, реалізація поставлених вимог новою економікою і су
часним суспільством до нього надасть можливість майбутнім
спеціалістам формувати свою професійну кар’єру на основі
соціальної справедливості, відповідальності, загальнолюдсь
ких моральних норм та цінностей.
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ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ
Т. Деяк
студ. ІІ курсу факультету менеджменту
Карпатський інститут підприємництва
Науковий керівник: Ю. І. Ревть, ст. викладач
Мета досліджень ринку — знизити ризик
у прийнятті ділових рішень
(П. Джексон)

Проблема організації дозвілля молоді є однією з найакту
альніших на сьогоднішній день. Оскільки молоді люди
внаслідок відсутності або обмеженості закладів культурного
відпочинку переважну більшість вільного часу проводять у ба
рах та подібних до них закладах.
Нами було прийнято рішення провести маркетингове до
слідження скориставшись методом анкетного опитування мо
лоді у віці від 17 до 25 років на предмет необхідності створен
ня у м. Хуст кінотеатру.
Мета даного маркетингового дослідження — виявити по
тенційний попит, виявити чи буде прийнята належним чином
дана пропозиція.
Маркетингові дослідження за визначенням В. Ю. Святнен
ко:
це систематизований процес збирання та аналізу інфор
мації з метою прийняття конкретних управлінських рішень;
це збирання, обробка та аналіз даних для зменшення не
визначеності, що супроводжує прийняття маркетингових
рішень;
це систематичне збирання та аналіз пов’язаних з існую
чою ситуацією даних щодо маркетингової діяльності під
приємства чи організації.
Для досягнення поставленої мети нами було розроблено ан
кету, яка була б доступної і зрозумілою навіть тій людині, яка
не має відповідної освіти. Анкета побудована на основі закри
тих запитань та одного закритого запитання щодо рекомен
дацій в організації роботи кінотеатру з метою отримання
різних точок зору.

.
.
.
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У цілому анкетування було спрямовано на студентів ВУЗу,
було передбачено розподіл респондентів за віком в розрізі та
ких груп:
1) від 17 до 19 років — студентипершокурсники, які про
ходять процес адаптації до умов навчання у вищий школі;
2) від 19 до 21 — студенти ІІ курсу — це період становлен
ня самостійності,
3) від 21 і старше — студенти ІV курсу і старше — це сфор
мовані особистості, які є частково фінансово незалежними.
Також до уваги брався соціальноекономічний фактор, тоб
то орієнтовна ціна квитка, яку споживачі погоджуються зап
латити. Оскільки сьогодні в Україні, де доходи населення
є незначними, як ніколи актуальним є лозунг — «Розумна
ціна — відповідна якість».
На сьогодні у світі розроблені спеціальні методики, що доз
воляють робити висновки про побажання та споживчі смаки
цілої країни за результатами опитування декількох тисяч
представників багатомільйонного населення держави. Україні
відповідає стандарт маркетингових досліджень у розмірі 1200
респондентів (0,0025 % загального населення країни).
У результаті опитування 50ти чоловік при загальному на
селенні м. Хуст — 31,9 тис. чол. (0,16%), було встановлено,
що 96% опитаних підтримують цю ідею і обов’язково б стали
відвідувачем кінотеатру.
Серед опитаних респондентів цільовий сегмент станов
лять — студенти від 21 р. і старше, які готові витратити за
вечір від 10 до 20 грн. Цей сегмент виявив найбільшу зацікав
леність до пропонованого культурного закладу відпочинку —
74% опитаних в межах даного сегменту.
Рекомендації щодо організації роботи кінотеатру — розта
шування в центрі міста, ціна — в межах 10–20 грн., внутрішнє
оздоблення з використанням певного історичного стилю.
Таким чином, ми вважаємо та підтвердили це проведеним
анкетним опитуванням, що в м. Хуст з питомою вагою в 25%
молодого населення, є необхідним відкриття кінотеатру. Про
те відкритими залишаються запитання щодо його розміщення
та державної підтримки на початковому етапі розвитку.
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Т. М. Єгорова
магістр, Білоцерківський інститут економіки та управління
Науковий керівник: П.І. Юхименко, док. екон наук, професор

Однією з передумов розвитку економіки країни є станов
лення та розвиток фондового ринку, за допомогою якого прис
корюється рух капіталу, відбувається придбання на певний
термін вільних грошей, залучення коштів за рахунок випуску
й продажу цінних паперів і, відповідно, спрямування їх на
технічне оновлення підприємств, його переорієнтацію на ви
пуск конкурентоспроможної продукції.
Основну роль на ринку цінних паперів відіграють інвесто
ри, які вкладають свої кошти у придбання цінних паперів та
емітенти, тобто споживачі капіталу, що залучають засоби
шляхом емісії цінних паперів. Крім цих учасників є ще вели
ка кількість суб’єктів, насамперед посередників, які забезпе
чують нормальне функціонування фондового ринку та є його
важливою частиною [2, с. 93–94].
Єдиним у ринковій економіці універсальним інститутом
посередництва, який бере безпосередню участь у торгівлі
цінними паперами і здійснює трансформацію заощаджень
в інвестиції є комерційний банк. В Україні діяльність банків
на фондовому ринку регламентується Законом України «Про
банки і банківську діяльність», статутом банку, дозволами
Міністерства фінансів України, Державної комісії з цінних па
перів та фондового ринку, ліцензіями Фонду державного май
на [2, с. 95].
На ринку цінних паперів можна виділити три напрями
діяльності комерційного банку: як емітента, як інвестора та
як професійного його учасника.
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Що стосується емісійної діяльності банків, то вона пов’язана
передусім зі зростанням в 2004 році нормативу адекватності
регулятивного капіталу з 8 до 10%. Це, в свою чергу, спонука
ло більшість банків суттєво збільшити свої статутні фонди [3,
с. 24].
Хоча банки на організованому фондовому ринку є лідерами
за обсягами торгів корпоративними облігаціями та державни
ми борговими зобов’язаннями, частка цінних паперів у їхніх
активах була незначна і становила лише 6,5% [4, с. 5].
Як емітенти боргових зобов’язань банки посідають одне
з останніх місць. Так, у 2003 р. ними було випущено облігацій
на суму 329,2 млн. грн., що становить 8% від загального обся
гу їх емісії. Тому частка цінних паперів у зобов’язаннях ук
раїнських банків незначна і становить лише 1,4% (в країнах
Єврозони цей показник сягає майже 58%) [4, с. 5].
Інвестиційна діяльність банків на фондовому ринку
жорстко обмежена. Так, за нормативами НБУ, загальний роз
мір прямих інвестицій не повинен перевищувати 60% від ре
гулятивного капіталу банку, в тому числі не більше 15% за
кожним емітентом [3, с. 24].
Як професійний учасник ринку цінних паперів, комерцій
ний банк може здійснювати операції, які пов’язані з:
— випуском та обігом цінних паперів;
— управлінням активами недержавних пенсійних фондів
та інститутів спільного інвестування);
—веденням реєстрів власників іменних цінних паперів та
депозитарної діяльності зберігача.
Стосовно депозитарної діяльності зберігача цінних паперів,
то тут банки є безумовними лідерами, оскільки її можуть про
вадити лише банківські установи й торгівці цінними паперами.
За даними Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, на 30.09.2004 р. діяльність зберігача цінних паперів
здійснювали 138 суб’єктів, серед них — 76 банків [3, с. 25].
Водночас банки поступаються торговцям цінними папера
ми, як за обсягами проведених операцій, так і за кількістю
відкритих рахунків зберігачам цінних паперів. Але потрібно
зауважити, що комерційні банки у функціонуванні депозитар
ної системи виконують пасивну роль, оскільки неспроможні
забезпечити потрібну оборотність депозитарних активів.
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Здійснюючи операції з цінними паперами, комерційні бан
ки ставлять перед собою певну мету. Зокрема, емісія банком
цінних паперів власного боргу проводиться для того, щоб
сформувати у необхідному розмірі статутний капітал і в такий
спосіб залучити кошти за найменшу ціну для того, щоб їх
потім у подальшому використати на необхідні цілі. Надання
коротко— і довгострокових ломбардних кредитів під заставу
цінних паперів дає змогу банкові мати дохід від цих кредит
них операцій, а також можливість диверсифікувати кредит
ний ризик і використовувати цінні папери із власних інвес
тиційних портфелів. Викуп банком на ринку власних цінних
паперів з наступним їх перепродажем стабілізує ринковий
курс власних цінних паперів; зменшує статутний капітал
і кількість акціонерів, а також надає інвестору альтернативу
вкладень і розширює інвестиційні можливості, замінивши па
пери іншими [2, с. 96].
Отже, як бачимо, комерційні банки є одними з основних
учасників фондового ринку, є універсальними й у них поки що
немає чіткої інвестиційної спрямованості. Поряд з цим участь
комерційних банків на фондовому ринку як інвесторів обме
жується ще й низкою нормативів та вимог НБУ. Через це
у нашій державі далеко не всі банки в змозі виступати інвесто
рами на ринку цінних паперів. Але сьогодні банківські інвес
тиції не завадило б спрямувати саме на розвиток вітчизняного
фондового ринку, успішне функціонування якого вплине на
підвищення ефективності функціонування економіки в цілому.
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ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
ДІЛОВОЮ КАР’ЄРОЮ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ
Л. В. Жогалко
Миколаївська міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»,
факультет менеджменту та комп’ютерних систем
курс IV, група МО!6, спеціальність «Менеджмент організацій»
Науковий керівник: О. С. Шевчук, к. пед. н. доцент

Проблема професійної кар’єри працівників освітньої галу
зі — як одна з складових особистого розвитку.
Низька мотивація педагогів до роботи зумовлена відсут
ністю адекватної заробітної платні та системи стимулів щодо
розвитку творчопошукової діяльності.
Викладач по суті є менеджером навчальнопізнавального
процесу, а керівник навчального закладу — менеджером на
вчальновиховного процесу в цілому.
Призначення менеджменту в освіті створити освітнє сере
довище, що ефективно працює та відповідає сучасним вимо
гам, є привабливим для реального та потенційного споживача;
Управлінські відносини, управлінські впливи, що прояв
ляються у всіх функціях менеджменту, формують особистість
учнів ефективніше, ніж пасивне середовище.
Складовими компонентами педагогічного менеджменту
є люди, технології, структури, цілі, завдання, процеси, куль
тура.
В адміністрації начального закладу повинна бути розвину
та здатність адекватно оцінювати і регулювати свою по
ведінку, тому що практично все управління пов’язане зі
спілкуванням — передачею інформації, а також доведенням її
до розуміння іншими.
Сучасному погляду на управління освітою значно відпові
дає системний підхід.
Правильне планування розвитку кар’єри менеджера освіти
являє собою організацію його просування по щаблях посадово
го й кваліфікаційного росту, що допомагає йому розвити й ре
алізувати професійні знання й навички в інтересах органі
зації.
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Менеджер освіти повинен сам повністю показувати зразок
виконавчої дисципліни і вимогливості, прагнути до того, щоб
його рішення були чіткими, конкретними і реальними.
Успіхи розвитку кар’єри менеджера освіти безпосередньо
пов’язані з успіхами роботи трудового колективу, поведінкою
та прагненнями студентів (учнів), з удосконаленням стилю
і методів роботи, підвищенням своїх особистих та ділових
якостей.
Сучасні умови діяльності навчальних закладів у конкуре
нтному середовищі пред’являють якісно нові вимоги до орга
нізаторської діяльності менеджерів освіти. Їм треба чітко
відповісти на такі запитання: Що треба робити? Як розподіли
ти роботу між працівниками? Кого призначити відповідаль
ним виконавцем ? Які і як давати вказівки при виконанні ро
боти?
Численні дискусії на тему, яким повинно бути керівництво
навчального закладу — авторитарним, колегіальним, коопе
ративним чи демократичним — продовжуються і сьогодні.
У перспективі основне завдання освітнього менеджменту
полягатиме в інтегруванні невизначеності в систему прогнозу
вання, прийняття рішень та організаційну структуру, що по
требує від менеджера високого професіоналізму — здатності
до адаптації, інноваційної діяльності.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Іваницька
м. Київ, факультет економіки та менеджменту,
II курс, група БС!61, спеціальність «Банківська справа»
Науковий керівник: С. П. Топчій, асистент

Фінанси об’єднань, підприємств і галузей являють собою
систему економічних взаємозв’язків, пов’язаних із круго
обігом ресурсів, утворенням, використанням грошових при
бутків, контролем за виробництвом, розподілом, використан
ням національного продукту.
Фінансові ресурси підприємств — це переважно прибуток
і амортизаційні відрахування, прибутки від цінних паперів,
пайові внески, ресурси спонсорів.
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До джерел формування фінансових ресурсів відносять:
Прибуток і амортизаційні відрахування, кредиторська забор
гованість, ресурси, отримані від продажу цінних паперів,
пайові та страхові внески, кредит і позички, ресурси від ре
алізації майна та інші надходження.
— підприємство — це самостійний суб’єкт, що господарює,
створений для ведення господарчої діяльності, що здійснюється
з метою отримання прибутку і задоволення суспільних потреб
— підприємство виступає юридичною особою, що визна
чається сукупністю ознак: відокремленістю майна, відпові
дальністю по зобов’язаннях цим майном, наявністю розрахун
кового рахунку в банку, виступом від свого імені.
Балансовий прибуток — представляє собою суму прибутків
від реалізації продукції, від іншої реалізації і доходів по поза
реалізаційним операціям за вирахуванням витрат по них.
Господарюючий суб’єкт самостійно визначає напрями ви
користання прибутку, якщо інше не передбачене статутом.
Резервний фонд створюється суб’єктами на випадок припе
нення їх діяльності для відшкодування кредиторської заборго
ванності.
Фонди нагромадження і фонди споживання — це фонди
спеціального призначення.
Амортизація — економічний процес, який кількісно відоб
ражає втрату знаряддями праці своєї вартості і поступове пе
ренесення її на новостворену продукцію з наступним нагро
мадженням ресурсів для відтворення основних засобів.
Призначення амортизаційних відрахувань — забезпечува
ти відтворення основних виробничих фондів і нематеріальних
активів.
Фінанси підприємства як відносини є частиною еконо
мічних відносин, що виникають у процесі господарської діяль
ності.
Самофінансування — обов’язкова умова успішної госпо
дарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки.
Господарська діяльність підприємства нерозривно пов’яза
на з його фінансовою діяльністю.
Пайовий внесок — представляє собою суму грошового внес
ку, сплачену юридичною або фізичною особою при вступі до
спільного підприємництва.
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Кредит — буквально означає «розпорядження визначеною
сумою грошей на протязі деякого часу, тобто ті, у кого є надли
шок ресурсів, можуть їх давати в кредит тим, хто відчуває нес
тачу або має потребу в додаткових сумах.
Лізинг — довгострокова оренда машин, устаткування,
транспортних засобів, споруд виробничого призначення з по
гашенням заборгованості протягом декількох років.
Форми міжнародного кредиту можна класифікувати по го
ловних ознаках, що характеризує окремі сторони кредитних
відносин.
Функціонування підприємства залежить від його спромож
ності приносити необхідний прибуток.
Функціонування ринкової економічної системи в Україні
можливе за умови зростання ефектівності використання
фінансовіх ресурсів.
Отже, Фінанси підприємств, будучи частиною загальної
системи фінансових відносин, відбивають процес утворення,
розподілу і використання прибутків на підприємствах різно
манітних галузей народного господарства і тісно пов’язані
з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підпри
ємницької діяльності.

ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЙБІЛЬШ
УСПІШНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ
Л. Л. Іваніцька
к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Професійна освіта має особливе значення для інвалідів,
оскільки саме вона забезпечує можливість їх інтеграції у су
спільство. Характерною особливістю роботи освітніх установ
з інвалідами є неоднорідність складу студентів за характером
захворювань, за ступенем порушення працездатності, за віко
вими показниками і загальноосвітньою підготовкою. Це вима
гає особовоорієнтованого підходу до організації навчального
процесу, пошуку найбільш ефективних педагогічних техно
логій навчання.
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Причинами високої ефективності найбільш успішних за
рубіжних проектів по навчанню інвалідів з використанням
комп’ютерних технологій є :
1) Використання передових методик навчання — поєднан
ня очної і заочної форми навчання, навчання на відстані за до
помогою спілкування через комп’ютер дозволяє забезпечити
доступ до освіти навіть для тих інвалідів, які не можуть пере
суватися (дистанційне навчання, що передбачає наявність
електронної версії курсу. Електронна версія доповнена розши
реними коментарями викладача, інтерактивними і мульти
медійними матеріалами. Анімація, флешпрезентації, аудіо,
відео — все це допомагає зробити учбовий курс доступнішим,
наочнішим і легшим для засвоєння — Комп’ютерний центр
Mobility international USA ).
2) Якісна ресурсна база, що досягається за рахунок ство
рення Комп’ютерного центру для інвалідів на базі крупних уч
бових закладів (Центр комп’ютерного навчання «Фахівець»
при МДТУ ім. Баумана), або на базі стійкої громадської ор
ганізації інвалідів (Комп’ютерний центр при Асоціації
інвалідів Антігуа і Барбуда).
3) Наявність висококваліфікованих викладачів, що воло
діють методикою роботи з інвалідами (часто викладачі самі
інваліди — Центр Незалежного життя Коннюс, Фінляндія).
4) Проведення занять в невеликих і малих групах від 5 до
20 осіб.
Навчання затребуваним в суспільстві навикам, залежно від
кон’юнктури конкретної держави це можуть бути: Користувач
ПК; Оператор; Адміністратор мережі; Вебдизайнер; Телефон
ний консультант; секретар референт; бухгалтер; аудитор; ху
дожник мультиплікатор; перекладач; фахівець з навиків неза
лежного життя; адміністратор НВО та ін.
Високий ступінь працевлаштування випускників (за раху
нок створення спеціальних баз даних і домовленостей з праце
давцями — асоціаціями суспільств інвалідів).
Неодмінною умовою високої ефективності освітніх про
ектів для інвалідів є первинна матеріальнотехнічна підтрим
ка з боку крупних освітніх методик, які можуть бути викорис
тані в Україні і шляху їх адаптації.
Для навчання інвалідів за допомогою комп’ютера застосову
ється програмоване навчання у формі двох основних методик:
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очне (традиційне) навчання, з лекціями викладачів, семінара
ми і практичними роботами і дистанційне навчання, що вклю
чає спеціальні методики викладання через мережу. Застосову
ючи новітні програмні розробки в області Інтернеттехнологій,
вдається досягти ефекту реальної присутності слухача на за
няттях. Використовуючи даний вид навчання, слухач може
істотно заощадити свій час.
Під програмованим навчанням розуміється кероване зас
воєння програмованого учбового матеріалу за допомогою пов
чальної системи. Програмований учбовий матеріал є серією
порівняно невеликих порцій учбової інформації.
Засоби і методи комп’ютерного навчання
Застосування сучасних інформаційних технологій в освіті
дозволяє:
— індивідуалізувати підхід і диференціювати процес нав
чання;
— контролювати навчаного з діагностикою помилок і зво
ротним зв’язком;
— забезпечити самоконтроль учбовийпізнавальної діяль
ності;
— демонструвати візуальну учбову інформацію;
— моделювати і імітувати процеси і явища;
— проводити лабораторні роботи, експерименти і досліди
в умовах віртуальної реальності;
— щепити уміння в ухваленні оптимальних рішень;
— підвищити інтерес до процесу навчання, використовую
чи ігрові ситуації.
Дистанційна освіта — це універсальна форма навчання,
що базується на використанні широкого спектру як тра
диційних, так і нових інформаційних і телекомунікаційних
технологій і технічних засобів. При цьому процес навчання не
залежить від місцеположення студента і дуже гнучкий в часі.
Проте, використання дистанційного методу навчання є про
блематичним зважаючи на слабке матеріальне положення по
тенційних учнів, що робить неможливим використання
комп’ютера вдома і доступ до Інтернет.
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ОПЛАТА ПРАЦІ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
А. А. Іскра
м. Київ, факультет економіки та менеджменту,
IІI курс, група МО!51, спеціальність «Менеджмент організацій»
Науковий керівник: Р. А. Петлінський, асистент

Основна заробітна плата нараховується за виконану робо
ту, за тарифними ставками, відрядними розцінками чи поса
довими окладами і не залежить від результатів господарської
діяльності підприємства.
Додаткова заробітна плата — це складова заробітної плати
працівників, до якої включають витрати на оплату праці, не
пов’язані з виплатами за фактично відпрацьований час.
Відтворювальну функцію заробітна плата виконує як ос
новне джерело доходів населення. Розміри заробітної плати
повинні забезпечувати відновлення працездатності населення,
розвиток їх фізичних і духовних сил на основі постійного роз
витку виробництва і підвищення життєвого рівня населення.
Соціальна функція заробітної плати характеризується тим,
що вона є не тільки матеріальним, а й моральним фактором.
Облікова функція полягає в тому, що заробітна плата, на
рахована в грошовому виразі за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці за відрядними розцінками, тарифни
ми ставками (окладами) робітників та посадовими окладами
керівників.
Принцип матеріальної заінтересованості забезпечує як осо
бисту, так і колективну заінтересованість у результатах праці,
стимулює боротьбу за підвищення продуктивності праці, еко
номію засобів і коштів, сприяє підвищенню кваліфікації.
Принцип раціонального співвідношення темпів зростання
продуктивності праці та її оплати також є принципом орга
нізації оплати праці. Цей принцип полягає в тому, що підви
щення оплати праці повинно забезпечуватися випереджаючи
ми темпами зростання продуктивності праці.
Принцип простоти й доступності оплати праці полягає
в розробленні, оприлюдненні та впровадженні у виробництво та
ких систем, форм оплати праці, які були б зрозумілими і прий
нятними для більшості безпосередніх учасників виробничого
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процесу, розкривали б зв’язок між продуктивністю праці і за
робітною платою.
Відрядна заробітна плата нараховується у визначеному ро
змірі за кожну одиницю виконаної роботи чи виробленої про
дукції, вираженої в натуральних одиницях виміру (штуках).
Пряма система нарахування відрядної заробітної плати —
передбачає оплату праці за виконаний обсяг роботи чи вироб
лений обсяг продукції за єдиними розцінками без обмеження
розміру заробітної плати. Величина заробітної плати збіль
шується прямо пропорційно до обсягу виконаних робіт (вироб
леної продукції).
Непряма відрядна система нарахування заробітної плати
використовується для визначення заробітку не основних, а до
поміжних робітників (наладчиків, ремонтників та ін.), у тих
випадках, коли праця допоміжного робітника, який зайнятий
обслуговуванням основних робітниківвідрядників, значною
мірою впливає на результати їх роботи і коли його праця не мо
же бути нормованою.
За відряднопрогресивної системи оплати праці заробітна
плата робітникам нараховується за обсяг виконаної роботи чи
виробленої продукції в межах планової норми (бази) виробітку
за основними незмінними відрядними розцінками, а за обсяг
роботи чи продукції, виконаної (виробленої) понад вихідну
планову норму (базу) виробітку, — за підвищеними чи прогре
сивно зростаючими прямими відрядними розцінками.
Вiдряднопреміальпа система оплати праці. При цій сис
темі оплати праці загальний заробіток робітника складається
з заробітної плати, нарахованої за фактично виконану роботу
чи вироблену продукцію за прямими (необмеженими) відряд
ними розцінками, і премій за виконання та перевиконання ус
тановлених планових (нормативних) кількісних і якісних по
казників.
Погодинна заробітна плата виражає залежність між її
розміром та кількістю відпрацьованого часу працівником. Во
на впроваджується при оплаті праці адміністративноуп
равлінського й обслуговуючого персоналу, що працює за не
нормованим робочим днем, робіт, які важко чи недоцільно
нормувати, коли відсутні можливості здійснювати облік обся
гу виконаної чи виробленої продукції, а також у тих випадках,
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коли необхідно забезпечити не кількість, а високу якість робо
ти або коли виробіток залежить не від виконавця, а від техно
логії виробничого процесу
Акордна система оплати праці. Акордна система нараху
вання заробітної плати є удосконаленим варіантом прямої
відрядної та погодинної оплати праці. Вона характеризується
тим, що загальну суму заробітної плати робітникам установ
люють не за відпрацьований час чи обсяг виконаної роботи,
а за кінцевими результатами роботи, за обсяг фактично вироб
леної продукції.
Оплата праці керівників, службовців та спеціалістів. Осно
вою організації оплати праці керівників, службовців і спе
ціалістів є система посадових окладів, які є різновидом пого
динної оплати праці.

ІНВЕСТИЦІЙНОEІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА
ЯК СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОEЕКОНОМІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ
С. С. Іщенко
Факультет економіки та менеджменту І курс группа МЗЕД!71
Спеціальність: менеджер зовнішньо!економічної діяльності
Науковий керівник: С. В Карпенко, к. е. н. доцент

Мета цієї роботи — визначити зміст і задачі інвестиційно
іноваційної політики, роль держави у забезпеченні інвес
тиційноіноваційного напрямку розвитку, дослідити основні
етапи формування державної інвестиційноіноваційної
політики та сучасний стан інвестиційного клімату України.
Актуальність питання пояснюється тим, що Україна сьо
годні знаходиться на шляху всебічних економічних перетво
рень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційно
го процесу є справою особливого значення. Інвестиційна
політика держави є складовою економічної політики щодо за
безпечення довготермінового розвитку економіки і становить
систему заходів, спрямованих на формування централізованих
та децентралізованих фондів фінансових ресурсів, у результаті
цільового використання яких забезпечується ефективність
— 64 —

в умовах сталого розвитку

Секція І

процесів розширеного відтворення економіки. Активне про
тікання інноваційноінвестиційного процесу є запорукою ста
лого розвитку економіки. Саме тому проблемам державного
регулювання інновацій та інвестицій присвячено праці багать
ох науковців і практиків.
На думку ряду спеціалістів, поняття «зовнішньоеко
номічна діяльність» (ЗЕД) з’явилось в Україні з початком еко
номічної реформи, в 1987 р. Одним з центральних напрямків
даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої
торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього вихо
ду на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні
господарських суб’єктів.
В результаті проведення економічних реформ в зовнішній
сфері сформувалось два поняття: «зовнішньоекономічні зв’яз
ки» і «зовнішньоекономічна діяльність» (ЗЕД).
На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби
і методи зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД
висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих
структур (фірм, організацій, підприємств, об’єднань і т. д.). ЗЕД
можна визначити як сукупність виробничогосподарських, ор
ганізаційноекономічних і оперативнокомерційних функцій
підприємства, пов’язаних з його виходом на зовнішній ринок
та участю в зовнішньоекономічних операціях.

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ
О. Г. Каліщук
Кіровоградський інституту розвитку людини «Україна»,
екон. фак. II курс, група Ф!ІІ!д, спец. «Фінанси»
Науковий керівник: О. С. Єпіфанова, асистент викладача

Нинішня ситуація характеризується глобальною транс
формацією усіх країн світу до нового якісного стану, нового
типу цивілізації третього тисячоліття. В майбутньому велике
значення буде мати інтеграція України в Європу. Сучасні тен
денції світового розвитку ставлять перед Україною нові проб
леми та потребують від неї активної участі в вирішенні питань
щодо інтеграції України в Європейський економічний простір.
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Європейська інтеграція — це магістральний напрям роз
витку континенту, який визначить як ситуацію в самій Європі
в третьому тисячолітті, так і її місце у світі. Від часу свого зас
нування 1957 року Європейський Союз поступово перетворив
ся на один з найпотужніших фінансовоекономічних і політич
них центрів світу. Сьогодні Європейський Союз займає
провідні позиції у світовому господарстві. На його частку при
падає 41,4 % світового товарного експорту та 39,8 % імпорту.
Тому для будьякої країни співробітництво з Європейським
Союзом означає можливість отримати істотні економічні здо
бутки, які, зрештою, сприятимуть економічному зростанню та
підвищенню життєвого рівня населення.
Для України європейська інтеграція — це шлях мо
дернізації економіки, подолання технологічної відсталості, за
лучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створен
ня нових робочих місць, підвищення конкурентної спромож
ності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки,
насамперед на ринок ЄС.
Україна стала першою країною на теренах СНД, що уклала
Угоду про партнерство і співробітництво з Європейським Сою
зом (16 червня 1994 р.), де було визначено правовий механізм
взаємодії між двома сторонами. У 1994–1996 роках ЄС ухвалив
Спільну позицію щодо України (28 листопада 1994 р.) і План
дій (6 грудня 1996 р.). 11 червня 1998 р. Указом Президента
України було затверджено «Стратегію інтеграції України до
Європейського Союзу», розраховану на період до 2007 року.
Програма передбачає 17 напрямків, які необхідно реалізувати
впродовж 9 років. Отже до 2007 року Україна планувала вико
нати умови вступу до ЄС. Проте ЄС не визначає конкретного
терміну прийняття України до своїх лав і не говорить про мож
ливість асоційованого члена.
Необхідно здійснити митну реформу з метою спрощення
проходження товарів через митницю й усунення бюрократич
них перепон. Поступово будуть усунені кількісні обмеження
імпорту, його ліцензування. У сфері транспорту вважається
необхідним розробити і впровадити національну транспортну
стратегію, яка включала б розвиток національної транспорт
ної інфраструктури. Буде розвиватися співробітництво у сфері
супутникової навігації.
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У галузі енергетики передбачається затвердження спіль
ної енергетичної політики України та ЄС. Важливе значення
має впровадження реструктуризації українських вугільних
шахт, безпеці їх експлуатації.
Особливого значення надається співробітництву у сфері
науки, технологій та освіти. Передбачається обмін науковим
персоналом у рамках спільних проектів та сприяння участі ук
раїнських науковців у міжнародних конференціях та форумах.
Ефективною формою прискорення інтеграційних процесів
є міжрегіональне співробітництво, тобто співпраця країн на
рівні суміжних адміністративних регіонів.
Підводячи підсумок, можна зазначити, що Україна прагне
до активної участі як у глобальних, так і в регіональних ор
ганізаціях. Реальний внесок, який надає своєю діяльністю Ук
раїна в міжнародній організації, підвищує її авторитет у світо
вої спільноти. Нині важливо використати міжнародне
співробітництво з максимальною користю для економіки Ук
раїни і участь у міжнародних інститутах сприяє вирішенню
цієї задачі. Європейська інтеграція — це магістральний нап
рям розвитку континенту, який визначить як ситуацію в самій
Європі в третьому тисячолітті, так і її місце у світі.

СУТНІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕТАРИФНИХ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В. С. Карпенко
факультет економіки та менеджменту
МЗЕД!71 І курс менеджмент ЗЕД
Науковий керівник: С. В. Карпенко, к. е. н. доцент

У залежності від того, яка сторона торгівельної політики
вважається важливою, існує декілька визначень митного та
рифу, які доповнюють один одного.
Митний тариф у залежності від контексту може визначати
ся як:
інструмент торгівельної політики і державного регулю
вання внутрішнього ринку країни при його взаємодії зі світо
вим ринком;

.
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звіт ставок митних мит, застосовуваних до товарів, що
переміщуються через митний кордон, систематизований
відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної
діяльності;
конкретна ставка мита, що підлягає сплаті при вивозі або
ввозі визначеного товару на митну територію країни. У цьому
випадку поняття митного тарифу цілком збігається з понят
тям мита.
В окремих країнах митна територія може не збігатися з ге
ографічною територією. Під товаром звичайно розуміється
будьяке майно, переміщуване через границю, включаючи,
наприклад, таке специфічне, як електроенергія.
Митний тариф будьякої країни складається з конкретних
ставок митних мит, що використовуються з ціллю оподаткову
вання ввезених або товарів, що вивозяться.
Мито — обов’язковий внесок, стягнутий митними органа
ми при імпорті або експорті товару і є умовою імпорту або екс
порту.
Мита виконують три основні функції: ІЗ фіскальну, котра
відноситься і до імпортних, і до експортних мит, оскільки во
ни є однією зі статей дохідної частини державного бюджету;
ІЗ протекціоністську (захисну), що відноситься до імпортних
мит, оскільки з їхньою допомогою держава відгороджує місце
вих виробників від небажаної іноземної конкуренції; ІЗ балан
суючу, що відноситься до експортних мит, установленим з ме
тою запобігання експорту товарів, внутрішні ціни на які по
тим або інших причинах нижче світових. Класифікація мит
них мит. За об’єктом обкладання:
імпортні — мита, що накладаються на імпортні товари
при випуску їх для вільного звертання на внутрішньому рин
ку країни. Є переважною формою мит, застосовуваної всіма
країнами світу для захисту національних виробників від іно
земної конкуренції;
експортні — мита, що накладаються на експортні товари
при випуску їх за межі митної території держави. Застосову
ються вкрай рідко окремими країнами, звичайно у випадку
великих розходжень у рівні внутрішніх регульованих цін
і вільних цін світового ринку на окремі товари, і мають на меті
скоротити експорт і поповнити бюджет;

.

.
.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ
О. А. Карпенко
К. е. н. д., кафедра менеджмент ЗЕД

Страхування зовнішньоекономічних ризиків — це, комп
лекс видів страхування, що забезпечують захист інтересів
вітчизняних і закордонних учасників тих або інших форм
міжнародного співробітництва. Він включає страхування екс
портноімпортних вантажів, засобів транспорту (судна, літа
ки, автотранспорт тощо), будівельномонтажного ризику, екс
портних кредитів, міжнародних торговельнепромислових та
інших виставок, створених спільно з іноземними фірмами
підприємств, майна діючих на нашій території іноземних ком
паній (філій) і функціонуючих в інших країнах українських
організацій (представництв), страхування цивільної відпо
відальності українських та іноземних учасників економічного
співробітництва й інші види страхування. Відповідні страхові
операції здійснюються у вільно конвертованій і національній
валютах.
Юридично для більшості видів страхування укладення до
говорів є добровільним. Проте сам характер угод про товарні
поставки, підряди на будівництво і перевезення, про оренду
того або іншого майна, як правило, враховує страхування як
неодмінну передумову дії договору. Залежно від змісту
відповідних контрактів витрати на страхування може нести
будьяка зі сторін, вона вибирає страхову компанію й умови
страхування, беручи орієнтир на власні інтереси й інтереси
вітчизняних страхових організацій.
Так, під час експорту вітчизняних товарів пріоритет одер
жують контракти, укладені на умовах СІФ, що включають
витрати на страхування в ціну продажу продукції, тобто вона
страхується в якийсь національній організації. При імпорті
продукції кращим є договір на умовах ФОБ, коли купівельна
ціна не містить витрат на страхування, з тим, щоб товари мог
ли бути застраховані в Україні.
Страхування експортних кредитів
Особливе місце серед інших ризиків страхування відпо
відальності займає страхування кредитних ризиків. Сутність
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його полягає в зменшенні або усуненні кредитного ризику.
Об’єктами цього страхування є комерційні кредити, надані
покупцеві, банківські позики постачальнику чи покупцеві,
зобов’язання і поручительства за кредитом, довгострокові
інвестиції тощо. Серед різновидів цього страхування своїми
специфічними особливостями виділяється страхування експо
ртних кредитів, що охоплює всі згадані і низку інших видів
страхування, таких як страхування валютних ризиків, стра
хування витрат на входження експортера на новий ринок,
страхування від інфляції.
Страхування кредитних ризиків захищає інтереси продав
ця або банкукредитора на випадок неплатоспроможності
боржника або несплати боргу з інших причин.
Якщо договір укладається за рахунок продавця, то погашен
ня наданого кредиту при неплатежі бере на себе страхова ор
ганізація. Випадки несплати кредиту можуть зумовлюватися
різними причинами. Наприклад, тільки в страхуванні експорт
них кредитів є до 50 окремих ризиків, їх звичайно поділяють
на дві основні групи. До першої можна віднести суто комер
ційний, або економічний, ризик (банкрутство приватного по
купця, відмова від платежу або прийняття товару, несплата
боргу в обумовлений термін та ін.). До другої групи належать
політичні ризики (воєнні дії, революції, заборона на платежі за
кордон, консолідація боргів, націоналізація, конфіскація; не
платіж покупця, у ролі якого виступає державна організація;
скасування імпортної ліцензії, введення ембарго тощо).
Сьогодні в усіх розвинутих країнах є компанії, що страху
ють кредитний ризик, багато з них мають свої системи страху
вання експортних кредитів і схеми страхування іноземних
інвестицій. У внутрішній торгівлі воно проводиться невели
кою кількістю приватних страхових компаній, а страхування
експортних кредитів переважно державними страховими
агентствами.
Специфіка ризику експортного кредитування
Цей ризик може бути у двох видах: він випливає або з дос
татньо повного знання експортером і банкіром, який акцептує
його векселі, даних про фінансовий стан покупця (кредитосп
роможність, становище в торговельному середовищі, макси
мальний товарний кредит, наданий йому іншими фірмами,
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приблизні розміри його операцій), або з розбіжностей між про
давцем і покупцем у питанні про відповідність товару умовам
торговельної угоди.
Зокрема, підставою для ризику є невідповідність товару тим
сортам і якісним ознакам (вміст у ньому певних елементів,
колір, відсоток вологості, засміченість тощо), котрі докладно
описані і перелічені у специфікаціях, що звичайно додаються
разом з іншими документами до трасованого векселя чи конт
ракту.
Фінансовий ризик пов’язаний безпосередньо з недобро
совісністю клієнта (з фінансовою частиною операції).

ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
С. В. Карпенко
к. екон. н., д., зав. каф. менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Економічний розвиток світу супроводжувався змінами
відносин власності.
На початковому етапі реформування економіки України та
відносин власності декларувався переважно ліберальний
підхід, однак послідовна і цілісна концепція перетворень фак
тично була відсутня. Неліквідованою причиною цього є те, що
багато проблем розвитку і подальшої трансформації українсь
кої економіки недостатньо розглянуто теоретично і практично
не вирішено. Однією з таких проблем є визначення цілей,
масштабів і форм діяльності державного сектора.
Дотепер не сформовано модель оптимальної структури
власності країни, не визначено остаточно роль державної влас
ності у національній економіці, зважаючи на те, що багатьом
об’єктам державного сектора на сучасному етапі розвитку
властиві низька продуктивність праці та рентабельність, неза
довільний стан інвестиційних процесів; багато напрямів гос
подарської діяльності держави збиткові — фактично держава
не стала ефективним власником. Ці тенденції обумовили не
обхідність дослідження всього комплексу проблем, пов’яза
них із функціонуванням державних підприємств.
Проте на сьогодні ні в зарубіжній, ні вітчизняній літера
турі ще не розроблена загальна теорія державної власності,
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відсутня єдність поглядів вчених в питаннях щодо самої не
обхідності існування державної власності, її раціональних
масштабів, місця у ринковій системі, форм взаємодії з приват
ним сектором тощо.
Об’єктом даного дослідження є система відносин власності.
Предметом дослідження є економічні засади існування та
ефективного функціонування державної власності.
Метою дослідження є аналіз відносин власності, з’ясуван
ня місця державної власності у структурі економіки України,
перспектив її трансформації.
Для досягнення цієї мети вирішено такі задачі:
визначено сутність поняття «власність";
зроблено порівняння форм, видів та типів власності;
досліджено процес розвитку державної власності у різ
них країнах у XX ст., виявлено основні тенденції;
обґрунтовано особливості трансформації і функціонуван
ня державної власності в Україні;
визначено перспективи державної власності в Україні.
У роботі використовувалися діалектичний метод, метод по
рівняльного аналізу, єдності історичного і логічного, аналізу
і синтезу, статистичні узагальнення.
Теоретичною базою слугували роботи вітчизняних і зару
біжних вченихекономістів, соціологів (Є. Балацький, Є. Куз
нєцова, М. Петраков, П. Самуельсон, Дж. Шумпетер, Л. Якоб
сон, а також українські вченіекономісти А. Гальчинський,
В. Геєць, С. Мочерний, А. Покритан, А. Чухно та ін.).
Фактологічною основою дослідження стали закони Украї
ни, нормативні матеріали Фонду державного майна України,
матеріали Державного комітету статистики.
Практичне значення одержаних результатів полягає в пог
либленні розуміння теорії управління державним сектором
і проекції пропозицій на економіку України.

.
.
.
.
.
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РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Р. О. Качан
Факультет економіки та менеджменту, ІІ курс,
спеціальність «Облік і аудит», група ОА!61.
Науковий керівник: Топчій С. П.

Ринок цінних паперів — система економічних та правових
відносин, пов’язаних із обігом цінних паперів.
Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують
право власності на той чи інший вид капіталу, визначають
відносини юридичної особи, яка їх випустила, та їхнього влас
ника й передбачають виплату доходу у вигляді дивідендів або
відсотків, а також можливість передання грошових та інших
прав, що випливають із цих документів, іншим особам.
Цінні папери можуть бути іменними або на пред’явника.
Всі цінні папери, що обертаються на ринку, можна розділити
на три групи: акції, облігації і спеціальні цінні папери. Цінні
папери використовуватися для розрахунків, а також як заста
ва для забезпечення платежів і кредитів. Випускає їх юридич
на особа, яка зобов’язується виконувати обов’язки, що випли
вають з умов випуску цінних паперів.
Цінні папери з фіксованим прибутком — це боргові зо
бов’язання, у яких емітент зобов’язується виконати відповідні
дії. Як правило, це оборотна виплата грошової суми і процент
ної винагороди.
Ринок цінних паперів є найвищою формою розвитку товар
ногрошових відносин. При гармонійному розвитку, розви
нутій інфраструктурі, налагодженому правовому забезпеченні
механізмів захисту інтересів всіх його учасників — інвесторів,
емітентів, посередників — він є потужним прискорювачем
економічного розвитку будьякої країни.
Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціальноеко
номічною системою, на основі якої функціонує ринкова еко
номіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для
інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебу
дові економіки, позитивній динаміці соціальної структури
суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом во
лодіння і вільного розпорядження цінними паперами, психо
логічній готовності населення до ринкових відносин.
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На ринках цінних паперів формуються вихідні критерії
для оцінки ефективності нових вкладень, здійснюється еко
номічний контроль за ефективною діяльністю акціонерних
підприємств. Особливо це важливо для «захисту» підприєм
ництва від наслідків комерційного ризику в сучасних умовах,
різких змін у структурі світового господарства, стрибків у ди
наміці товарних цін, відсоткових ставок, валютних курсів.
Ринки цінних паперів (особливо короткострокові) відігра
ють важливу роль у регулюванні грошового обігу та кредиту.
Досвід останніх десятиріч у країнах Заходу свідчить, що існу
вання розгалуженої мережі ринків цінних паперів у багатьох
ситуаціях може стримувати розвиток інфляційних процесів.
Від час набуття Україною незалежності та початку форму
вання ринкової економічної системи країни неперервно йшов
процес створення ринку капіталу, або фондового ринку, що ха
рактеризувався відокремленням часток (паїв, акцій) суб’єктів
господарювання (фізичних та юридичних осіб) у системі обігу
пайового (акціонерного) капіталу. Враховуючи той факт, що
майже сторіччя економічна система країни функціонувала як
така, що не мала власника — держави, формування та перехід
до цивілізованого ринку приватного капіталу, вищою формою
якого є організований фондовий ринок, — досить складна
проблема, яка потребує ретельного економічного аналізу і ство
рення власної теоретичної бази функціонування цього сегмен
та економіки.
Так, на сьогодні в Україні найбільш розповсюдженим ви
дом цінних паперів є акції, обсяг емісії яких швидко зростає,
як зростає і їх частка в загальному обсягу випущених цінних
паперів. Спостерігаються зміни у галузевій структурі емісій:
зменшились обсяги емісій банківськими структурами і збіль
шились обсяги емісій промисловими підприємствами. Це по
яснюється збільшенням кількості зареєстрованих емісій акцій
приватизованих і корпоратизованих підприємств.
Обіг цінних паперів в Україні забезпечують торговці цінни
ми паперами, представлені суб’єктами підприємницької діяль
ності, для яких цей вид діяльності є включним.
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УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСУ
ПІДПРИЄМСТВА
З. В. Кіричук
Луцький інститут розвитку людини Університет «Україна»,
напрямок «Економіка та підприємництво»,
VI курс, група Мр!61, спеціальність «Маркетинг»
Науковий керівник: Т. І. Данилюк, зав. кафедри «Маркетинг»

Сучасну економічну ситуацію в Україні можна схарактери
зувати як складну, динамічну, пов’язану з ризиками. Під час
переходу до вільної ринкової економіки у більшості під
приємств виникають проблеми, пов’язані з їхньою фінансовою
нестабільністю.
Управління підприємством є досить складним процесом,
який супроводжується прийняттям багатьох як стратегічних,
так і тактичних рішень, що пов’язані з діяльністю. Отож, нау
ковці та практики розробили низку аналітичних методів і мо
делей, що можуть бути корисними у прийнятті стратегічних
рішень. Найвідомішими серед них є підхід до аналізу конку
ренції М. Портера та матриці портфельного аналізу Бостонсь
кої консультативної групи БКГ) і консультаційної фірми
МаККінсі. Нині одним з інструментів стратегічного управлін
ня, що найчастіше використовуються підприємствами, є порт
фельний аналіз.
Портфельний аналіз — це інструмент, за допомогою якого
керівництво підприємства виявляє та оцінює свою господарсь
ку діяльність із метою вкладення коштів у найприбутковіші та
найперспективніші її напрямки. При цьому оцінюється
відносна привабливість ринків та конкурентноздатність
підприємства на кожному із цих ринків. Для ефективної
діяльності підприємства портфель його бізнесу повинен бути
збалансований, Призначення методів портфельного аналізу
полягає в тому, щоб допомогти керівництву підприємства зро
зуміти бізнес, створити чітку картину формування витрат
і прибутку па підприємстві. Це своєю чергою потребує поглиб
леного аналізу можливостей та загроз для кожного стра
тегічного господарського підрозділу підприємства. Портфель
ний аналіз забезпечує керівництво інструментом аналізу та
планування портфельних стратегій для вибору правильної ди
версифікації діяльності багатогалузевого підприємства.
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Зазвичай процес портфельного аналізу проводять за схе
мою (див. рис. 1).
Всі види діяльності
підприємства
(асортимент продукції)

Розбиваються чи групуються на
відповідні стратегічні одиниці
бізнесу(СОБ)

Визначається відносна
конкурентоспроможність
цих СОБ на перспективи
розвитку відповідних
ринків

Обирається доцільна методика та
критерії оцінки перспектив роз
витку ринку та діяльність стра
тегічних бізнес одиниць на цих
ринках

Розробляється стратегія
для кожної СБО

Стратегічні бізнес одиниці із
схожими стратегіями
об’єднуються в однорідні

Керівництво оцінює
бізнесстратегії

Оцінка здійснюється по кожному
із СОБ підприємства із точки зо
ру їх відповідності корпоратив
ній стратегії, визначаючи прибу
ток та ресурси по кожному із
підрозділів

Рис. 1. Послідовність процесу портфельного аналізу

На підставі такого порівняльною аналізу керівництво
підприємства може приймати рішення щодо коригування
бізнесстратегій.
Основний прийом портфельного аналізу — побудова дво
вимірних матриці., за допомогою яких стратегічні бізнесоди
ниці або товари можна порівнювати одне з одним за такими
критеріями, як темп зростання продажів, відповідна конкуре
нтна позиція, стадія життєвого циклу товару, частка ринку,
привабливість галузі. При цьому реалізуються принципи се
гментації ринку (виокремлення найзначущіших критеріїв на
підставі аналізу зовнішнього середовища) та аналізу діяль
ності підприємства й узгодження (попарного зіставлення) кри
теріїв. Головною перевагою портфельного аналізу є мож
ливість логічного структурування та наочне відображення
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стратегічних проблем підприємства, а також відносна просто
та подання результатів.
Прізвище, ім’я, по батькові

Кіричук Зоряна Володимирівна

Назва доповіді

Управління портфелем бізнесу під
приємства

Науковий керівник

Данилюк Тетяна Іллівна

Назва секції

Удосконалення економічного ме
ханізму господарювання в ринко
вих умовах

Назва територіально відокремле Луцький інститут розвитку люди
ного підрозділу
ни Університету «України»
Факультет, група, курс,
спеціальність

«Економіка та підприємництво»,
Мр6.1., VI курс, «Маркетинг»

Контактні телефони

Служб. (0332)780429

Дом. (03322)713463
Моб. 80966098962
Факс

(0332)780043

Адреса для листування

43023 м. Луцьк, вул. Карбишева, 2

Дата приїзду
Дата виїзду
Потреба у гуртожитку

15 квітня
18 квітня
+

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС В СИСТЕМІ СВІТОВИХ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
О. М. Ковальчук
Фак. економіки та менеджменту, V курс, група ФН!31,
Наукковий керівник: Л. В. Рудюк, доцент

Узагальнена оцінка економічного стану країни, ефектив
ності її світогосподарських зв’язків здійснюється на підставі
платіжного балансу.
Платіжний баланс — це структура макроекономічних по
казників, яка відображає результати зовнішньоекономічної
діяльності держави за відповідний період та джерела її фінан
сування.
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Платіжний баланс формується під впливом багатьох чин
ників, до основних з яких належать: економічний потенціал
країни; галузева структура ВВП; участь країни у міжнародно
му поділі праці; рівень доходів і вартість послуг; попит на екс
порт і структура імпорту; торгова та валютна політика; рівень
розвитку сфери фінансових послуг; інвестиційний клімат
у країні та рівень внутрішніх заощаджень; зовнішній борг та
його реструктуризація; політика валютного курсу та відсотко
вих ставок.
У 2006–2007 рр. вперше з 1999 року в Україні зафіксовано
від’ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу в роз
мірі 1.6 млрд. дол. США у 2006 р. (–1.5% до ВВП) та 2.2 млрд.
дол. США (за 9 місяців 2007 р.), збільшившись порівняно
з відповідним періодом минулого року у 8.2 раза. Однак ре
кордні за останні 5 років обсяги притоку довгострокового
капіталу дозволили не лише компенсувати дефіцит поточного
рахунку, але й збільшити резерви.
Сумарний обсяг експорту товарів та послуг у 2006 р. збіль
шився на 13.2% і становив 50.2 млрд. дол. США. Активізація
внутрішнього попиту (як інвестиційного, так і споживчого) зу
мовила зростання імпорту товарів та послуг на 22%. Зовніш
ній товарооборот України, який за 9 місяців 2007 року стано
вив 77.5 млрд. дол. США, збільшився у 1.3 раза порівняно
з відповідним періодом минулого року, головним чином, за ра
хунок активізації товарообміну з найближчими сусідами:
з країнами СНД та ЄС.
Від’ємне сальдо балансу доходів в цілому за 2006–2007 рр.
склало — 1.7 млрд. дол. США, що зумовлено значними випла
тами дивідендів за прямими інвестиціями та зростанням у на
рахованих відсотків за довгостроковими кредитами.
У 2007 році тривала тенденція до збільшення обсягів по
точних трансфертів. Основним чинником зростання обсягів
отриманих резидентами трансфертів було збільшення надход
жень грошових переказів робітників, а також приватних пере
казів (у тому числі з використанням міжнародних систем на
32.6%).
Протягом 2006 року сальдо фінансового рахунку склало 4.1
млрд. дол. США (у 2002 р. сальдо було негативним і становило
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2,3 млрд. дол. США). Визначальною особливістю фінансового
рахунку в 2006 році були найвищі за останні 5 років обсяги
надходжень довгострокових ресурсів (прямих іноземних
інвестицій та середньо і довгострокових негарантованих кре
дитів та єврооблігацій). За 9 місяців 2007 року сальдо фінансо
вого рахунку (без урахування резервів) сформувалось додатнім
у розмірі 10.7 млрд. дол. США.
В цілому за 2007 рік чистий притік прямих іноземних
інвестицій в Україну становив 6.2 млрд. дол. США.
Отже, для забезпечення стабільності платіжного балансу
України, необхідно: прискорити темпи накопичення офіцій
них валютних резервів; реалізувати комплекс заходів струк
турної та зовнішньоекономічної політики, спрямованих на
зростання обсягів національного експорту і стримування екс
пансії імпорту споживчих товарів і послуг; дотримуватися об
межень на розмір дефіциту бюджету (3% ВВП) і здійснювати
зважену політику регулювання доходів населення; не вдавати
ся до підвищення номінального курсу гривні до долара США
та утримуватися від різких стрибків обмінного курсу; стиму
лювати розвиток внутрішнього ринку капіталів, підвищувати
зацікавленість учасників фінансового ринку у використанні
гривневих інструментів.

ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ
МЕНЕДЖЕРІВ У ЗАРУБІЖНИХ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
В. В. Ковтун
Київський національний лінгвістичний університет
Кафедра педагогіки, спеціальність 13.00.04
теорія та методика професійної освіти
Науковий керівник: Є. С. Спіцин, к. пед. н., професор

У більшості країн світу підготовка менеджерів відбувається
через розгалужену мережу навчальних закладів: як правило, це
факультети ділового адміністрування при університетах, які
займаються підготовкою менеджерів; дво, три і чотирирічні
коледжі — школи бізнесу та школи державного управління.
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Першу школу бізнесу було відкрито в США в Пенсільвансь
кому університеті в 1881 році, проте аж до 20х років XX сто
ліття ця форма навчання не визнавалася багатьма вищими
навчальними закладами, оскільки вважалась такою, що не
відповідає загальному напрямку університетської гуманітар
ної освіти. Лише з 50х років програми підготовки спеціалістів
у галузі управління почали приваблювати здібних керівників.
Яскравим показником посилення уваги до професійної
підготовки спеціалістівменеджерів є така статистика. Так,
якщо в 50ті роки у США корпус американських управлінців
був представлений переважно інженерами й фінансистами за
освітою, то на середину 80х років у економіці країни вже май
же 80% господарських керівників вищої кваліфікації склали
спеціалісти в галузі управління й господарського керівництва
зі ступенем «магістр ділового адміністрування» (Master of
Business Administration / МВА).
Проте, американські бізнесшколи стикаються з низкою
проблем, притаманних і нашій вищій школі. Зараз близько
700 навчальних закладів у США пропонують ступінь магістра,
але тільки третина з них відповідає необхідному мінімуму
стандарту.
Це пов’язано з тим, що «...бізнесосвіта гарантує виживан
ня у світі корпорацій і конкуренції, допомагає виділитися в ве
личезній масі менеджерів, веде до швидкого просування по
службових сходах і більш високої оплати праці. Така освіта
може скласти основу відкриття власного підприємства і навіть
відчинити двері у світ людей, наділених владою й керуючих
найбільшими компаніями».
Хоча сьогодні США і є лідером у сфері підготовки менед
жерів, японський варіант підготовки керівників отримує все
більше поширення в світі. В Японії — всього кілька шкіл
бізнесу, програми навчання в них аналогічні американським
зразкам, проте ідею підготовки професійних управляючих во
ни вважають нерентабельною. Менеджерів готують передусім
шляхом прищеплення їм досвіду, цілеспрямовано проводячи
їх через ланцюг зміни посад у різних підрозділах фірми, нав
чаючи не лише справи, але й мистецтву людських взаємин,
поступово культивуючи якості, необхідні керівникові.
Європейська бізнесосвіта займає проміжну позицію між
американською й японською управлінськими культурами.
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З одного боку, школи бізнесу отримали значне поширення
в Європі, наприклад, у Франції, Німеччині та Італії, хоч і не
в такому масштабі, як у США, а з другого, — управління як
вид діяльності досі значиться на невисокому місці в переліку
бажаних кар’єр. Разом з тим, школи бізнесу набувають все
більшої популярності в Європі.
В Італії підготовку менеджерів здійснюють у вищих нав
чальних закладах і спеціалізованих бізнесшколах. Всього на
раховується понад 140 шкіл бізнесу, кожна з яких має власну
програму.
Постійним зростанням рівня підготовки спеціалістів ха
рактеризується сучасний стан бізнесосвіти в Німеччині. Про
цес університетського навчання менеджерів у Німеччині
здійснюється із застосуванням таких форм підготовки спе
ціалістів: проблемнонастановчі лекції, покликані донести до
слухачів найновішу інформацію, сформулювати найголовніші
проблеми, дати напрямок самостійній роботі; лекції спеціаліс
тівпрактиків; ділові ігри; семінари, на яких проводиться
аналіз спірних управлінських проблем.
Аналіз робіт, присвячених підготовці менеджерів за кордо
ном дозволив нам виділити такі її загальні тенденції: розши
рення світогляду студентів; фундаменталізація теоретичної
підготовки; формування професійного мислення; поглиблене
вивчення засобів і техніки управління.

МОТИВАЦІЯ ВСТУПУ ВИПУСКНИКІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ
В. О. Козачок
Університет «Україна», фак. економіки та менеджменту,
V курс, група ЗМЗЕД!32, спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
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Державна служба, як юридичний інститут, розглядається
в такій галузі права, як адміністративне право. Розвитку зако
нодавства про державну службу в даний час надається особливе
значення. Це обумовлено. Насамперед, тими змінами, що відбу
лися і відбуваються в нашому суспільстві і державі. У грудні
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1993 року була прийнята нова Конституція — основний закон
країни. Кардинально змінилася структура, функції органів
державної влади, як в центральних органах, так і в регіонах.
Проведені реформи призвели до зміни ролі і самого державно
го апарату і державних службовців. Постала необхідність
підвищення професіоналізму державних службовців, вивчен
ня нових аспектів і проблем державної служби в цілому. Зав
дання законодавців, вчених, фахівців ускладнена тим, що
в радянський період спеціального законодавства про держав
ну службу не існувало, а правове положення працівників дер
жавного апарату не відрізнялося від правового положення
службовців інших державних і суспільних установ, під
приємств і організацій. Статус усіх службовців визначався од
номанітно і в трудовому законодавстві. Однак, зміна ситуації
призвела до виділення служби в органах державної влади і уп
равління — як особливого роду державної діяльності.
Державна служба в Україні, як зазначено в статті 1 Закону
України «Про державну службу», — «це професійна діяль
ність осіб, які займають посади в державних органах та їх апа
раті щодо практичного виконання завдань і функцій держави
та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Ці особи є державними службовцями і мають відповідні служ
бові повноваження»".
Актуальність даної теми обумовлена тим, що саме держав
ний механізм є основною ланкою у структурі влади. Цей ме
ханізм приводиться в дію людьми, а його функції залежать від
кадрового складу. Отже питання комплектування організова
ної діяльності державного механізму здобувають одне з першо
рядних значень.

ФІНАНСИ ОСВІТИ В ДЕПРЕСИВНОМУ РЕГІОНІ
(на прикладі Волинської області)
С. Є. Корзик
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
викладач кафедри «Фінанси і кредит»

Актуальність даної теми визначається процесами реформу
вання фінансів освіти на Волині, пов’язані з визнанням значи
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мості знань як рушійної сили суспільного добробуту і прогре
су. Цілеспрямоване набуття молоддю знань, умінь і навичок,
їх трансформація в компетентності сприяє особистісному
культурному розвитку, а також розвитку технологічних про
цесів.
Незважаючи на труднощі, з якими стикається економіка
перехідного періоду, владні структури Волинської області
значну увагу приділяють розвитку соціальнокультурної сфе
ри. Освітяни і науковці Волині сьогодні працюють над ре
алізацією стратегічного документа української освіти —
Національної доктрини розвитку освіти.
Над дослідженням визначеної теми працюють Володимир
Войтов, національний експерт проекту за напрямом «Еко
номіка освіти», Олена Локшина, національний експерт проек
ту за напрямом «Моніторинг якості освіти», Оксана Овчарук,
національний експерт проекту за напрямом «Управління
освітою». Розроблені і поетапно реалізуються програми сис
темного реформування всіх ланок освіти. Здійснені заходи що
до організаційнометодичного, матеріальнотехнічного та кад
рового забезпечення закладів освіти.
Завданням є визначення напрямів удосконалення фінансу
вання освіти Волині.
Сучасна освіта, насамперед на Волині, спрямована на надан
ня молоді необхідних знань та вироблення у них відповідних
умінь і навичок. Цілі і завдання, що стоять сьогодні перед
освітніми закладами, спрямовані на перехід освітньої системи
на новий тип гуманістичноінноваційної освіти, її конкуренто
спроможність у європейському та світовому освітніх просто
рах, формування покоління молоді, що буде захищеним та
мобільним на ринку праці і буде здатним навчатися впродовж
життя. Метою даного дослідження є проаналізувати сучасні
тенденції фінансування освітніх закладів у депресивному
регіоні (на прикладі Волині), виявити ключові проблеми, які
гальмують підвищення якості освіти.
Освіта на Волині — пріоритетна сфера діяльності місцевих
органів державної виконавчої влади та самоврядування, саме
тому в області здійснено комплекс практичних заходів, спря
мованих на структурну перебудову, стабільне функціонування
освітньої галузі та її розвиток [1, 6].
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У 1991 році на Волині було тільки два вищих навчальних
заклади. Указом Президента України в липні 1993 року на базі
Луцького педінституту створено Волинський державний
університет ім. Лесі Українки, а урядовими постановами філіал
Львівського політехнічного інституту здобув статус Луцького
державного технічного університету.
Сприяє тому і започаткований у 2003 році управлінням
освіти і науки облдержадміністрації Волинський ярмарок про
фесій, в якому взяли участь більше 2000 випускників шкіл та
працівники 20 вищих навчальних закладів.
За останні роки на Волині з’явилися вищі навчальні закла
ди з новими формами і термінами здобуття освіти, а також
джерелами фінансування: Волинський інститут економіки та
менеджменту, Луцький біотехнічний інститут, Вища школа
«Луцький гуманітарний університет», Луцький інститут роз
витку людини Відкритого міжнародного університету розвит
ку людини «Україна», Волинське відділення Національної
академії внутрішніх справ України, філії Міжнародної ака
демії управління персоналом (МАУП) та інші.
Аналіз структури доходів вищих навчальних закладів
Міністерства освіти і науки України показує, що в них по
стійно зростає частка позабюджетних фондів. Державні вищі
навчальні заклади фінансуються з державного бюджету лише
на 20–40%, а біля 60–80% коштів ВНЗ заробляють на себе за
рахунок додаткових джерел фінансування. Тоді, як приватні
ВНЗ з колективною формою власності фінансуються лише за
допомогою позабюджетних фондів та надання додаткових
освітніх послуг, а саме платою за навчання [2, 81].
Проаналізувавши проблему обговорення, визначення та
удосконалення фінансування освітніх закладів, ми виявили
і запропонували необхідні шляхи покращення фінансування
освітніх послуг у депресивному регіоні (на прикладі Волині),
а саме:
1. Застосувати оптимізаційні механізми для ефективного
фінансування освіти;
2. Поліпшити фінансування таких ключових ланок як
дошкільна, загальна середня, а також спеціальна освіта;
3. Удосконалювати підготовку кадрів за наявності джерел
фінансового забезпечення з місцевих бюджетів та позабюджет
них фондів;
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4. Необхідно розробляти механізми справедливого розпо
ділу коштів місцевих органів влади з метою забезпечення
рівного фінансування усіх типів освітніх закладів;
5. Вживати заходи для поліпшення якості навчальнови
ховного процесу, забезпечувати рівень освіти, достатній для
технічного, економічного і соціального прогресу.
Отже, освіта Волині — невід’ємна складова частина дер
жавної системи освіти України. Водночас вона має регіональні
особливості, пов’язані зі специфікою розвитку економіки, тра
диціями, побутом, культурою і соціальними чинниками. Тому
фінансуванню навчальних закладів освіти слід приділяти
найбільше уваги та значення, адже на педагогів покладена ви
сока місія учити нашу молодь у роки економічної нестабіль
ності [1, 21].
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РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Є. В. Корнієнко
магістр, Білоцерківський інститут
«Економіки та управління» ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»
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Формування системи недержавного пенсійного забезпечен
ня в Україні розпочалося з 1992 року. В цей час декілька гро
мадських організацій, трастів та акціонерних компаній оголо
сили про заснування перших недержавних пенсійних фондів
(надалі у тексті НПФ) з метою доповнення існуючої системи
державного пенсійного забезпечення [1, cт. 91].
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Недержавне пенсійне забезпечення дає змогу громадянам
за рахунок додаткових внесків і одержаних від них прибутків
отримувати у майбутньому додаткові пенсійні виплати. Пе
редбачені три типи недержавного пенсійного забезпечення,
а саме: пенсійні фонди, банківські установи, страхові органі
зації.
У свою чергу, недержавні пенсійні фонди поділяються на
такі види: відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні
фонди, професійні пенсійні фонди.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про недержавне
пенсійне забезпечення», НПФ мають статус неприбуткової ор
ганізації.
Реформування пенсійної системи — одне з найважливіших
завдань розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки
в Україні. Трирівнева пенсійна система, задекларована в Зако
нах України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення», пе
редбачає реформування існуючої солідарної системи (перший
рівень) і створення додаткової — нагромаджувальної складо
вої, яка, у свою чергу, включатиме загальнообов’язкове дер
жавне страхування (другий рівень) та недержавне пенсійне за
безпечення (третій рівень).
Третій рівень ґрунтується на добровільній участі грома
дян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних на
громаджень з метою отримання громадянами пенсійних вип
лат, що буде доповненням до пенсій з першого та другого рівнів.
Принцип добровільної участі суттєво зменшує або зовсім знімає
з держави фінансові зобов’язання щодо гарантування мінімаль
но прийнятного результату чи компенсації збитків (звичайно,
залишаються функції з нагляду та контролю). Саме тому ство
рення третього рівня є значно простішим і, як правило, передує
запровадженню системи другого рівня [6, с. 46].
Проблемі реформування недержавного пенсійного забезпе
чення:
1. Не сформовано остаточно законодавчонормативне за
безпечення;
2. Не розвинені фінансові інструменти, спроможні перет
ворити пенсійні активи в ефективний інвестиційний ресурс;
3. Існують сумніви в надійності механізмів захисту пенсій
них вкладів від інфляції та різного роду зловживань.
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Зазначимо, що вітчизняне недержавне пенсійне забезпе
чення ще перебуває на етапі становлення і рано робити будь
які висновки щодо його ефективності. Станом на 30 вересня
2006 р. Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України затвердила 96 статутів недержавних пен
сійних фондів, до Державного реєстру фінансових установ вне
сено інформацію про 75 таких фондів [4, c. 50]. Ними охопле
на переважна більшість регіонів.
Зберігачами коштів були 30 банків, з них тільки 15 надава
ли послуги більш як одному фонду. Обслуговування недержав
них пенсійних фондів здійснювали 32 компанії з управління
активами, причому лише 11 компаній обслуговували більш як
один фонд. Це свідчить про певну конкуренцію між фінансо
вими установами за право працювати з пенсійними активами.
В майбутньому слід очікувати не стільки збільшення кіль
кості, скільки укрупнення, нарощування потенціалу цих уста
нов [5, c. 90].
На початок жовтня 2006 р. адміністратори недержавних
пенсійних фондів уклали 35870 контрактів; загальна кіль
кість учасників становила 138,4 тис. осіб, проте лише 65,3%
з них мали активні пенсійні рахунки, тобто на їхню користь
фактично сплачувалися внески. Причому майже 90% учас
ників зосереджені в 11 найбільших фондах, що свідчить про
дуже високий рівень концентрації [6, c. 45].
Протягом 2006 р. до недержавних пенсійних фондів на
дійшли внески в сумі 91,1 млн. грн., 35 фондів взагалі не вели
фінансової діяльності. Незважаючи на те що відкриті пенсійні
фонди переважають (59 із 75 зареєстрованих), цей сегмент не
державного пенсійного забезпечення залишається найменш
розвинутим. Середня кількість учасників, на користь яких
сплачувалися внески, для відкритих пенсійних фондів станови
ла лише 3 особи, середній розмір сплачених внесків у розрахун
ку на одного учасника дорівнював 82,6 грн., для корпоративних
фондів, відповідно, — 57 осіб та 532,2 грн., для професійних —
913 осіб і 233,1 грн. Така низька активність відкритих фондів
означає, що участь у недержавному пенсійному забезпеченні
фактично недосяжна для широких верств населення [3, c. 9].
Отже, прийняті впродовж останнього часу закони та внесен
ня відповідних змін до законодавства вдихнули життя в систему
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недержавного пенсійного забезпечення в Україні. На наш по
гляд, ця система посяде важливе місце у формуванні українсь
кої культури пенсійного забезпечення населення. Важливим
є заручення довірою громадян, щоб недержавні пенсії стали
важливою і невід’ємною складовою частиною всієї системи
пенсійного забезпечення в Україні.
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
К. Б. Косоригіна
м. Київ, університет «Україна», менеджмент ЗЕД, V курс
Науковий керівник: С. В. Карпенко, доцент

Включення України в систему світогосподарських зв’язків
вимагає серйозної адаптації її структури, всього господарсько
го механізму до надзвичайно серйозних вимог, котрі диктують
світове господарство та його економічні інститути. Уповіль
нення темпів реформ, а також невизначеність політичного
курсу ставить Україну перед загрозою втрати шансу входжен
ня до світової спільноти. Істотним чинником проведення ре
форм в Україні є структурна перебудова економіки.
Програма «Україна — 2010» визначає стратегічний прог
ноз входження України в систему міжнародного поділу праці.
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Це відбувається з нарощенням експорту та одночасним скоро
ченням промислового імпорту. Передбачається подальший
розвиток режиму вільної торгівлі з країнами СНД. Створюва
тимуться умови для вступу до Світової організації торгівлі.
Останнім часом Україна почала використовувати нові фор
ми включення у світовий економічний простір. Це, зокрема:
вільні або спеціальні економічні зони; єврорегіони; морські
економічні райони міжнародного співробітництва; спеціаль
ний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритет
ного розвитку; міжнародні транспортні коридори.
Україна має великий експортний потенціал. Маючи площу
0,4% загальної світової суші і чисельність населення на рівні
0,8% загальносвітової кількості, Україна робить 5% світової
мінеральної сировини і продуктів його переробки.
Географічна структура зовнішньої торгівлі України носить
відносно стабільний характер. На початку 2007 р. домінуючу
роль у цій галузі продовжують грати Російська Федерація
(53% українського імпорту), Туркменістан, Білорусь, Казах
стан, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща, Італія й Угор
щина. Однак у порівнянні з відповідним періодом попередньо
го року імпорт із країн СНД зменшився на 15,7%. Основними
торгівельними партнерами України є Росія, Німеччина, Турк
меністан, США. Україна експортує свої товари в 201 країну
світу, при цьому лідирує Європа, частка якої в загальному об
сязі експорту 35%. Товарна структура експорту України но
сить чітко виражений сировинний характер. Взагалі, у струк
турі українського експорту переважають товари з низьким
ступенем обробки (близько 66%). Зростання українського екс
порту досягається за рахунок чорних металів. Частка інших
видів продукції незначна. В Україні імпорт товарів збіль
шується вищими темпами, ніж експорт.
Основна стратегічна задача для України — перехід до роз
витку економіки, орієнтований на експорт, і отже, на виробни
цтво товарів, здатних конкурувати на світовому ринку.
Україна самостійно формує систему та структуру держав
ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй
території. Державне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності повинно забезпечити захист економічних інтересів
України і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної
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діяльності;створення однакових можливостей для суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності з ціллю розвитку всіх видів
підприємницької діяльності, незалежно від форм власності,
використання доходів і здійснення інвестицій; розвиток кон
куренції і ліквідацію монополізму. Однією з форм державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності є встановлення
режиму здійснення валютних операцій на території України.
Наступною формою є митне регулювання зовнішньоекономіч
ної діяльності. Ліцензування та квотування експорту та імпор
ту як форми державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності запроваджуються Україною самостійно у випадках,
передбачених Законом України «Про зовнішньоекономічну
діяльність».
Головні складові елементи системи зовнішньоекономічної
стратегії України — це створення потужного експортного сек
тора; національна конвертована валюта; залучення іноземних
інвестицій на основі створення спільного підприємництва; лі
бералізацію імпорту; проведення зарубіжної підприємницької
діяльності; розбудову розгалуженої системи зовнішньоеконо
мічного менеджменту; гнучку податкову, цінову, депозитну,
кредитну, фінансову і валютну політику; поступову інтег
рацію економіки в європейські і світові господарські об’єднан
ня та організації; кадрове забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності.
Особливістю зовнішньої торгівлі України є розвиток зу
стрічної торгівлі і перш за все бартерних операцій. Це є на
слідком нескоординованих механізмів зовнішньоторгівельної,
податкової та валютної політики. Бартерна торгівля має ма
теріалізовану форму збереження валютної виручки.
Сировинна спрямованість українського експорту свідчить
про атрофію переробної промисловості. Вітчизняні виробники
мають обмежені можливості в закупівлі необхідної сировини
і виготовленні відповідної продукції внаслідок низької платосп
роможності. Не маючи попиту на внутрішньому ринку, сирови
на спрямовується за кордон для виготовлення з неї продуктів,
які повертаються на ринки України, витісняючи вітчизняних
виробників.
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КРАЇН НА ЇЇ ВНУТРІШНЮ ЕКОНОМІКУ
Д. П. Красіля
факультет економіки та менеджменту
ЗМЗЕД!51 ІІІ курс менеджмент ЗЕД
Науковий керівник: С. В. Карпенко, к. е. н. доцент

Процес формування елементів світової економіки розви
вається одночасно в кількох напрямах. Перший з них пов’яза
ний зі збутом товарів і послуг на внутрішньому ринку в умо
вах, з одного боку, значного зростання масштабів виробницт
ва, з іншого — відносного насичення потреб усередині країни
саме на товари і послуги національного виробництва. На цій
основі виникає постійна потреба в пошуку зовнішніх ринків
для реалізації валового продукту у вартісній та натуральноре
човій формах.
Другий напрям має дещо протилежну спрямованість: він
передбачає широкий вихід на світовий ринок у зв’язку з від
сутністю в національному господарстві всього різноманіття за
собів і предметів праці, які б забезпечували безперервність
і розширення процесу виробництва. Йдеться про широку
співпрацю на світовому ринку в галузі машинобудування та
устаткування, нових технологій, сировини, матеріалів, елект
роенергії, нафти, газу тощо.
Розширення цих міжнародних економічних зв’язків де
термінується, з одного боку, неможливістю й економічною не
доцільністю виробництва в межах окремих країн усієї номенк
латури, скажімо, продукції машинобудування. Економічно
вигідніше розвивати міжнародну спеціалізацію та взаємний
обмін продукцією. З іншого боку, запаси природних ресурсів
розміщені по країнах і регіонах украй нерівномірно, що потре
бує їх певного «перерозподілу» за допомогою світової торгівлі.
Наприклад, на країни — експортери нафти припадає 37% за
гальносвітового видобутку нафти, а споживають вони всього
15%, відповідні показники для промислове розвинутих дер
жав — 15 і 56%.
Таким чином питання міжнародних економічних стосун
ків базується на кількох критеріях, дослідження яких завжди
мало надзвичайно велике значення. Зокрема не втрачає воно
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свою актуальність і зараз, коли велика кількість країн намага
ються приєднати національні економіки до світового ринку.

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГ
МІЖНАРОДНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ В УКРАЇНІ
О. С. Крутова
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
факультет «Економіка та підприємництво»,
VI курс, група Мр!6.1, спеціальність «Маркетинг»
Науковий керівник: Т. І. Данилюк

Тенденції розвитку світової економіки свідчать про зрос
тання важливості сфери послуг та збільшення обсягів послуг
на міжнародних ринках. З розвитком ринкових відносин та,
відповідно, посиленням конкуренції на товарних ринках в Ук
раїні підприємства відчувають необхідність залучати та утри
мувати клієнтів за рахунок надання більш якісних послуг.
Входження України в систему світових економічних зв’язків
призвело до нових умов функціонування ринку, зокрема,
в сфері послуг міжнародного експедирування. Міжнародне
експедирування являє собою організацію перевезень вантажів
і як складова частина зовнішньоекономічної діяльності Ук
раїни має свої характерні ознаки, обумовлені специфікою рин
кових процесів, та потребує відповідного маркетингового за
безпечення.
Сфера послуг міжнародного експедирування активно роз
вивається на українському ринку та потребує детального вив
чення і аналізу. Відповідно до даних Міжнародної федерації
експедиторських асоціацій, сьогодні у світі понад 75% усіх
зовнішньоторговельних перевезень здійснюється за участю
міжнародних експедиторів.
Діяльність українських підприємств на ринку транспортно
експедиторських послуг в багатьох випадках характеризуєть
ся недостатнім застосуванням або неефективністю їхнього
маркетингового забезпечення. Конкретними управлінськими
проблемами при цьому є: 1) недосконалість стратегічного та
тактичного управління транспортноекспедиторською діяльніс
тю в країні; 2) дуже низький рівень застосування інструментів
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маркетингу; 3) неузгоджене застосування маркетингових
інструментів і логістичних принципів у процесі діяльності на
ринку транспортноекспедиторських послуг.
Серед основних факторів, що впливають на розвиток мар
кетингового забезпечення послуг міжнародного експедиру
вання в Україні, можна виділити наступні.
Поперше, залишкові явища колишніх методів управління
як на державному рівні, так і на рівні окремих компаній, а та
кож недостатній досвід маркетингової діяльності.
Подруге, особливості становлення та розвитку ринку
транспортноекспедиторських послуг в умовах перехідної еко
номіки України.
Потретє, стан розвитку транспортної інфраструктури та
рівень використання новітніх технологій, необхідних для за
безпечення якісних послуг міжнародного експедирування,
є недостатнім порівняно з розвиненими країнами. Це змушує
зарубіжних вантажовласників перевозити транзитні вантажі
в об’їзд України.
Почетверте, українські компанії — учасники міжнародної
торгівлі — приділяють недостатньо уваги питанню організації
перевезення (доставки) товару, що є важливим аспектом
в комплексі обслуговування клієнта.
Зазначені фактори призводять до того, що посилення про
цесу інтернаціоналізації та інтеграції українського ринку до
європейського та світового супроводжується втратою україн
ськими транспортноекспедиторськими компаніями конкуре
нтних позицій на користь зарубіжних компаній, які мають
більший досвід використання інструментів маркетингу в своїй
діяльності. Це підтверджує необхідність проведення глибоких
маркетингових досліджень ринку транспортноекспедиторсь
ких послуг в Україні та розробки практичних рекомендацій
щодо впровадження в діяльність транспортноекспедиторсь
ких підприємств ефективних ринковоорієнтованих методів
роботи.
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ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА ШЛЯХУ
УКРАЇНИ ПРИ ВХОДЖЕННІ У СВІТОВИЙ
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
Х. А. Крутько
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»,
соціально!гуманітарний факультет,
ІІ курс, група ФН!21, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: І. В. Піхур, вик. каф. екон. дис.

Під час інтеграції України у систему світогосподарських
зв’язків перед нею постає проблемність, яка полягає у супереч
ності між необхідністю інтегруватись у світову економіку, з од
ного боку, та необхідністю забезпечення гармонічного розвитку
національної економіки, захисту національних економічних
інтересів, внутрішнього ринку і вітчизняного виробника,
а з іншого необхідність поглиблених досліджень зміни умов
зовнішньої торгівлі зумовлюється тим, що інтеграція до євро
пейської економіки розглядається, як головний момент розвит
ку національної економіки України, а з отриманням Україною
від Європейського союзу статусу країни з ринковою економікою
та податком переговорів про створення зони вільної торгівлі
потребує розробки нової, раціональної моделі зовнішньоеко
номічної діяльності, що зумовлює актуальність даної теми
Критична маса інтеграційних перетворень виникає на мікро
та мезорівнях економіки лише у сприятливому макроекономіч
ному кліматі. На наш погляд, потрібно не просто проголошувати,
а вперто і наполегливо досягати таких елементарних європейсь
ких та світових стандартів: стабільність правового режиму, пе
редбачуваність дій влади, дебюрократизація державного регу
лювання економіки, надійний захист прав власності, помірні
податки [1, с. 52].
На шляху україноєвропейської інтеграції, окрім відомих,
на наш погляд, є усвідомлені й неусвідомлені чи можливо не
достатньо усвідомлені перешкоди. Насамперед це неза
лежність до різних цивілізацій, «роздвоєність» України.
Імперативом європейської політики України залишається
пошук оптимального співвідношення між стратегічним курсом
на євро інтеграцію та необхідність підтримувати комплексні
відносини стратегічного партнерства з Росією в контексті поси
лення загальноєвропейських об’єднавчих тенденцій [2, с. 17].
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Оцінюючи пройдений етап, на наш погляд, слід констату
вати, що подальше наростання негативних тенденцій суспіль
ного розвитку України здатне створити вибухонебезпечну
ситуацію, звести нанівець усі зусилля влади, заспокійливі сен
тенції окремих представників влади щодо прогресивних тен
денцій реально ні про що не говорять.
На даному ж етапі, пріоритетом України у відносинах
з Європейським союзом мають стати успішне виконання пла
ну дій, та переговори щодо, нової посиленої економіки, яка по
винна внести нову якість у двосторонні відносини. Ця робота
має поєднуватись з неухильним провадженням внутрішніх
політичних та економічних перетворень. Від прогресу в їх
здійсненні, напряму залежатимуть перспективи повномасш
табного вступу України до Європейського союзу
На наш погляд Україна мусить усвідомити, що без ефек
тивної співпраці з Європейським союзом та, зокрема, без вико
нання усіх його вимог, що стосуються питань безпеки вона
ніколи не доб’ється від нього пом’якшень візового режиму,
а тим більше вільного переміщення людей.
Література
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Експорт товарів — це продаж та вивезення товарів за кор
дон з метою їх реалізації на зовнішніх ринках через передання
у власність контрагенту в іншій країні. Це — вузьке тлумачен
ня експорту, оскільки йдеться тільки про експорт товарів
у формі закордонної реалізації товарів за гроші. У більш ши
рокому розумінні експортом можна назвати продаж товарів за
кордон будьякої форми оплати, включаючи товарну, як це
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і зазначено в українському законі «Про зовнішньоекономічну
діяльність».
Традиційною основою українського товарного експорту
становить продукція металургійної промисловості, машинобу
дування, хімічної та нафтохімічної промисловості, агропро
мислового комплексу, легкої, харчової та місцевої промисло
вості. Для України характерними є домінування в експорті
такої промислової продукції, яка потребує значних виробни
чих потужностей, але не має суттєвого наукового вмісту, її ви
готовлення супроводжується надмірним навантаженням на
навколишнє середовище. Загалом, характер і номенклатурний
вміст національного експорту відрізняє Україну як від «бана
нових республік», так і від провідних ринкових держав. Цей
критерій характеризує національну економіку як перехідну та
пострадянську. Адже саме за умов централізованого плану
вання в Радянському Союзі поширилися неефективні, енерго
та матеріаломісткі виробництва, а також експортна спеціалі
зація на цій основі.
Основу експортного потенціалу України на сучасному етапі
становить переважно ДонецькоКриворізький регіон. Його го
ловна спеціалізація — продукція важкої металургії, прокат та
заготівки з чорних металів, отже енергота працемісткі види
виробництва. У довгостроковій перспективі така спеціалізація
неминуче призвиде до закріплення за державою несприятли
вого статусу в системі міжнародних кооперації та поділу
праці, її перетворення на макросуб’єкт допоміжного, екологіч
но брудного виробництва. Розуміння цього спонукає до прове
дення виваженої регіональної політики з урахуванням

ЗАВДАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
О. Курбан
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
3 курс, група Тр 3.1., спеціальність «Туризм»
Науковий керівник: С. Є. Корзик, вик. каф. «Фінанси і кредит»

В сучасних умовах господарювання особливого значення
набуває об’єктивний аналіз фінансового стану підприємства.
Метою аналізу є пошук резервів підвищення рентабельності
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виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи
стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань
перед бюджетом, банком та іншими установами.
Головною проблемою ефективного управління підприємст
вом, на нашу думку, є оптимальне розміщення капіталу
підприємства. Від того, які асигнування вкладені в основні та
обігові кошти, скільки їх перебуває у сфері виробництва і в сфері
обігу, в грошовій та матеріальній формі, значною мірою зале
жать результати виробничофінансової діяльності й, відповід
но, вся фінансова стійкість підприємства.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук ре
зервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення
комерційного розрахунку як основи стабільної роботи під
приємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, бан
ком та іншими установами.
Фінансова діяльність підприємства становить систему гро
шових відносин у процесі утворення, розподілу та використан
ня різних фондів коштів. Фінанси підприємства насамперед
мають забезпечити грошовими ресурсами безперервний вироб
ничий процес через своєчасну і повну сплату необхідних для
підприємства засобів виробництва.
Стійкий фінансовий стан підприємства формується в про
цесі всієї його виробничо — господарської діяльності. Тому
оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не че
рез один, нехай найважливіший, показник, а тільки за допо
могою комплексу, системи показників, що детально і усебічно
характеризують господарське становище підприємства.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають
бути такими, щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством еко
номічними відносинами, могли одержати відповідь на запи
тання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансо
вому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну
доцільність продовження або встановлення таких відносин
з підприємством. У кожного з партнерів підприємства —
акціонерів, банків, податкових адміністрацій — свій критерій
економічної доцільності. До основних показників, що харак
теризують фінансовий стан підприємства належать: платосп
роможність підприємства; ліквідність підприємства; фінансо
ва стійкість підприємства; рентабельність; аналіз майна та
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джерел його утворення; ліквідність балансу; аналіз майна під
приємства.
У ринковій економіці, коли можлива ліквідація підпри
ємства внаслідок його банкрутства, одним з найважливіших
показників фінансового стану є ліквідність. Ліквідність під
приємства — це його здатність швидко продати активи й одер
жати гроші для оплати своїх зобов’язань. Фінансова стійкість
підприємства формується насамперед під впливом рентабель
ності його діяльності. Співвідношення прибутку з авансовою
вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття,
як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому понятті
рентабельність означає прибутковість або дохідність вироб
ництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих
видів її.
Отже, платоспроможність і ліквідність, фінансова стійкість
і рентабельність є основними показниками фінансового стану
підприємства. Чим вищими будуть ці показники, тим краще
і стабільніше працюватиме підприємство, матиме змогу вдос
коналювати технології виробництва, купувати цінні папери,
покращувати умови праці працівників, вчасно сплачувати за
робітну плату, що є дуже важливими в сучасних умовах.
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Поняття «стратегія» вже міцно увійшло до лексикону уп
равлінської діяльності. Слово «стратегія» (у перекладі з грець
кої означає «мистецтво розгортання військ у бою») протягом
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останніх двадцяти років широко використовується в теорії
і практиці менеджменту. З погляду сучасних уявлень про уп
равління, стратегія — це не абстрактна річ, це серйозна ділова
концепція в сукупності з реальними діями, що може привести
цю ділову концепцію (бізнесконцепцію) до створення реаль
ної конкурентної переваги, спроможної зберігатися тривалий
час. Що таке реальна конкурентна перевага?
Нещодавно в Україні діяв солідний продавець канцтоварів
«ВАЛЕКСПАКЕР» — українськокіпрське спільне підприємст
во. Компанія зробила бізнес на імпорті; її конкурентна перева
га полягала в тому, що вона мала добрі стосунки з митницею,
а також доступ до міжнародного фінансування і головних за
кордонних виробників канцтоварів. Таким чином, компанія
«кинула якір» у певних західних країнах, де були готові інвес
тувати в експорт в Україну, вони завозили великі обсяги то
вару і розміщували в регіонах. Проте цей вид конкурентної пе
реваги недовговічний, тому що він не базується на кожній
конкретній навичці. І крім того, «ВАЛЕКСПАКЕР» немає
нічого такого, що ми б назвали привілейованими активами.
Тому, коли в цьому бізнесі почали діяти інші компанії, перева
ги згаданої фірми швидко зникли, і вона припинила торгову
діяльність на ринку канцтоварів у 1996 році, пропрацювавши тут
майже п’ять років і довівши обсяг свого продажу до 2,5 млн дол.
США в 1994 p. Таким чином, компанія, що імпортує, знехту
вала необхідністю створити сильну місцеву мережу. Вона ба
чила свою конкурентну перевагу лише в тому, що стосувалося
«діставання», ввезення товару, і тому опинилася в ситуації,
коли дуже швидко треба було надолужити втрачене в частині
розподілу. Але необхідність таких темпів, поперше, дорожче
коштує, а подруге, результати набагато сумнівніші і не
надійніші. Компанія з цими завданнями не справилася і зму
шена була піти з ринку.
Але от, припустимо, у «ЛУКОЙЛА» є привілейовані акти
ви, власні сировинні резерви, а також політична пристосову
ваність і швидкість у використанні цієї переваги. Але резерви
недорого коштують, якщо їх не можна використовувати. Саме
тому утримання конкурентних переваг пов’язане з постійним
оновленням стратегії, тобто такого набору дій, який дозволив
би і надалі реалізовувати стратегічну ідею. Ідея досить очевидна:
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бути домінуючим гравцем у використанні ресурсів. Виходить,
треба якнайшвидше додати реальні дії і розвинути додаткові
навички, щоб використовувати ці резерви набагато ефектив
ніше, ніж сьогодні. Наприклад, інша нафтова компанія, «АР
КО», займається зараз саме тим, що розвиває навички експлу
атації резервів.
Сказане дає змогу зробити висновок про важливість стра
тегічних підходів до вирішення питань зовнішньоекономічної
діяльності, проте при цьому відразу виникає багато питань.
Чи потрібна особлива стратегія ЗЕД, чи ж міжнародні операції
можна планувати як складову загальної стратегії? Чи нале
жить термін «стратегічний менеджмент» до управління ЗЕД?
Чи варто відразу виробляти міжнародну стратегію компанії,
чи необхідно визначити спочатку власний зовнішньоеко
номічний стратегічний профіль? Чи правомірно при розробці
стратегічних питань ЗЕД спеціально мати стратегію експорту
й імпорту? Адже приклад «ВАЛЕКСПАКЕР» говорить про те,
що відсутність надійної стратегії імпорту призвела не тільки
до втрати першопочаткової переваги компанії на ринку
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За весь період незалежності України особлива увага приді
лялась ЗЕД. Слід відзначити орієнтацію в політичній діяльності
на Європу. Ще 11 грудня 1999 р. в м. Хельсінкі Європейська Ра
да схвалила Спільну стратегію ЄС щодо України, яка спрямова
на на зміцнення стратегічного партнерства з Україною. Дана
Стратегія ЄС передбачає підтримку процесу демократичних та
економічних перетворень в Україні, вирішення спільних проб
лем щодо підтримання стабільності та безпеки на Європейсько
му континенті, зміцнення співпраці між ЄС та Україною у кон
тексті розширення Євросоюзу.
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В Стратегії зазначається, що Угода про партнерство та
співробітництво між Україною та ЄС (УПС) є основною відно
син між Україною та Європейським Союзом, а реалізація УПС
є одним з пріоритетів Стратегії.
Необхідно відзначити, що кожна Головуюча в ЄС держава
повинна готувати відповідний Робочий план реалізації Спіль
ної Стратегії ЄС щодо України, який базується на визнанні
стосунків між Україною та Європейським Союзом, що двері
Європейського Союзу відкриті для України за умов її від
повідності критеріям членства у ЄС, які визначені Копенга
генським самітом ЄС у червні 1993 року, спільному інтересі
країнчленів ЄС зміцнити у Європі мир та безпеку, благопо
луччя та процвітання, демократію та повагу до прав і свобод
людини, спільному інтересі країн — членів ЄС утвердити
співробітництво з Україною як важливу підвалину подальшо
го розвитку та побудови єдиного європейського дому.
За результатами співпраці вже започатковано механізм
експертних консультацій щодо укладення Угоди між Украї
ною та ЄС про використання Євросоюзом стратегічного
авіаційно — транспортного потенціалу України; на Севільсь
кому саміті Ради ЄС було затверджено документ — Механізм
консультацій та співпраці між Україною та ЄС у сфері врегу
лювання кризових ситуацій; налагоджено діалог між Ук
раїнським Центром по підготовці фахівців МВС для участі
у міжнародних миротворчих місіях з відповідними органами
Швеції, Іспанії та Європейської Комісії та зроблено інші важ
ливі кроки.
«Україна має непогані макроекономічні показники, щоб бу
ти достойним партнером Європейського Союзу», — зазначила
Юлія Тимошенко у Брюсселі, виступаючи на конференції «Ук
раїнаЄС 10.03.2008. Сьогодні обсяг інвестицій країнчленів ЄС
в українську економіку становить 23 млрд. дол. США, що скла
дає майже 78% усіх зарубіжних інвестицій, товарообіг між Ук
раїною та ЄС за минулий рік налічує 36 млрд. дол. США.
Слід відзначити, що 18 лютого 2008 року Україна розпоча
ла переговорний процес про створення зони вільної торгівлі
з ЄС. З метою створення сприятливого інвестиційного клімату
Уряд оголосив 20 ініціатив прозорості, які, зокрема, передба
чають відкриту приватизацію державних об’єктів.
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Країничлени ЄС відзначають, що Україна має чудові сто
сунки з усіма своїми сусідами та зробила важливі кроки в цари
ні державотворення та в напрямку консолідації своєї демок
ратії. Той факт, що з часу набуття незалежності Україна завжди
була осередком стабільності в регіоні, незважаючи на внутрішні
складнощі та суперечності, є вартим пошани. ЄС вітає тісну
участь України в стабілізації та заохочує посилення ролі Ук
раїни у форумах регіонального співробітництва. ЄС також
вітає прагнення України до співпраці в галузі збереження ми
ру та безпеки в Європі та у світі, зокрема в рамках ОБСЄ та Ор
ганізації Об’єднаних Націй.
Стратегічне партнерство між ЄС та Україною невпинно
зміцнювалося з часу набуття Україною незалежності. У зв’яз
ку з цим, Угода про партнерство та співробітництво є значним
досягненням. Україна була першою з нових незалежних дер
жав, які підписали таку угоду, відзначивши в такий спосіб
прагнення ЄС та України до зміцнення співпраці. Шляхом
макрофінансової допомоги, через програму Тасіс, а також
двосторонні програми ЄС надає Україні підтримку в процесі
здійснення перетворень та реформ.
Україна зробила свій європейський вибір і лише час пока
же наскільки він буде ефективним для нас.

ЗБУТ ТА ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ ЯК КРОК
ДО ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ
В. В. Липко
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
факультет економіки та менеджменту, ІІ курс, група МО!61,
спеціальність «Менеджмент організацій»
Науковий керівник: М. А. Столбова, асистент

У XX столітті перед виробниками товарів та послуг постала
проблема, що полягала в необхідності не просто виготовити
якісний товар, а й зуміти його запропонувати на ринку, який
переповнений аналогами. Саме тому на перший план і вихо
дить концепція «соціальноетичного маркетингу», збутовий
маркетинг та маркетинг комунікацій. Необхідно зазначити,
що для України налагодження ефективної системи збуту та
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просування товару ще залишається в перспективі, хоча саме
цим сферам і приділяється на даному етапі також важлива
увага, але не на досить високому рівні.
Підприємства, що орієнтуються на маркетинг, значну ува
гу повинні приділяти організації товарного руху від виробни
ка продукції до споживача. Комерційний успіх підприємства
багато в чому визначається тим, як вдало вибрані канали ре
алізації виготовлених товарів, форми і методи збуту або чи
достатнім є асортимент і рівень якості наданих підприємством
послуг, що супроводжують продаж продукції. Тому в цій га
лузі маркетинг має виключно велике значення.
Маркетингова організація збуту передбачає найефек
тивніше використання насамперед існуючих форм реалізації
товарів. Тому, щоб перейти до маркетингу, необхідно спочатку
розглянути, які саме в сучасних умовах використовуються
форми збуту засобів виробництва і предметів споживання.
Що стосується засобів виробництва, то основною формою їх
реалізації стає оптова торгівля. Розвиток і вдосконалення оп
тової торгівлі необхідно враховувати при організації марке
тингової діяльності підприємства.
Невеликі промислові підприємства, що є поширеними
в Україні, з обмеженими фінансовими ресурсами повинні на
магатися звести свій торговорозподільний апарат до мінімуму
і передати всі функції щодо реалізації продукції оптовому
підприємству, яке здійснює кінцевий продаж товару. Чим
більше підприємство, чим ширший асортимент товарів, які во
но виготовляє, тим більша його потреба й водночас можливість
організації власної збутової мережі. При визначенні каналу
збуту істотне значення має торгова практика аналогічних
підприємств.
Необхідно також враховувати характеристики товару, що
реалізується. У даному випадку має значення вид товару (засо
би виробництва, предмети споживання, товари масового попи
ту, предмети тривалого користування), середня ціна товарної
одиниці, сезонність виробництва або попиту, необхідність
технічного післяпродажного обслуговування клієнтів, здат
ність товару до зберігання.
Особливу увагу слід приділяти товарному ринку. Йдеться про
ємність ринку (як фактичну, так і потенційну), компактність
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розміщення покупців, закономірності поведінки споживачів,
середній доход на душу населення в даному районі і т. д.
Просування товару або маркетинг комунікацій є одним
з елементів концепції маркетингмікс (концепція «4Р») і пред
ставляє собою систему інформування потенційних клієнтів,
створення позитивної думки про товар та виробника за допо
могою різноманітних методів стимулювання збуту (реклама,
пабліситі, паблік рілейшнз, персональний продаж або прямий
маркетинг та стимулювання продажу).
Слід зазначити те, що, на жаль, саме просуванню товару як
важливому елементу, який сприяє задоволенню потреб спожи
вачів та отриманню прибутку виробником, не приділялось
довгий час належної уваги. Можна лише говорити, що в нашій
країні саме починає активно розвиватися реклама (друкарсь
ка, реклама у пресі, радіо і телереклама, аудіовізуальна та
комп’ютеризована реклама тощо), зв’язки з громадськістю
(PR), паблісіті, мерчандайзинг, прямий маркетинг тощо.
На мою думку, для того, щоб гарно налагодити систему
збуту та просування товару, необхідно спочатку досконало
вивчити особливості збутового маркетингу та маркетингу ко
мунікацій в інших країнах, врахувати можливі загрози та
особливості економіки України, а вже потім почати запровад
жувати дані види маркетингу н українських підприємствах..

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
А. В. Лич
Фак. екон. та менеджменту, V курс, група ФН!31, спец. «Фінанси»
Науковий керівник: Л. В. Рудюк, доцент

Кожна господарююча структура в ринковій економіці виму
шена діяти в жорстких конкурентних умовах. Висока динаміка
зміни ситуації на ринку зумовлена саме конкуренцією. Будь
який новий напрям бізнесу проходить стадії: підйому,
стабілізації і загасання. Тому, по закінченню деякого часу нас
тає момент, коли будьяке підприємство піддається в тій чи
іншій мірі структурним перетворенням. Звідси можна зробити
загальний висновок — реструктуризації періодично підлягають
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всі підприємства, незалежно від організаційноправової фор
ми, форми власності, видів діяльності, рентабельності.
Але існуючі на сьогоднішній день універсальні методичні
підходи до оцінки ефективності реструктуризації підпри
ємств, засновані на дисконтуванні грошових потоків, не вра
ховують різноманіття і особливості структурних перетворень.
У зв’язку з цим виникає методична проблема оцінки ефек
тивності реструктуризації промислових підприємств, рішення
якої дозволить ухвалювати економічно обґрунтовані рішення
про доцільність проведення реструктуризації в умовах дина
мічного навколишнього середовища.
Адаптивне управління як процес управління підприємством,
який дозволяє йому шляхом використання заходів з реструкту
ризації підприємства, оцінки необхідності проведення реструк
туризації та ефективності запропонованих заходів, своєчасно ре
агувати на зміни навколишнього середовища.
Реструктуризація як процес адаптації підприємства, який
здійснюється шляхом структурних перетворень та зміни ор
ганізації діяльності підприємства зі зміною економічних інте
ресів та форм господарювання структурних підрозділів з ме
тою підвищення ринкової вартості підприємства.
Метою проведення реструктуризації є створення повноцін
них суб’єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно
функціонувати за умов ринкової економіки та виробляти кон
курентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам товар
них ринків. Отже, процедуру реструктуризації можна визна
чити як комплекс заходів, спрямованих на відновлення
стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності
підприємств.
Серед головних проблем, які виникають у процесі реструк
туризації підприємств можна виділити, з однієї сторони: кон
сервативність, не розуміння вимог ринку, некваліфікованість
вищого управлінського персоналу, не усвідомлення того, що
є проблема невідповідності ринку та пасивність або опір персо
налу підприємств. З іншої сторони: відсутність або дефіцит
кваліфікованих консультантів, методик та навчальномето
дичної літератури з цих питань.
Реструктуризація вкрай складна відповідальна складова
ефективної діяльності підприємства. Її результати можуть
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мати як позитивні, так і негативні наслідки для функціону
вання підприємства, перспектив його розвитку в майбутньо
му. Результати реструктуризації багато в чому залежать як від
змісту, обґрунтованості програми реструктуризації, так і від
організації її виконання. Сутність програми залежить перш за
все від виду реструктуризації, що проводиться. Проте відносно
чітке розмежування напрямів реструктуризації досягається
при її здійсненні в превентивному порядку. Коли ж реструкту
ризація виявляється вимушеною, то частіше за все програмою
передбачається здійснення різнопланових заходів — як фінан
сового, так і виробничого або іншого характеру, тобто поєдну
ються різні напрями реструктуризації і їх розмежування в та
ких випадках значною мірою носить умовний характер.
Розробка різних за змістом програм знаходить віддзерка
лення в порядку їх формування, але принципи формування
програм, методи їх розробки в основному ідентичні.
Оцінка ефективності реструктуризації залежить від типу
структурних перетворень. Тип перетворень у свою чергу визна
чається ситуацією, в якій знаходиться підприємство. Отже, при
формуванні методики оцінки ефективності реструктуризації
доцільно використовувати елементи ситуаційного підходу.

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ ЯК ДЖЕРЕЛО
ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ ТА
ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ГРОМАДЯН
О. І. Луканіна
Фак. економіки та менеджменту,
V курс, група ФН!31, спец. «Фінанси»
Науковий керівник: Л. В. Рудюк, доцент

Перспективи економічного розвитку країни тісно пов’яза
ні з відповідністю системи соціальних відносин у суспільстві
вимогам часу. Пенсійна реформа, яка розпочалась в 2004 році,
викликана необхідністю забезпечення соціальної справедли
вості та фінансової стабільності громадян в умовах ринкової
економіки. Діючим законодавством запроваджується нова
трирівнева пенсійна система, яка практично є міжнародним
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стандартом та показує свою ефективність в багатьох розвине
них країнах світу. Ключовою ідеєю нової моделі пенсійної сис
теми стало поєднання традиційного розподільчого механізму
фінансування пенсійних виплат за рахунок поточних
пенсійних внесків роботодавців та працівників до солідарного
Пенсійного фонду з накопичувальноінвестиційним меха
нізмом акумулювання коштів для виплат майбутніх пенсій за
рахунок загальнообов’язкових та добровільних внесків на
індивідуальні пенсійні рахунки в Накопичувальному фонді,
недержавних пенсійних фондах, банківських установах, стра
хових внесків до страхових компаній.
Одним з важливих кроків реформування системи пенсійно
го забезпечення України є запровадження добровільного не
державного пенсійного забезпечення. Провідна роль в системі
недержавного пенсійного забезпечення відводиться недержав
ним пенсійним фондам (далі — НПФ) — фінансовим інститу
там метою створення і діяльності яких є акумуляція фінансо
вих ресурсів на довгостроковій основі з подальшим інвестуван
ням їх у різноманітні фінансові інструменти, а також
здійснення пенсійних виплат учасникам.
НПФ є безпечним, а у більшості випадків і пільговим, засо
бом забезпечення гідного рівня життя після виходу на пенсію.
Інша, не менш важлива функція НПФ, полягає у тому, що
вони являють собою джерело довготермінових інвестицій, не
обхідних для економічного розвитку країни.
Крім того, НПФ стимулюють конкуренцію та фінансові
інновації, сприяють цілісності ринку та захисту прав інвес
торів, вирішенню конфліктів інтересів та агентських проблем,
позитивно впливають на розвиток систем корпоративного уп
равління та регулювання діяльності фінансових посередників
тощо.
З метою встановлення «прозорості» діяльності НПФ та не
допущення втрати пенсійних накопичень, фонд відокремле
ний від суб’єктів фінансового ринку, що господарюють, є са
мостійною юридичною особою, але не провадить самостійної
господарської діяльності. Усі операції від імені пенсійного
фонду здійснюють компаніїменеджери, з котрими фонд уклав
контракти на обслуговування — адміністратор, компанія з уп
равління активами і зберігач активів. Іншими важливими
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гарантіями стабільного функціонування НПФ, захисту пен
сійних заощаджень, відповідно до чинного законодавства, є:
ліцензування фінансових установ у системі недержавного
пенсійного забезпечення; здійснення зовнішнього моніторин
гу операцій з активами пенсійних фондів; розміщення активів
пенсійного фонду за принципами диверсифікації, відповідаль
ного ставлення до інвестування, надійності, ліквідності та
прибутковості такого інвестування; проведення регулярних
незалежних актуарних оцінювань пенсійних фондів; закріп
лення цілковитової відповідальності фінансових установ,
котрі надають пенсійним фондам послуги з недержавного пен
сійного забезпечення, усім належним їм майном.
Розвиток ринку НПФ в Україні має стати одним із стра
тегічних інвестиційних джерел, спрямованих на підтримку
економічного зростання держави. За оцінками фахівців, якщо
НПФ зможуть залучати хоча б 1% від заробітної плати кожно
го працівника, вони стануть досить помітними гравцями на
вітчизняному фінансовому ринку. До того ж недержавні
пенсійні фонди вкладатимуть в економіку переважно довгост
рокові ресурси, використання яких забезпечить високу ефек
тивність та прибутковість Основного умовою збільшення
фінансових ресурсів НПФ є підвищення реальних доходів гро
мадян.
Для подальшого функціонування НПФ потрібно створити
дієвий механізм їх регулювання, інакше відхилення в їхній
діяльності можуть призвести не лише до втрати вкладниками
своїх заощаджень, а й до дестабілізації фінансового ринку.
У зв’язку з цим перед державними органами, які наділені пов
новаженнями щодо здійснення нагляду та контролю у цій
сфері, першочерговим є питання ефективної реалізації нового
законодавства та створення дієвих механізмів для розвитку
всієї системи.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Ю. Б. Луньова
Кіровоградський інституту розвитку людини «Україна»,
економічний факультет, II курс, М!ІІ!д,
спеціальність «Менеджмент організацій»
Науковий керівник: О. В. Король, старший викладач

Менеджмент зумовлений такими базисними чинниками,
як тип власності, форма державного устрою, міра розвитку
ринкових відносин. Для формування, функціонування і роз
витку системи менеджменту дотримувати принципи, які є за
гальними для всіх підсистем системи управління:
— поєднання спеціалізації і універсалізація в управлінні
(при виконанні управлінських робіт повинно забезпечуватися
оптимальне співвідношення між спеціалізацією і універсалі
зація);
— стійкість до зовнішнього середовища (при зміні окремих
елементів мікро — і макросередовища підприємства система
управління повинна продовжувати функціонувати і виконува
ти поставлені цілі);
— економічність управління (при виборі способів і функ
цій для здійснення управління і досягнення мети необхідно
обмежувати витрати: трудові, матеріальні, тимчасові, фінан
сові, моральні.
— ефективність управління.
Приведені принципи управління характерні для будьякої
підсистеми. Разом з тим кожна підсистема системи повинна
формуватися і функціонувати на основі ще і специфічних
принципів. Так специфічними принципами управління пер
соналом є: розподіл праці; єдиноначальність; підлеглість осо
бистих інтересів загальним і т. д.
Сучасне суспільство надає усе в більшій кількості своїх
членів право вибору при покупці товарів і послуг. І вибір цей
у першу чергу базується на якості обслуговування. Споживач
вже оцінив переваги інтерактивного контакту з продавцем, го
ловними з яких є швидка реакція на запити, висока швидкість
виконання замовлень, зручність одержання майже необмеже
ної інформації.
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Над питанням, які є способи рішення задача розвитку
менеджменту працював В. А. Кредісов. І він вважав, що в су
часному менеджменті існують різні способи рішення задач:
конкретні методи рішення задач управління, моделювання
управлінських процесів, інформаційне і технічне забезпечен
ня прийняття рішень і інші. А ще над проблематикою мене
джменту працювали А. В. Ігнатьєва, П. А. Кохно, С. Е. Комо
ров, Є. Г. Панченко, В. А. Мікрюков, М. М. Максимцов,
А. Маскон, та багато інших.
Головним напрямком перебудови менеджменту і його ра
дикального удосконалення, пристосування до сучасних умов
стало масове використання новітньої комп’ютерної і телеко
мунікаційної техніки, формування на її основі високоефектив
них інформаційноуправлінських технологій. Засоби і методи
прикладної інформатики використовуються в менеджменті
і маркетингу. Нові технології, засновані на комп’ютерній
техніці, вимагають радикальних змін організаційних струк
тур менеджменту, його регламенту, кадрового потенціалу, си
стеми документації, фіксування і передачі інформації.
Менеджмент — найважливіше поняття в ринковій еконо
міці. Його вивчають економісти, підприємці, фінансисти, бан
кіри і всі, хто стосується бізнесу.
Це висуває високі вимоги до підготовки фахівцівменед
жерів і в першу чергу тих, котрі будуть зайняті в економічній
сфері діяльності і зв’язані з підготовкою і прийняттям рішень
у цій області. Знання ними проблем теорії і практики менедж
менту є обов’язковим.
Література
1. Кохно П. А., Мікрюков В. А., Коморов С. Е. Менеджмент. —
М., 2001.
2. Кредісов А. І. Панченко Є. Г., Кредісов В. А. Менеджмент для
керівників. — К. : «Знання» КОО, 1999.
3. Любінова Н. Г. Менеджмент — шлях до успіху. — М. : Агро
проміздат, 2003.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ
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І. Л. Лучук
Луцький інститут розвитку людини,
5 курс, група МР!51, спеціальність «Маркетинг»
Науковий керівник: М. Б. Дацюк, викладач

Особливе місце в період становлення аграрного ринку в Ук
раїні, в тому числі ринку молокопродуктів, відводять транс
формуванню існуючої системи реалізації молокопродуктів
відповідно до ринкових умов. Розробка власної маркетингової
стратегії, щодо удосконалення маркетингової діяльності — це
той метод, який забезпечить розвиток високотоварного та
ефективного виробництва молокопродуктів.
Виробництво молока та молочних продуктів має свої спе
цифічні господарські та організаційні особливості:
короткий термін зберігання продукції;
наявність широкого асортименту продуктів переробки;
висока трудомісткість виробництва;
необхідність великих капіталовкладень;
потреба в кооперації і інтеграції.
Ці особливості мають важливе значення для виробників,
оскільки потребують відповідної стратегії діяльності, вибору
певних методів встановлення цін на молоко і молочну про
дукцію та обґрунтування можливостей і напрямів її збуту.
Суспільнополітичні і економічні зміни, які відбулися
в Україні ускладнили ситуацію в молочному тваринництві
і переробній промисловості, виявивши їх низьку ефективність
і неконкурентноспроможність в умовах ринкової економіки.
В даній ситуації, що склалась, економіка молочних підпри
ємств у великій мірі залежить від цін на сире молоко, які в ос
новному диктують молокопереробні підприємства. Така спе
цифічна особливість виробництва молока, як короткий термін
зберігання продукції в сирому виді, що потребує пошуку ка
налів його оперативної реалізації, змушує підприємства по
годжуватись на любі закупівельні ціни, за для того щоб «не
пропало все».
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Велику роль у трансформації існуючої системи реалізації
молокопродуктів відіграє маркетинг. Перед маркетингом в мо
лочній промисловості поставлене завдання створити умови
для розвитку виробництва у відповідності з попитом, вимога
ми ринку, розробити систему організаційнотехнічних засобів
з вивчення ринку, інтенсифікацією збуту, підвищення конку
рентоспроможності товарів з метою насичення ринку і задово
лення потреб споживачів.
Основою прийняття рішення стає не тільки досвід підпри
ємства, а обстеження і дослідження ринку, формування інно
вацій, впровадження нових товарів.
Застосування маркетингу залежить від орієнтації того чи
іншого підприємства. Можна відмітити два види орієнтації
молочних підприємств: орієнтація внутрішня виробнича,
орієнтація зовнішня маркетингова .
Особливості маркетингової діяльності та формування від
повідних маркетингових стратегій формуються під впливом
особливостей виробництва (спеціалізації, обсягів виробницт
ва, територіального розміщення, встановлених виробничих
зв’язків) і споживання конкретного виду продукції, що на
кожному підприємстві мають свій індивідуальний характер.
Саме вони здійснюють вирішальний вплив на особливості
аграрного маркетингу.
Молоко і молочні продукти користуються повсюдним та
майже щоденним попитом, незважаючи на сезонність його
виробництва, як продукти харчування та сировина для пере
робки. Вони мають ряд особливих рис, які вносять суттєві ко
рективи в формування попиту і пропозиції відповідно марке
тингових стратегій.
Особливості молочних продуктів потребують відмітити
наступні цілі маркетингу:
задоволення регулярного попиту споживачів;
формування попиту споживачів на продукцію відносно її
видів та характеристик;
отримання максимального прибутку від виробництва
і реалізації молока і продуктів його переробки.
Маркетинг молочних продуктів, як традиційний марке
тинг, потрібно розглядати через призму чотирьох його інстру
ментів: продукту, ціни, дистрибуції і промоції.
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Науковий керівник: П. І. Юхименко, д. екон. н., професор

Грошовокредитна (монетарна) політика є комплексом
заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на
регулювання економічного зростання, стримування інфляції
та забезпечення стабільності грошової одиниці, забезпечення
зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу.
Завдяки стабілізаційній здатності монетарна політика відіграє
надзвичайно важливу роль на перехідних стадіях економічно
го розвитку країни. Це свідчить про надзвичайно важливу роль
проведення ефективної монетарної політики на сучасному
етапі ринкової трансформації України.
Механізм регулювання грошовокредитного ринку вклю
чає методи та інструменти впливу на операції, що здійснюють
ся кредитними інститутами, конкретні форми контролю і уп
равління динамікою грошової маси, процентних ставок,
ліквідністю та кредитоспроможністю банків на мікро і мак
рорівнях. Основним об’єктом механізму грошовокредитного
регулювання є сукупна грошова маса, що знаходиться в обігу,
динаміка якої впливає а зміну різних компонентів сукупного
попиту.
Потрібно відзначити, що за роки ринкової трансформації
для Україні проведення монетарної політики НБУ мало ряд по
зитивних результатів. Так, відбулося значне зростання обсягу
грошових агрегатів. Агрегат М0 зріс з близько 9,3 млрд. грн.
у 1999 році [3. с.56] до 19.3 млрд. грн. на січень 2007 року
[7. с.51], М3 — з 21 млрд. грн. [5. с.48] до 70,7 млрд. грн.
[7. с.63] за відповідний період, що дало змогу суттєво підвищи
ти економічну активність господарюючих суб’єктів. Було досяг
нуто зниження рівня інфляції з 43% у 1999 році [4. с.42] до 11%
у 2006 році [7. с.53]. Суттєво знизилась облікова ставка
національного банку з 48% у 1999 році [6. с.45] до близько 8%
у січні 2007 року [7. с.57], що значно розширило кредитні можли
вості комерційних банків. Позитивні тенденції простежуються
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щодо зниження відсоткових ставок по кредитах наданих ко
мерційними банками в економіку України. Так, порівняно
з 2001 роком (близько 56% річних [4. с.51]) до 2007 року
вартість кредитів комерційних банків суттєво знизилась і на
1 лютого 2007 року складала в середньому 16% річних [7.
с.62]. Відчутно зросла частка довгострокових кредитів (до
20,8% у січні 2007 року [7. с.54]) у загальному їх обсязі. Це да
ло змогу господарюючим суб’єктам розширити фінансові мож
ливості щодо розширеного відтворення. Відбувається стійке
розширення обсягів безготівкових платежів з використанням
карток. Запроваджено формування фондів страхування кре
дитних ризиків та вкладів населення
Поряд з переліченими позитивними досягненнями грошо
вокредитної політики і на даний час зберігається чимало не
доліків у грошовокредитній системі України.
Протягом аналізованого періоду неодноразово центрально
му банку не вдавалося досягти рівня інфляції, закладеного
у «Основних засадах грошовокредитної політики». Це свід
чить про те, що грошовокредитній політиці вдається вплива
ти не на всі чинники дефляційної динаміки, а саме на на
явність та посилення каналів відливу грошей із споживчого
ринку, які спричинені високим рівнем тонізації економіки
і розшаруванням верств населення за доходами.
Обмежено діє процентна політика. Ставка позикового
відсотка комерційних банків за кредитами для суб’єктів гос
подарювання суттєво відхиляється від офіційного рівня
облікової ставки НБУ. Це свідчить про низьку дієвість політи
ки облікової ставки в Україні.
Враховуючи багатоплановість недоліків та позитивних вис
у проведенні монетарної політики до завдання підвищення
ефективності грошовокредитної політики варто застосовува
ти комплексний підхід, який би включав:
— підтримання економічно обґрунтованого рівня інфляції
— посилення контролю за діяльністю комерційних банків
з метою зменшення розриву між обліковою відсотковою став
кою та ставкою по кредитах комерційних банків
— утримання ставки рефінансування НБУ на рівні набли
женому до інфляції
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— посилення контролю за рухом готівки у значних сумах
через банківську систему з метою запобігання проведенню
сумнівних операцій, покращення взаємодії банків з правоохо
ронними і податковими органами
— забезпечення потреби економіки в готівці у необхідних
обсягах
— удосконалення касового обслуговування клієнтів уста
новами банків шляхом запровадження сучасних технологій та
розширення комплексу банківських послуг
— більш широке охоплення різних суб’єктів економіки
— удосконалення диференціації резервних вимог.
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КУПІВЕЛЬНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Л. О. Мавродієва
Миколаївський Міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»
курс ІІ, група Ф!21!06, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: А. М. Шлепньов, в. о. доцента

Об’єми, структурні та якісні характеристики споживання
населенням визначається і будуть визначатися у довгостро
ковій перспективі цілим рядом обставин, але перш за все
купівельною спроможністю доходів. Рівень та купівельна
спроможність доходів, характеристики споживання будуть за
лежати від суцільного об’єму ВВП та його людських ресурсів,
які, як це планується, будуть зростати.
В багатьох випадках купівельна спроможність доходів на
селення буде залежати від проведення соціальної політики.
На сьогоднішній день в Україні існують такі соціальні га
рантій:
Прожитковий мінімум для працездатного чоловіка —
633 грн.,
Мінімальна пенсія — 470 грн.,
Мінімальна заробітна плата — 515 грн.
Купівельна спроможність — економічний показник, зво
ротно пропорційний кількості валюти, необхідний для пок
риття певного споживчого кошика із товарів та послуг.
На маркетингову політику впливає купівельна спромож
ність, оскільки купівельна спроможність низька, то в основу
продуктів, які рекламуються, положено:
1. Низька ціна пропонованих продуктів.
2. Психологічний фактор. Наприклад, товар коштує 9,99 грн.,
а не 10 грн.
3. Подарунок до товару за дарма (хоч це не так). Купуєте
холодильник + фен у подарунок. Фен сумнівної якості.
4. Безвідсотковий кредит (хоч відсотки вже давно вклю
чені у вартість товару). Наприклад, 15% від вартості товару
і є кредитною ставкою.
5. Реклама — це видовище. Використовують яскраві ко
льори, відомих людей та популярну музику.

.
..
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Використовуючи характеристики звичайної сім’ї з трьох
чоловік, де два працездатних чоловіка й проведемо розраху
нок їх основних потреб (грн.):
Комунальні послуги ~ 280,
Поточне обслуговування ~ 400,
Продукти ~ 990 (м’ясомолочна продукція, солодке, риба,
крупи, масло, овочі, фрукти),
Одяг ~ 600,
Подарунки ~ 200,
Проїзд ~ 200,
Побутова хімія ~ 60,
Косметика ~ 20,
Інші витрати ~ 150 (канцелярія, ксерокопія).
Всього: ~ 2900 грн. (Без урахування свят, придбання побу
тової техніки, походи в кіно, театр, кафе, будьяких курсів,
гуртків, освіти у вищих навчальних закладах, непередбачених
ситуацій).
Звідси повернемося до соціальних гарантій. Можна сказа
ти, що навіть дві працездатні людини чи пенсіонери не змо
жуть забезпечити себе в повному обсязі мінімальними потре
бами.
Згідно із статистичними даними середня заробітна плата
у Миколаївський області дорівнює 1370 грн. (якщо працюють
двоє 2740 грн.).
Чим менша заробітна плата, тим дешевше пропонований
товар (додаток 1).
Це свідчить про те, що в Україні потенційні покупці предс
тавляють нижчий рівень нижчого класу.
Більшість населення України не декларує свої доходи про,
що свідчить наступний графік: не всі показують свої справжні
доходи, так як витрати не можуть перевищувати доходи (дода
ток 2).
Можна зробити певний висновок, що у нас реклама розра
хована на дуже заможних, чи дуже бідних.
Дешеве — завжди погане, дорожче не означає краще.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Додаток 1

Соціографічна модель суспільства України представляє собою:

Додаток 2

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
О. М. Мага
Сумський гуманітарний інститут, юридичний факультет,
ІІІ курс, група ПР!5
Науковий керівник: М. М. Рєзнік

Концепція фінансової стабільності виникла порівняно не
давно — після низи фінансових криз у 1990х роках. Очевид
ною стала проблема забезпечення фінансової стабільності
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економічної системи. Це пояснюється великим її практичним
значенням, тяжкими фінансовими та матеріальними збитка
ми у разі настання кризи, а також великою ймовірністю швид
кого розвитку системних криз в умовах економічної інтеграції
[8, с.52].
Нажаль, аналіз фінансової стабільності все ще перебуває на
початковій стадії розвитку. Це зумовлено тим, що попри оз
найомлення з різними підходами, напрацюваннями світової
економічної думки, не може бути загальних рекомендацій на
всі випадки життя. Про фінансову стабільність дуже важко го
ворити абстрактно — краще навчатися на прикладах різних
ринків .
В економічній науці досі не дійшли консенсусу щодо одноз
начної дефініції фінансової стабільності. Доцільно було б зу
пинитися на розгорнутому визначенні Г. Д. Шіназі: « фінансо
ва стабільність — це стан, в якому фінансова система здатна
задовільно виконувати три ключові функції одночасно: сприя
ти міжчасовому руху ресурсів від зберігачів до інвестора і роз
поділу фінансових ресурсів; визначати та оцінювати майбутні
фінансові ризики; нейтралізувати негативні явища фінансової
системи» [4, с. 44].
Детальніше розглянемо функції фінансової системи, вико
нання яких є передумовою фінансової стабільності. Фінансова
система країни при поступовому зростанні економіки удоско
налюється. Це стосується насамперед державних фінансів,
а тому держава має спрямовувати фінансові потоки на рекон
струкцію, модернізацію існуючих підприємств, формування
високотехнологічних виробництв, розвиток соціальної інфра
структури. Звідси випливає, що ефективність фінансової сис
теми значною мірою залежить від пріоритетів державного
бюджету [6, с. 19].
Що стосується фінансових ризиків, то на думку Б. Вишнів
ської «…вони відіграють найбільш значущу роль у загальному
портфелі ризиків підприємства. Зростання ступеня впливу
пов’язане із швидкою зміною економічної ситуації а країні
і кон’юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінан
сових відносин, появою нових фінансових технологій [2, с. 58].
Але ризику все ж можна уникнути шляхом відмови від заходу
пов’язаного з ризиком. Також ним можна управляти, тобто
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використовувати різноманітні способи та методи, що дозволя
ють спрогнозувати настання ризикового явища і приймати
щодо зниження ступеня ризику. В основі оцінки фінансових
ризиків лежить виявлення залежності між визначеними
розмірами втрат підприємства та імовірністю їх виникнення.
Тому концепція компромісного співвідношення між ризиком
та прибутком є невід’ємною складовою фінансової діяльності.
До негативних явищ фінансової системи, які необхідно
здолати на шляху до фінансової стабілізації які вказує В. Пен
зеник є: «розбалансованість бюджету; його дефіцитність; на
рощування боргів України; нерівність умов оподаткування;
слабка підтримка бюджетних секторів; потужне податкове на
вантаження» [7, с. 25].
Фінансова стабільність визначається фінансовим станом
усіх секторів економіки. Тому застосування регулюючих за
ходів виключно до одного сектору не може гарантувати фінан
сової стабільності в економіці — потрібен комплексний підхід
і відповідні заходи економічної політики .
Фінансова стабільність — складна економічна категорія,
тому її важко реалізовувати напряму. Як зауважив Дж. Кей
він: «Не існує певних інструментів, за умови застосування
яких фінансовий сектор працюватиме добре і стабільно. Він
працює ефективно, коли допомагає реальному сектору еко
номіки, коли ефективність перетікає в ефективність реальної
політики» [4, с. 45].
Підсумовуючи вище наведене, слід зазначити, що не мож
на запозичити успішну систему, що забезпечує фінансову
стабільність. Її слід створювати, виходячи з потреб власної
економіки, вибудовувати відомі методології так, щоб вони як
найкраще узгоджувалися з нагальними економічними завдан
нями .
Література
1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: учеб. по
соб. — 2е изд., доп. и перераб. — М. : Финансы и статистика,
1999. — 512 с.
2. Б. Вишнівська. Метоли мінімізації фінансових ризиків // Еко
номіст. — 2007.— № 6. — с. 58–59.
3. Економічний аналіз господарської діяльності / Іваненко В. І.,
Болюх М. А. — К. : ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.
— 120 —

в умовах сталого розвитку

Секція І

4. О. Бакун . Фінансова стабільність — важлива, актуальна, бага
тогранна // Вісник НБУ. — 2007. — № 8. — с. 44–45.
5. Попович П. Я. Економічний аналіз суб’єктів господарювання:
Підручник. — Тернопіль : Економічна думка. 2001. — 454 с.
6. Полозенко Д. В. Фінансова система України: сутність та шляхи
вдосконалення // Фінанси України. — 2006.— № 11. — с. 18–25.
7. Стукало Н. В. Деякі аспекти формування фінансової політики
України в умовах глобалізації // Фінанси України. — 2006. — № 1. —
с. 24–30.
8. Федоров В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктури
зація в Україні: проблеми, напрями. — К. : — 2002. — С. 52.
9. Черкасов В.В. Деловой риск предпринимательской деятельнос
ти. — К. : ОАО «Издательство Либра» — 1996. — 160 с.

ІННОВАЦІЙНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
О. М. Маренко
Економіки та менеджменту МЗЕД!71 менеджмент ЗЕД

Основною умовою досягнення довготривалих, позитивних
темпів економічного зростання, як реального сектора еко
номіки, так і окремих підприємств, є активна інноваційна та
інвестиційна діяльність. Зважаючи на те, що активізація інно
ваційноінвестиційної діяльності належить до системних пи
тань макроекономічного розвитку, вирішення яких має
здійснюватися насамперед на державному рівні, — досліджен
ня теоретичних і практичних питань формування державної
інноваційноінвестиційної політики становить важливу проб
лему в сучасній науці.
Інноваційний розвиток вимагає необхідного інвестування,
в той час як стимулювання інвестиційної діяльності має розгля
датися в контексті загального інноваційного вектора страте
гічного розвитку держави. Саме на цьому наголошував Прези
дент України В. А. Ющенко у своїй передвиборчій програмі
[17]. Інвестиції в галузі не інноваційного характеру, враховую
чи їх більш високу рентабельність, приватний сектор забезпе
чить самостійно, а інноваційно спрямовані галузі потребують
більшої уваги з боку держави.
На необхідності формування чіткої державної політики
у сфері інновацій та інвестицій наголошують зарубіжні та
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вітчизняні вчені. Питання науковометодичних основ державного
регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності досліджу
ється в роботах В. М. Геиця [10], М. Данько [5], Л. А. Жаліло [8],
А. К. Кінаха, В. Мартиненка [13], А. С. Музиченка [15],
М. І. Крупки [11], Б. Санто [19], О. Ф. Уткіна [22] та інших.
Мета статті — дослідити механізми державного регулюван
ня інноваційноінвестиційної діяльності та умов формування
й реалізації інноваційноінвестиційної політики держави.
У сучасних умовах кожне підприємство зацікавлене в за
безпеченні конкурентних переваг за рахунок технологічного
рівня виробництва продукції, а тому самостійно намагається
забезпечувати динамічний його розвиток. Однак самостійно
підтримувати необхідні темпи розвитку технологій більшість
українських підприємств не в змозі з наступних причин:
1. Розрив між технологічним станом розвинених країн
світу та України (окрім окремих галузей: літакобудування,
суднобудування, космічні технології) є досить істотним,
оскільки економіка держави, яка після розвалу СРСР дещо по
долала кризові явища, знаходиться в ролі «наздоганяючої» і не
має достатніх інвестиційних ресурсів, а «технологічну прірву»
складно подолати навіть фінансово забезпеченій системі.
2. Збитковість підприємств. За результатами 2004 року
39,3% підприємств промисловості стали збитковими, а загаль
ний обсяг фінансового результату до оподаткування склав
усього 21103,1 млн грн [25]. Самостійно забезпечити достатній
рівень фінансування науководослідних та дослідноконструк
торських робіт (НДДКР) окремо взяте підприємство не в змозі.
3. Більшість українських підприємств знаходяться на
етапі структурної перебудови та пошуку шляхів підвищення
продуктивності виробництва і поліпшення конкурентоспро
можності продукції.
4. Підприємство є складовою частиною системи коопе
раційних зв ’язків, а отже, не одне, а вже ряд підприємств тех
нологічного ланцюга потребують забезпечення та узгодження
інноваційного розвитку.
5. Конкурувати з іноземними підприємствами за умов от
римання ними різноманітної допомоги з боку держави фак
тично неможливо — необхідна чітка стратегія ліквідації
відставання в інноваційній сфері.
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У сучасних умовах в Україні молодь в основному ще має не
достатньо можливостей організовано і повноцінно проводити
відпочинок. Пояснюється це нерозвиненістю інфраструктури
дозвілля, на розвиток якої традиційно з державного бюджету
виділяється 0,5%, а з регіональних — 1–1,5% від їхньої ви
даткової частини, що у 5–7 разів менше середньоєвропейських
показників. Бездуховність значної кількості молоді обумов
лює і беззмістовність проведення дозвілля. Намагаючись за
повнити вільний час хоча б якимсь змістом, молодь вдається
до асоціального типу поведінки (наркотиків, алкоголю,
хуліганства, вандалізму тощо).
Проблема молодіжного дозвілля в Україні полягає в тому,
щоб культурно використати вільний час, перетворити його на
час духовного зростання особистості, творчої та високоінте
лектуальної діяльності. Тому в основі проблеми дозвілля мо
лоді лежать суперечності: між потребою суспільства в форму
ванні творчої, багатосторонньо розвинутої особистості, яка
прагне до максимальної самореалізації, з одного боку, і низь
ким рівнем культури дозвілля молоді, недостатністю умов для
задоволення та розвитку культурнодозвільних потреб, —
з іншого. Вирішення проблеми дозвілля полягає у необхід
ності підвищення рівня духовності самої молоді і організації
таких видів дозвілля, які стимулювали б особистість до
всебічного розвитку, опанування цінностей культури людства.
В українському суспільстві, на жаль, проблема культури
дозвілля полягає в неузгодженості між можливостями соціу
му з управління вільним часом молоді й вибором оптимальних
форм дозвілля й стилю поведінки в умовах громадськості.
Вихід вбачається у трансформації форм і змісту дозвілля і йо
го адаптації до завдань сучасного суспільства. Рішення може
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бути здійснено в результаті створення нормальних умов для
самореалізації молоді в різних формах дозвілля в умовах віль
ного часу.
В Україні сформувався свій погляд на проблему дозвілля
молоді. У сучасному соціумі дозвілля ввійшло у деяке про
тиріччя із духовноморальними цінностями суспільства. Дер
жавна молодіжна політика не в повній мірі враховує загаль
ноприйняті соціальнодуховні, психологопедагогічні, куль
турологічні цінності. Втрата соціальними інститутами чіткої
орієнтації в питаннях організації дозвілля молоді призвела до
серйозної втрати виховного педагогічного впливу у сфері, що
розглядається.
Основним напрямком вирішення названих проблем є зміна
концептуального підходу в питаннях взаємодії в регіонах всіх
зацікавлених соціальних інститутів.
Спроба нового підходу до організації дозвілля молоді і вза
ємодії з іншими соціальними інститутами (вищими навчаль
ними закладами, сім’єю, культурнодозвільними закладами
тощо), які прямо або опосередковано займаються проблемами
дозвілля, може забезпечити можливість створення нового ме
ханізму взаємодії на основі зближення ключових аспектів.
В основі даного підходу лежить принцип адаптації дозвілля
через систему соціальних факторів:
1. єдине державне, у тому числі регіональне планування
роботи з молоддю;
2. регулювання попиту й пропозиції дозвіллєвих послуг
у соціумі;
3. посилення соціального значення дозвіллєвої сфери;
4. врахування традиційних та інноваційних форм роботи
тощо.
Таким чином, внутрішня узгодженість й логічна послі
довність дій всіх зацікавлених у повноцінному дозвіллі молоді
посилює соціальну спрямованість дозвіллєвої діяльності, її ор
ганізаційні та управлінські методи.
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В умовах шляху входження України до світових інтег
раційних процесів якісна робота закладів ресторанного госпо
дарства є необхідною умовою існування підприємств. Акту
альність проблеми викликана швидким розвитком мережі цієї
галузі та загостренням конкуренції. Наукові доробки в цьому
напрямі стосуються широкого спектру питань. Певні аспекти
дослідження відображені у роботах Білик В. В., Шелегеди Б. Г.,
Топольник В. Г., Гончаренко О. М. та ін.
При розробці та впровадженні процесів управління якістю
продукції та послуг виникає багато проблем. Розглянемо
головні. Складність ідентифікації, опису процесів щодо підви
щення якості обумовлюються необхідністю урахування особ
ливостей діяльності, типізації, спеціалізації, потужності за
кладів ресторанного господарства. Слід розрізняти процеси:
управління ресурсами; на стадіях життєвого циклу продукції
та послуг; вимірювання, аналізу та поліпшення якості роботи
всього підприємства.
Передбачаючи роботу персоналу щодо підвищення якості
продукції та послуг, слід в лінійній структурі управління ве
ликих ресторанів (із місткістю більш ніж 100 місць) організу
вати структурний підрозділ якості, для ресторанів меншої
місткості та інших типів закладів ресторанного господар
ства — відповідальну особу з питань якості. Цей структурний
елемент може бути відповідальним за еффективність діяль
ності в сфері якості.
Керівництву підприємства треба приділяти серйозну увагу
організації праці та рівню трудової і технологічної дисцип
ліни. Для цього необхідно розробити необхідну документацію;
постійно здійснювати контроль, запроваджувати методи коуч
менеджменту та роз’яснювати персоналу важливість якісної
роботи та залежність від неї результату діяльності всього
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підприємства харчування. Нерозуміння керівництвом не
обхідності управління якістю продукції та послуг, обов’язково
відобразиться на відношенні персоналу до цього питання, що
поряд із негативними взаєминами у колективі призведе до ве
ликої кількості складних проблем.
Від підбору, розподілу праці та професійної підготовки
персоналу залежить використання інших ресурсів виробницт
ва. Тому для підвищення якості результатів роботи, необхідно
зробити працю більш привабливою за змістом, підвищити
рівень компетентності персоналу. Хоча для кожного рестора
тора нестача професійності робітників та кадрів, які є обізна
ними у питаннях якості, — є суттєвою проблемою, для
вирішення якої застосовуються різноманітні підходи.
Для забезпечення високих результатів необхідно пам’ята
ти фразу професора Мішеля Ле Бефа: «робиться те, що винаго
роджується». Як свідчать дані статистики, заробітна плата
робітників ресторанного господарства є низькою, але незважа
ючи на це, попит на такі вакансії перевищує пропозицію, що
і впливає на рівень оплати праці. Але персонал повинен бути
зацікавлений у якісному результаті своєї діяльності перш за
все гідною заробітною працею поряд з різними стимулами для
кожної групи робітників.
Однією з головних економічних проблем є великі затрати
на якість, складність їх обліку та аналізу. Велика кількість
підприємств харчування є невеликими за потужністю, тому на
роботу по управлінню якістю виділяється невелика сума. Че
рез таку ситуацію у більшості закладів не розробляється доку
ментація сфери якості, не проводяться моніторинги потреб
споживачів. Слід відзначити, що теорія і практика досліджу
ваного питання — віддалені. Майже відсутня статистична
інформація щодо робіт в напрямку підвищення якості, що
в свою чергу перешкоджає вивченню та аналізу діяльності
підприємств.
Таким чином, для забезпечення конкурентних переваг на
підприємствах харчування необхідно приділяти більше уваги
сфері управління якістю продукції та послуг, а також передба
чати постійний аналіз результатів роботи в досліджуваному
напрямку. Керівництво підприємств ресторанного господар
ства при організації робіт в сфері управління якістю продукції
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та послуг, стикаючись з різноманітними проблемами, відіграє
головну роль у їх вирішенні Однак ці зусилля потребують умов
досконалості теоретикометодологічної бази та держрегулю
вання галузі, які лише розвиваються, тому більшість проблем
не вирішується.

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПІДВИЩЕННЯ РОБОТИ
ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Нестерчук
Миколаївський міжрегіональний університет
розвитку людини «Україна»
курс VI, група МО!6, спеціальність «Менеджмент організацій»
Науковий керівник: О. С. Шевчук, к. пед. н., доцент, в. о. професора

У процесі виробничогосподарської діяльності перед під
приємствами різних форм власності постає безліч завдань,
ефективне розв’язання яких визначає стабільність їх фінансо
воекономічного стану, що відображує ефективність здійсню
ваних операцій, фінансову незалежність і платоспроможність.
Саме фінансовоекономічний стан становить інтерес для кре
диторів при вирішенні питання про надання підприємству позик
і кредитів, для інвесторів — при схваленні рішень про до
цільність здійснення в нього інвестицій. Крім того ефективність
роботи підприємства є об’єктом постійного інтересу як конку
рентів, так і партнерів. Фінансовоекономічний стан підпри
ємства перебуває в центрі уваги його керівництва, оскільки
відображує всі позитивні і негативні впливи прийнятих уп
равлінських рішень на ефективність роботи підприємства.
Взагалі ефективність роботи підприємства залежить від ба
гатьох факторів, але на мій погляд найважливішим з них
є ступінь організації управлінської діяльності.
Останнім часом почастішали випадки, коли підприємства
опиняються у кризовому становищі або банкрутують. Це є не
результатом фатального збігу обставин, а спровоковано не
ефективною управлінською діяльністю, яка виражається у не
правильному виборі стилю управління, відсутності гнучкості
в діях керівництва, боротьбі за владу, відсутності навичок
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управління у власника підприємства, відсутності довіри між
робітниками і керівництвом тощо.
Ураховуючи перелічені помилки й ситуації, які негативно
позначаються на управлінській діяльності підприємства, а та
кож і на ефективності його роботи, необхідно визначити та
впровадити в роботу заходи вдалого менеджменту. До таких
заходів можна віднести:
1. довгострокове стратегічне планування діяльності;
2. постановка чітких реальних виробничих цілей;
3. акцент на використання своїх сильних сторін;
4. колегіальність управління;
5. детальний добір персоналу і розвиток молодої заміни
керівництва;
6. прогнозування майбутнього становища підприємства і від
повідна підготовка;
7. гнучкість організаційної структури й інноваційне сприй
няття всього колективу;
8. здатність сприймати критику та ініціативу.
Ефективність роботи підприємства в значній мірі залежить
і від складу апарату його управління, який повинен бути опера
тивним, економічним, надійним, оптимальним і проявляти
творчу ініціативу. Оперативність забезпечує чітке і своєчасне
виконання покладених на керівництво функцій, а саме: норму
вання, планування, організація, координація, регулювання,
мотивація, контроль, облік та аналіз роботи. Економічність пе
редбачає виконання покладених функцій з мінімальними зат
ратами праці і коштів. Надійність гарантує правильність
рішень, що приймаються, дає можливість забезпечувати пла
номірність та достовірність відображення фактичного стану на
підприємстві. Оптимальність передбачає вибір найбільш вдало
го рішення, знаходження у повсякденній роботі найкращих
варіантів рішень організаційних, комерційних, економічних та
інших питань. Творча ініціатива апарату управління прояв
ляється у впровадженні у виробництво досягнень науки і тех
ніки, узагальнені і поширенні передового досвіду.
Виходячи з вище зазначеного головною метою кожного
підприємства є підвищення ефективності своєї роботи, і великий
вплив на досягнення цієї мети має вдосконалення управлінської
діяльності. Але для вирішення проблеми вдосконалення
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управлінської діяльності необхідно враховувати особливості
розвитку кожної країни, підприємства, фірми, специфіку
кожного об’єкта управління.

РОЗВИТОК СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
В УКРАЇНІ
І. А. Новак
Факультет економіки та менеджменту,
V курс, група ФН!31, спец. «Фінанси»
Науковий керівник: Л. В. Рудюк, доцент

В Україні з’являється реальний інтерес суспільства до
діяльності інститутів парабанківської системи. Можна відзна
чити високу зацікавленість самого бізнесу до використання
цих інститутів в якості інструмента досягнення своїх цілей,
будьто схемні проекти чи бажання просто заробити на відкри
тому ринку. Одним із головних елементів парабанківської сис
теми в розвинутих країнах безумовно виступають інститути
спільного інвестування (далі — ІСІ), які складають серйозну
конкуренцію банкам за вільні кошти громадян.
ІСІ — це корпоративні та пайові інвестиційні фонди, які
акумулюються кошти фізичних і юридичних осіб для подаль
шого їх спрямування в об’єкти інвестицій.
В Україні інститути спільного інвестування почали створю
ватися після того, як Указом Президента України від 19 люто
го 1994 року було затверджене Положення про інвестиційні
фонди та інвестиційні компанії.
Послуги інвестиційних фондів і компаній у 90ті рр. орієн
тувалися на задоволення попиту щодо розміщення майнових
приватизаційних сертифікатів, згодом — на управління про
конвертованими і набутими в процесі сертифікатної привати
зації активами.
Класичні з точки зору їхньої природи та функцій, інвес
тиційні фонди в Україні почали створюватись після прийняття
Закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та кор
поративні інвестиційні фонди)» (2001 р.). Сучасні пайові та
корпоративні інвестиційні фонди є трансформаційними бізне
совими варіантами минулих інвестиційних фондів і компаній,
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які можна умовно назвати структурами, відповідно, нового
і старого типу. Послуги нових установ ІСІ обумовлені зміне
ним економічним середовищем, і тим, що інструментом спіль
ного інвестування в нових умовах стають грошові кошти
клієнтівінвесторів. В Україні операційно поєднується мож
ливість управління взаємними (вітчизняний аналог — корпо
ративними) фондами та юніттрастами (пайовими фондами)
з управлінням венчурними фондами.
Згідно звітних даних ДКЦПФР, станом на 31 грудня 2007 р.
в Україні функціонувало 834 інвестиційних фондів і взаємних
фондів інвестиційних компаній з них:
відкритих ІСІ
27;
інтервальних ІСІ
35;
закритих диверсифікованих
4
закритих недиверсифікованих (невенчурних)30;
венчурних
650;
Активи ІСІ нині складають близько 1 млрд. грн., привертає
увагу висока динаміка зростання обсягів інтервальних та
відкритих фондів (приріст 215,8% та 187,7%, за перше
півріччя 2007 року), що свідчить про активне входження на
ринок публічних ІСІ. З іншого боку, активи накопичені в ІСІ,
хоча й зростають високими темпами, але на це не варто диви
тись з великим оптимізмом, з огляду на практично нульову ба
зу, з якої пішло це зростання, а також порівнюючи частку ак
тивів ІСІ з обсягом всього фінансового ринку. Активи ІСІ нині
складають близько 2,5% цього ринку.
Позитивним моментом нинішнього етапу спільного інвес
тування в порівнянні з іншими інститутами фінансового рин
ку в частині залучення капіталу є більш високий рівень при
бутковості. За підсумками 2007 року дохідність публічних
фондів коливалась на рівні 60%, а закритих — 100, а в деяких
випадках і 150%, тоді як дохідність банківських депозитів
в кілька разів нижча.
Функціонування інвестиційних фондів у різних країнах
світу, їх становлення і розвиток цілком залежать від темпів та
напрямів зростання національних фінансових ринків. Висока
дохідність, яку демонструє нинішня діяльність ІСІ пов’язана
з розвитком фондового ринку. В подальшому цей процес приз
веде до стабілізації показника дохідності на рівні, що на
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декілька відсотків перевищують дохідність за банківськими
депозитами.
Разом із тим, вкладення в ІСІ мають підвищений ризик
інвестування, оскільки, на відміну від депозитів, їх дохідність
постійно коливається. Така ризиковість зменшується у випад
ку довгострокових вкладень, де коливання вартості чистих ак
тивів ІСІ нівелюється в часі.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ В ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
А. І. Нужна
Донецький національний університет економіки і торгівлі
ім. Михайла Туган!Барановського, факультет харчування,
V курс, група ТХ!03а, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: М. М. Левченко, к. е. н., доцент

Управління якістю є однією з найважливіших функцій ме
неджменту, здійснення якого необхідно для створення стійкої
успішної роботи підприємства. Для цього спеціалісти, які зай
маються проблемою якості, повинні впроваджувати найбільш
ефективні методи керівництва якістю.
У зв’язку з цим на підприємствах ресторанного господар
ства слід створити єдину систему, яка включає сукупність ор
ганізаційної структури, методик, процесів та ресурсів, які не
обхідні для загального керівництва якістю, яка є частиною за
гальної системи управління підприємством.
Для керівництва закладів ресторанного господарства, зав
данням яких є забезпечення результативності та ефективного
функціонування процесів та управління ними, важливим є ви
значення усіх елементів системи, що формують загальний
рівень результату — «послуги високої якості». Якщо розгля
дати весь процес створення (виготовлення) послуг та їх ре
алізацію, можна зробити висновок, що якість послуг та
ступінь задоволеності споживачів залежить від рівня якості
виконання двох процесів: виготовлення продукції та надання
послуги.
Дані процеси мають особливу форму спорідненості, але
фактори, що впливають на рівень їх якості відмінні. Загалом,
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фактори якості ресторанних послуг можна поділити на дві
групи: суб’єктивні та об’єктивні. Слід відзначити, що різниця
вагомості цих факторів є незначною і це зрозуміло, адже смач
но приготовлена страва може втратити свою цінність, якщо її
подати у поганому посуді або споживати у неприємній обста
новці за незручним столом.
Суб’єктивні та об’єктивні фактори є структурованими,
кожна група узагальнює сукупність факторів, які в свою чергу
описують відповідний перелік вимог. Для того, щоб у повній
мірі уявити систему менеджменту якістю, її існування слід
представити у 3 формах: методологічній, технічній, органі
заційній. Базовими є принципи, на яких будується методо
логічна форма системи. Вона обумовлює критерії та методи,
згідно яким здійснюється оцінка і удосконалення якості про
дукції. Нами розроблена методологічна форма оцінки якості
послуг на прикладі японського ресторану.
При цьому ми використовували метод комплексної оцінки
якості послуги харчування на основі 5 показників, які виділя
ють японські спеціалісти:
1. Внутрішня якість (не помітна споживачу), яка прояв
ляється в організації виробництва, технічному обслуговуванні
обладнання, якості продукції.
2. Матеріальна якість (помітна споживачу) відображається
у дизайні приміщень, меблів, посуду, асортименті страв, наяв
ності окремих груп приміщень, меблів, посуду, асортименті
страв, наявності окремих груп приміщень та їх площі.
3. Нематеріальна якість (помітна споживачу) представлена
у вигляді музичного супроводження, комфорту, оформленню
страв, наявності та достовірності реклами.
4. Якість обслуговування (помітна споживачу) включає
сервіс та техніку обслуговування.
5. Психологічна якість (помітна споживачу) проявляється
у гостинності, ввічливості, компетентності при зустрічі, обс
луговуванні та розрахунку зі споживачами.
Вибір даної системи обумовлений орієнтацією на спожи
вачів, коли враховується психологічна сторона якості обслуго
вування. Мною проводиться оцінка якості послуг споживача
ми, громадськими організаціями, комітету захисту прав
споживачів та ін.
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Кількісна оцінка одиничних показників експертами про
водиться за 5ти бальною шкалою. Групові показники визна
чають як суму середніх величин одиничних показників з ура
хуванням коефіцієнтів вагомості. Основою для оцінки якості
є показники нормативнотехнічної документації на про
дукцію та послуги, кваліфікаційні довідники.
Таким чином, для оцінки якості послуг в закладах ресто
ранного господарства необхідно в комплексі враховувати як
експертну, так і споживацьку оцінки, а керівництву важливо
взяти до уваги перелік організаційнопсихологічних причин,
які зумовлюють проблеми в управлінні та знижують рівень
якості послуг.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЕВООБРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Н. В. Панасюк
Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»
VI курс, група Мр!6.1, спеціальності «Маркетинг»
Науковий керівник: Т. І. Данилюк, старший викладач

В умовах розвитку економічних відносин в Україні одним
із приоритетних напрямків є розвиток деревообробної про
мисловості, яка є однією із складових будівельної галузі. До
деревообробної промисловості належать підприємства, які
здійснюють механічну та хіміко механічну обробку, а також
переробку деревини. В складі деревообробної промисловості
виділяють три групи виробництв: перша — виробництва, які
здійснюють первинну обробку деревини (лісопильне, шпало
пильне); друга — вторинна обробка деревини (паркетне,
фанерне, меблеве, деревостружкових плит, сірників, станда
ртних будинків і деталей та ін.); третя — хімікомеханічна
переробка деревини (деревоволокнистих плит, деревних плас
тиків). Підприємства деревообробної промисловості виготов
ляють головним чином товари народного споживання. Однак
значна частина продукції деревообробної промисловості спожи
вається в народному господарстві як предмети та знаряддя праці.
Її використовують будівельна індустрія, транспорт, сільське гос
подарство, майже всі галузі промисловості. У деревообробній
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промисловості за січеньжовтень індекс обсягів виробництва
склав 112,7% [3]

Найвищими темпами розвивається виробництво меблів,
яких за січеньжовтень 2006 року виготовлено на 1859,9 млн.
грн. з темпом росту 116,5 % до відповідного періоду минулого
року. Продукції з деревини за січень — жовтень 2006 року ви
готовлено на суму 2288,6 млн. грн. з темпом росту 112,7 % до
відповідного періоду минулого року. За цей період деревност
ружкових плит виготовлено 1043 тис.куб.м з темпом росту
110,8 %.
Випуск деревноволокнистих плит за 10 місяців 2006 року
становить 17,1 млн. умовн. кв. м, що на 13,1% менше ніж за
відповідний період 2005 року. Це пов’язано з тим, що у зв’яз
ку з реконструкцією завод ДВП на ТзОВ «Уніплит» (Вигода)
протягом серпня — жовтня продукцію не виробляв. Фанери
клеєної за звітний період виготовлено 137 тис. куб. м, що на
6,5% менше ніж за відповідний період минулого року, що
пов’язано із зупинкою ТзОВ Свиспан Лімітед, ТзОВ «Черкась
кий ДОК» у зв’язку з проведенням модернізації та ремонтноп
рофілактичних робіт технологічного обладнання. У жовтні,
в порівнянні з вереснем 2006 року, відбувся спад виробництва
на 0,4% у зв’язку із зупинками для ремонту технологічного
обладнання на ЗАТ «Фанплит».
З метою розвитку виробництва конкурентної продукції
доцільно було б здійснити реконструкцію та модернізацію ви
робництв, використовувати нові технології, які значно розши
рювали б можливості в обробці деревини та виготовленні про
дукції з неї, звернути увагу на збереження, примноження та
ефективне використання ресурсної бази, оскільки окремі види
природних ресурсів протягом багатьох років зазнавали масш
табної екстенсивної експлуатації і тепер потребують дбайливо
го і ощадливого ставлення до себе.
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Зокрема це стосується і лісових ресурсів, які є основною си
ровинною базою для деревообробної промисловості. Також
здійснення інвестицій в дану галузь сприяло б збільшенню
будівництва житлових, культурнопобутових та адміністра
тивних приміщень, що в свою чергу надавало б можливість
розвитку деревообробної промисловості. Крім того, на розви
ток деревообробної промисловості значний вплив мають факти
наявності кваліфікованих працівників, підвищення технічно
го рівня виробництва, більш ефективне використання вироб
ничих потужностей основних засобів. Зазначене можна
здійснити на основі реконструкцій діючих деревообробних
підприємств, з використанням спеціалізованого обладнання,
автоматичних та напівавтоматичних ліній вітчизняного та за
рубіжного виробництва.
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ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
І СТАБІЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОEЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
О. І. Папченко
Кіровоградський інституту розвитку людини «Україна»,
економічний факультет
II курс, група Ф!ІІ!д, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: О. С. Єпіфанова, асистент викладача

Важлива роль в фінансовому розвитку країни належить
державній і фінансовій політиці. Це — цілеспрямована діяль
ність державних органів управління, направлена на забезпе
чення розвитку фінансовокредитної системи України. До
форм державної фінансової політики відноситься: бюджетна,
податкова, кредитна, інвестиційна, валютна політики.
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Бюджетна політика — це заходи з мобілізації, розподілу та
використання грошових ресурсів державного бюджету. Ме
ханізм реалізації бюджетної політики — це комплекс методів
адміністративноправового і економічного характеру, спрямо
ваний на реалізацію стратегічних і тактичних цілей, які за
своїм змістом забезпечують у кінцевому результаті реалізацію
бюджетної стратегії. Процес формування бюджетноподатко
вої політики передбачає визначення цілей і завдань, необхід
них для досягнення поставленої мети. З огляду на це у проекті
«Основних напрямків бюджетної політики на 2007 рік» мають
бути чітко визначені цілі, поставлені завдання на короткост
рокову і середньострокову перспективу.
Окремою складовою бюджетної політики має стати фінан
сове забезпечення розвитку освіти і науки. В умовах розвине
ної ринкової економіки фінансування освіти треба розглядати
як засіб зростання інтелектуального капіталу нації. Вища
освіта є дуже важливим компонентом людського життя, що не
лише забезпечує зростання грошових доходів, а й зумовлює
значну соціальноекономічну віддачу та визначає інноваційну
перспективу країни.
Необхідним і важливим кроком у реалізації боргової
політики уряду України є скорочення зовнішніх запозичень
у структурі державного боргу, зміна ситуації, коли понад 70%
боргів держави є зовнішніми. В Україні була сформована дер
жавна заборгованість переважно в іноземній валюті, що зроби
ла державний бюджет вразливим до коливань обмінного кур
су. Необхідно тримати державний борг у стійкій іноземній
валюті — це зменшить ризики його зростання відповідно до
чинників зміни курсу валют на світовому валютному ринку.
Пріоритетними напрямками такої політики мають бути:
оптимізація ефективності фінансування завдань, які на
лежать до сфери компетенції держави та місцевої влади: жит
ловокомунальної сфери, медичного обслуговування, інформа
ційного забезпечення тощо, шляхом залучення до їхнього
підрядного виконання на тендерній основі приватних ком
паній та суб’єктів підприємництва;
розвиток страхових механізмів пенсійного забезпечення,
медичного обслуговування, страхових принципів фінансуван
ня отримання вищої та спеціальної освіти тощо;

.
.
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. заохочення комерційного кредитування суб’єктів госпо
дарської діяльності, насамперед, тих, які сьогодні обґрунтова
но отримують державну фінансову підтримку у вигляді подат
кових та інших пільг, субсидій, дотацій тощо;
заохочення розвитку механізмів випуску корпоративних
облігацій, розрахованих як на внутрішній, так і на зовнішній
ринки;
цілеспрямований розвиток інститутів та інструментів
фондового ринку, в тому числі — підтримка первинної емісії
цільових інвестиційних цінних паперів.
Підсумовуючи слід зазначити, що здійснюючи регулюван
ня темпів розвитку певних галузей економіки, держава може
створювати сприятливий інвестиційний клімат для залучення
зовнішніх джерел фінансування, а також ресурсів банківської
системи та населення. Створення повноцінного фінансового
ринку потребує прискореного розвитку ринку кредитів і рин
ку грошей. Надалі ці напрямки матимуть сприятливі умови
для свого удосконалення й активніше впливатимуть на
стабілізацію фінансового стану в державі.

.
.

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ
Т. І. Пилипчук
Факультет економіки та менеджменту
II курс, група Фн!61, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: А. О. Крамська, ст. викл.

Становлення малого бізнесу України проходило (і зараз
проходить) в динамічних, часто змінюваних умовах.
Становлення малого підприємництва має специфіку не ли
ше в галузевому, але й в регіональному (територіальному)
розрізі.
У країнах з ринковою економікою фінанси є головним еко
номічним інструментом втручання в процеси розширеного
відтворення, розподілу і перерозподілу сукупного суспільного
продукту.
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Мале підприємництво, на початковому етапі його станов
лення є «об’єктивною» реальною нішею для неформального
сектора. Головні перевагами малого бізнесу:
Малий бізнес допомагає утвердженню конкурентних
відносин, бо він є антимонопольним по самій своїй природі, що
проявляється в різноманітних аспектах його функціонування.
Малий бізнес, оперативно реагуючи на зміни кон’юнкту
ри ринку, надає ринковій економіці необхідної гнучкості.
Величезним є внесок малого бізнесу в здійснення прориву
по ряду важливих напрямків НТП.
Малий бізнес робить вагомий внесок у вирішення пробле
ми зайнятості.
Важлива функція малого бізнесу полягає в пом’якшенні
соціальної напруги і демократизації ринкових відносин.
Малий бізнес є невід’ємною рисою будьякої ринкової гос
подарської системи, без чого така економіка і суспільство в ціло
му не можуть не тільки розвиватися, але навіть й існувати.
Малий бізнес також виступає чинником реформування та
демократизації у перехідній економіці.
Для будьякої економіки потрібні одночасно великі, се
редні та малі підприємства.
Особлива роль малих підприємств в Україні полягає у під
тримці і розвитку деяких галузей, зокрема, торгівлі, послуг та
громадського харчування.
В економіці України появі малого бізнесу передувало ство
рення кооперативів у період з 1986 по 1990 роки.
Аналіз свідчить, що розвиток малого підприємництва зале
жить від багатьох фактів, серед яких найважливішу роль
відіграють регіональні (територіальні) умови.
Сьогодні податкова система країни впливає на розвиток
бізнесу вкрай негативно.
На сьогодні в Україні ще не склалася ефективна система
державної підтримки та захисту малого підприємництва.
Більшість МП не мають коштів для здійснення капітало
вкладень, оскільки кредити є надто дорогими і короткостроко
вими, а більша частина прибутків спрямовується на сплату по
датків.
Нерозвинутість інфраструктури відіграє велику роль у роз
виткові малого бізнесу. Малим підприємствам катастрофічно
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не вистачає офісних приміщень.Потрібно створити умови для
зародження та становлення лізингових компаній, а також зао
хочувати банки та інші фінансові установи до участі у лізинго
вих відносинах.Потрібно реформувати податкову систему для
всіх підприємств.

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ДОСЯГНЕННЯ ДІЛОВИХ І ОСОБИСТИХ ЦІЛЕЙ
Т. С. Пилипчук
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»,
соціально!гуманітарний факультет,
ІІ курс, група ФН!21, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: І. В. Піхур, вик. каф. екон. дисц.

В сучасних умовах розвитку економіки та суспільства ви
никає необхідність створення нових підходів, технологій, на
виків управління. Методи управління багатьох традиційних
шкіл уже безнадійно застаріли і перестали задовольняти зрос
таючі потреби суспільноекономічних відносин. Збільшення
тиску, напруження, невизначеності, ризику та змін вимага
ють від менеджерів уміння управляти насамперед собою. Са
моуправління є запорукою досягнення насамперед особистих
цілей. Тому і виник новий напрям у сучасному менеджменті —
функція самоуправління — само менеджмент.
Самоменеджмент — це така система, до якої скоріше під
ходить визначення «керована анархія». У даному аспекті він
належить до об’єктів досліджуваних соціосинергетикою — на
уковою дисципліною, що вивчає самоорганізацію відкритих,
динамічних і нерівноважних соціальних систем. Самоменедж
мент спрямований на суб’єкт управління і розкриває такі по
няття, як самоврядування, самоорганізація, саморегуляція,
самовиховання.
Також можна говорити про те, що самоменеджмент — це
багаторівневий процес самодіяльності й піднесення особис
тості. Він охоплює зміни станів і якостей особистості, що пе
редбачає наявність певних тенденцій, етапів. Ефективний
самоменеджмент має об’єктивні передумови: він «уписаний»
в людську природу (біоритми, генетична програма), тісно
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пов’язаний з організацією (речей, людей, ідей, відносин), со
ціальним управлінням.
Самоменеджмент передбачає випереджальне відображення
дійсності. Для нього характерне управління за слабкими сиг
налами, орієнтація на стратегічні несподіванки. Самоменедж
мент не обмежується внутрішніми процесами, він включає
також проектування зовнішнього соціального середовища
в інтересах суб’єкта управління.
Самоменеджмент, на наш погляд, завжди є ситуативним,
він руйнує будьякий стереотип, і часом алогічний. Це — мис
тецтво відкриття себе у світі. Отже, це завжди таємниця,
дотик до якої захоплюючий й нескінченний. Залучаючи уза
гальнений і теоретично осмислений досвід світової цивіліза
ції, самоменеджмент, разом з тим, є глибоко індивідуальним,
розцвіченим талантом і особистим досвідом.
Самоменеджмент є однією з тих теорій, яка без особливих
труднощів може одразу застосуватися на практиці. Наприк
лад, для самоменеджменту ділової кар’єри це застосування
починається з правильного вибору професії, у якій людина
зможе найповніше реалізувати свій потенціал. Зробити пра
вильний вибір роду діяльності допоможе визначення типу осо
бистості, яке часто використовується при наймі на роботу. Од
нак вибір професії і працевлаштування — це ще не гарантія
успішної кар’єри. Тому необхідно визначити діловий профіль
своєї особистості та ступінь його розвитку.
Для вдосконалення своїх ділових здібностей людина по
винна вибрати спосіб роботи над собою, який для неї буде оп
тимальним. Таким чином вона використовує, посилює свої
сильні сторони і розвиває ті, які цього потребують. Чим біль
ше енергії буде спрямовано для свого розвитку, тим більшими
є шанси успішного просування.
Самоменеджмент ділової кар’єри завершується оцінкою
власного життя і результатів своєї діяльності.
На наш погляд, самоменеджмент — це не просто відокрем
лена функція, а основа ефективної реалізації усіх інших нап
рямів роботи сучасного менеджера. Без належної особистої са
моорганізації і усвідомлення своїх життєвих цілей та ідеалів,
уміння правильно їх формувати та контролювати, не можлива
адекватна та результативна взаємодія з усіма чинниками
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зовнішнього середовища. Сьогодні робляться тільки перші
спроби наукового обґрунтування основних засад самоменедж
менту, але тема є наскільки цікавою та актуальною, що згодом
можна очікувати на чітке її виділення із комплексу інших те
орій менеджменту.
Література
1. Лукашевич Н.П. Теорія і практика самоменеджменту: Нав.
посіб. — К. : МАУП, 1999. — 360 с.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
І. П. Потапюк
Луцький державний технічний університет, факультет бізнесу,
ІV курс, група МО!41, спеціальність «Менеджмент організацій»
Науковий керівник: Л. М. Потапюк, к. пед. н., доцент

Організаційна діяльність як один з видів людської діяльності
існує в системах «людина — група людей», «організатор — гру
па». Вона є складовою частиною практичного управління
людьми, цілеспрямованого впливу суб’єктаорганізатора на
об’єкткеровану групу.
Велика практична значущість організаційної діяльності, її
психологічна сутність, актуальність дослідження в умовах
ринкової економіки безсумнівні. Адже будьяка трудова
діяльність потребує людей, які б на професійному рівні могли
здійснювати процес управління, тобто менеджерівпрофе
сіоналів.
Істотною перешкодою на шляху до ринку в Україні є гостра
нестача професійних менеджерів, оскільки в умовах адміністра
тивнокомандної системи заохочувався виконавський тип
керівника, авторитарний стиль керівництва, а психологопеда
гогічним знанням не надавалося належного значення.
Наукове вивчення психіки є необхідною складовою пізнан
ня людини, її життя і діяльності. У кожній із галузей суспіль
ної практики потрібно знати психологію людей, враховувати,
змінювати і розвивати її відповідно до потреб суспільства. Це
допоможе розподілити функціональні обов’язки в умовах
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виробничої діяльності, організувати працю, підвищити про
дуктивність.
Враховуючи всі ці аспекти, у структурі організаційних
здібностей менеджера варто виділити такі основні складові, як
організаційне чуття, емпатичний вплив керівника на підлег
лих, вольові якості особистості менеджера.
Одним із найважливіших компонентів виступає саме ор
ганізаційне чуття, яке включає в себе психологічну вибір
ковість, практичнопсихологічний розум та психологічний
такт.
Психологічна вибірковість — це здатність менеджера
швидко і глибоко вникати і відображати психологію іншої лю
дини, змінювати засоби і методи впливу на неї.
У досвідченого менеджера розвинута схильність до психо
логічного аналізу вчинків інших людей. Для розвитку психо
логічної вибірковості як власної риси особистості менеджер
повинен постійно з ними спілкуватися, глибоко вивчати їх
проблеми, що стосуються як самого виробництва, так і відпо
чинку, соціальнопобутових умов життя підлеглих та ін.
Психологічна вибірковість передбачає глибокі знання мо
тиваційної сфери особистості робітника, стимулів, які спону
кають його до активної діяльності.
Практично!психологічний розум — це властивість особис
тості, що визначається здатністю застосовувати відповідно до
практичних вимог діяльності психологічні особливості людей,
яка проявляється у здатності керівника ефективно розподіля
ти функціональні обов’язки учасників колективної діяльності
ї урахуванням їхніх індивідуальних та вікових особливостей.
Практичнопсихологічний розум передбачає ефективну ро
боту менеджера з персоналом. Сильний керівник керується
первинними критеріями, правильно їх застосовує і добирає
сильних підлеглих, що з часом дає можливість поліпшити
кадрову структуру виробничого підрозділу.
З «ефектом самоорганізації» тісно пов’язаний критерій
«керованості», тобто підлеглі повинні бути керованими.
Психологічний такт — це міра підходу до людей при вста
новленні з ними взаємовідносин і взаємодії, яка виявляється
у здатності швидко знайти доцільну форму спілкування за
лежно від психічного стану й індивідуальних особливостей
оточуючих.
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Прояв психологічного такту — це здатність і вміння люди
ни безпомилково приписувати іншим чекання того, що вони
готові від неї почути чи в ній побачити. Складовими психо
логічного такту є чуйність, повага до інших, простота і при
родність у спілкуванні, справедливість, об’єктивний підхід.
Нетактовність — це, навпаки, деструкція чекань у процесі
спілкування. Проаналізувавши своє положення в системі ко
лективних взаємовідносин, керівник повинен вирішити, як
змінити свою поведінку, щоб люди бажали й шукали його то
вариства. Психологічний такт керівника — це вміння залиша
тися самим собою, зберігати якості, завдяки яким людині
довіряють.

РІВНОВАГА НА ГРОШОВОМУ РИНКУ
Ю. В. Савченко
Факультет «Економіка та менеджмент»
ІІ курс, група МЗЕД!61,
Спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Науковий керівник: С. С. Нестеренко

Нам відомо, що гроші істотно впливають на стан і зміни
ринку, але слід знати і те, що гроші не є економічним ресур
сом. Сукупність здійснюваних державою заходів у галузі гро
шового обігу й кредиту називають грошовокредитною або
монетарною політикою. Її головною метою є регулювання еко
номічної активності у країні і стабільність національної гро
шової одиниці.
І все ж таки гроші є важливою категорією. Без розуміння
суті цієї категорії неможливо зрозуміти проблеми інфляції,
кон’юнктурних коливань економіки, механізмів встановлен
ня та порушення рівноваги на ринках праці, благ та грошово
му ринку.
Можна сказати, що основоположна мета «Рівновага на гро
шовому ринку» полягає в тому, щоб допомогти економіці до
сягти такого загального рівня виробництва, для якого харак
терні повна зайнятість ресурсів і відсутність інфляції.
Всі доходи в економіці витрачаються на поточне споживан
ня, яке має бути забезпеченим грошима, і заощадження, які
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можна надавати в кредит , говорять про грошовий ринок та ри
нок кредитних коштів.
Гроші не продаються, а тільки надаються у користування
за певну плату (процент).
Для розуміння проблем рівноваги на ринку грошей слід
розглянути таку властивість грошей, як ліквідність.
Кількість грошей в обігу регулює держава в особі централь
ного банку.
Грошовий ринок — це сукупність всіх грошових ресурсів
країни, що постійно переміщуються, розподіляються під
впливом попиту та пропозиції зі сторони різних суб’єктів еко
номіки, що визначають рівень процентної ставки, тобто ціну
грошей.
Грошовий ринок має складний механізм функціонування.
Суб’єктами грошового ринку виступають: банки, держава,
спеціалізовані фінансово — кредитні установи та інші посе
редницькі організації, які продають і купують, як правило,
короткострокові боргові зобов’язання.
Інструментами ринку грошей є: скарбничі (казначейські)
та комерційні векселі; облігації; депозитні сертифікати;
банківські акцепти тощо.
В кожен даний момент часу в обігу знаходиться певна ма
са грошей. Рівновага на грошовому ринку забезпечується пев
ною процентною ставкою, із збільшенням обсягу виробництва
продукції зростає попит на гроші. Зростання попиту веде до
підвищення процентної ставки.
На фінансовому ринку є певний обсяг облігацій, які прино
сять відповідний процент.
З часом ціна облігацій підвищується і попит на них змен
шується; але різниця в ціні підвищується. Таким чином гро
шовий ринок тісно пов’язаний з фінансовим ринком і попит та
пропозиція цінних паперів виступає як інструмент урівнова
ження грошового ринку.
Попит на гроші (реальні касові залишки) визначається
прагненням економічних суб’єктів у певний момент часу утри
мувати частину доходів у готівковій формі.
Сутність попиту на гроші аргументуються як попит на одну
з можливих форм багатства.
Обсяг попиту на гроші за мотивом перестороги залежить
від обсягу не передбачуваних платежів, який, в свою чергу,
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прямо пропорційно залежить від обсягу доходу і не залежить
від величини процентної ставки.
Спекулятивний попит на гроші — це певний резерв гро
шей, за допомогою якого економічні суб’єкти прагнуть засто
сувати себе від можливих втрат у результаті коливань ринко
вої кон’юнктури.
Сучасні теорії попиту на гроші намагаються врахувати,
яким чином на обсяг попиту на гроші впливають альтерна
тивні витрати зберігання грошей.
Оптимістичні очікування економічних суб’єктів зумовлю
ють зростання попиту на активи, відмінні від грошей, а пе
симістичні стимулюють зростання попиту на гроші.
З підвищенням процентної ставки попит на гроші змен
шується.
Комерційний банк може видавати кредит, що створює де
позит, тільки тоді коли його грошові засоби перевищують ре
зервні вимоги.
Величина надлишкових резервів комерційних банків теж
впливає на процес мультиплікації банківських депозитів
і кредитів.
Депозити — кошти, або цінні папери, віддані на зберігання
банкам або іншим фінансово — кредитним установам.

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Т. О. Савчук
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМРоЛ «Україна»,
соціально!гуманітарний факультет,
ІІІ курс, група ФН!31, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: І. В. Піхур, вик. каф. екон. дисц.

Становлення ринкової економіки потребує нового еко
номічного мислення, нових підходів до управління еко
номікою, яка має орієнтуватися на потреби споживачів. А для
цього необхідно принаймні знати ринок, закономірності його
функціонування, чинники, що спричиняють той чи інший йо
го стан, уміти прогнозувати потреби ринку та ресурсні можли
вості їх задоволення і багато інших явищ, що відображають
багатогранні відносини між людьми на ринку.
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Сучасна ситуація, на наш погляд, склалась так, що перші
кроки до зближення має робити торгівля, як більш мобільна
і менш монополізована структура. Але для цього їй необхідно
вивчити всіх виробників, їх становище на сьогодні та потен
ційні можливості, зіставити з постачальниками іноземного по
ходження. Торговельні підприємства можуть укладати щось
на зразок картельних договорів і виступати, певною мірою,
єдиним фронтом у стосунках з товаровиробником. Це один
з важливих напрямів підвищення ефективності взаємодії
торгівлі і промисловості.
Друга група проблем — вивчення споживача та його пот
реб, створення ефективної системи товаропросування та ко
мунікаційної політики. Здавалося б, нащо вивчати спожи
вачів, якщо вони у більшості своїй бідні. Але є, наприклад,
проблеми, розв’язання яких може і повинно привести до зни
ження роздрібної ціни на товари. До них, на нашу думку, слід
віднести оптимізацію товаропросування через запобігання
надлишковим послугам посередницьких структур. Необхідно
відродити роль оптових баз, які повинні бути головними посе
редниками між промисловістю та роздрібною торгівлею. Слід
вирішити значні проблеми у сфері логістики, де транспортні,
перевалочні та інші витрати мають вагомий внесок у «накру
чування ціни» [2; c. 32].
Маркетинг вітчизняних підприємств, особливо торговель
них, насамперед повинен сконцентруватися на вивченні попи
ту, мотивації покупців, їх пріоритетів у поведінці на ринку,
ставленні до товарів, їх зацікавленості, ціні, а також на
аналізі власних можливостей на ринку, вибору своїх стра
тегічних зон діяльності та сукупності проблем, що пов’язані
з асортиментною політикою та засобами просування товарів
на ринок.
Сьогодні головне завдання кожного підприємства —
найбільш раціонально побудувати свою діяльність і отримати
від неї максимальний економічний ефект. Значну допомогу у
розв’язанні цього завдання може й повинен надавати марке
тинг, що втілює у собі досвід ринкової діяльності. Маркетинг
і ринок — поняття неподільні. Орієнтація на ринок — це го
ловна умова, що визначає економічну та соціальну ефек
тивність функціонування будьякого підприємства.
— 146 —

в умовах сталого розвитку

Секція І

Зі ставлення підприємців до маркетингу, міри включення
останнього в практику господарювання, можна судити про
рівень розвитку ринкової економіки в тій чи іншій країні. Од
нак серед українських бізнесменів, після початкового гострого
інтересу до маркетингу і сподівань на нього, як на універсаль
ний засіб проти бід та потрясінь, пов’язаних з переходом на
шої економіки на ринкові принципи, нині з’явилося певне
розчарування. Стала поширюватися думка про те, що наче б то
в Україні цей типово західний інструмент корисного ефекту не
дає і найближчим часом дати не може. [1; c. 19].
Специфіка функціонування підприємства, яке діє на
підставі маркетингу, полягає у тому, що воно прагне вивчити
і прогнозувати зовнішнє середовище, здійснювати активний
регулювальний вплив на ті його елементи, які піддаються
контролю даним підприємством. А тому сучасний маркетинг
торговельного підприємства все більше повинен набувати
стратегічних рис.
На сьогодні в Україні, на жаль, діють фактори, що стриму
ють можливості розвитку маркетингу. Несприятливими для
українських торговельних підприємств є фактори зовнішньо
го середовища, що у більшості своїй пов’язані з нерозви
нутістю ринкових відносин в Україні, «перехідним» станом
економіки, в’ялим, суперечливим характером реформ та не
досконалістю законодавства.
Література
1. Білий О. Б, Прауде В. Р. Маркетинг. — К. : Вища школа,
1994. — 256 с.
2. Павленко А. Ф., Вовчак А. В. Маркетинг: підруч. — Київ,
2003. — 246 с.
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МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ:
СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Ж. І. Семенова
Факультет економіки та менеджменту,
V курс, група ЗМЗЕД!31,
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Науковий керівник: С. В. Карпенко, к. е. н.

Маркетинг в Україні
У період становлення економіки держави необхідними
умовами розвитку товарногрошових відносин є активна
участь у цих процесах широких верств населення, врахування
суспільної думки, а також гармонізація суспільних зв’язків.
Успіх бізнесу здебільшого залежить від своєчасного вста
новлення зв’язків із громадськістю за допомогою засобів масо
вої інформації — преси, радіо, телебачення. Налагодити тісні
контакти з численними інститутами споживачів, партнерів,
державних органів влади і суспільством загалом неможливо
без глибоких знань, досвіду й компетентності керівників ко
мерційних фірм, фахівців у сфері маркетингу.
Маркетинг є водночас системою мислення і системою дій.
Він має спиратися на теоретичні знання, в іншому разі сприй
матиметься як розрізнений набір інструментів продажу, які
використовують для досягнення диктату пропозиції над попи
том. Таке спотворене розуміння маркетингу дуже поширене,
заважає його цілісному сприйняттю і, як наслідок, ефективно
му застосуванню.
У сучасних умовах розвитку українського бізнесу чимало
труднощів і невдач на цьому шляху досить часто пояснюються
недостатньою поінформованістю, правдивістю, гнучкістю та
відкритістю учасників ринку.
Думка закордонних маркетологів щодо перспектив маркеE
тингу в Україні
Поскільки в Україні, а також у країнах Балтії та Східної
Європи маркетинг поширився лише на початку 90х років.
Цікаво дізнатися думку закордонних маркетологів в тому
числі гуру маркетингу Ела та Лори Райс.
Вихваляючи Україну та називаючи її великою, витонче
ною та високоосвіченою країною (не гіршою, ніж Італія,
Франція чи Німеччина), Лора намагається відповісти на запи
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тання, чому ж рівень життя тут далекий від європейського. Та
й ВВП у порівнянні з іншими розвинутими країнами — просто
нікчемний. «Україні вистачає величі, освіти та цілеспрямова
ності. Їй не вистачає лише одного — глобальних брендів. Адже
економічна сила будьякої країни залежить саме від цього», —
робить несподіваний висновок Лора. І відразу наводить при
клади: Італійські Prada, Gucci, Versace; Французькі Dom
Perignon, Mouton Rothschild, Evian; Німецькі MercedesBenz,
BMW, Braun і т. п.
Глобалізм — це справжнє благо для малих країн, оскільки
саме він дає їм змогу створити потужні бренди з чітким фоку
сом і продавати їх по всьому світі. Як результат — країни ста
ють потужними та прибутковими. І тут Лора не залишає нас
без прикладів: Нідерланди та Heineken, Фінляндія та Nokia,
Австрія та Red Bull, Швейцарія та Rolex, Швеція та Ikea.
Україна у СОТ
Не обійтись без маркетингу в Україні при вступі до СОТ,
розширена сфера діяльності та глобалізм мають допомогти
інтеграції у світове господарство.
За останні роки значно розширилася сфера діяльності СОТ,
яка на сьогодні далеко виходить за рамки власне торговельних
стосунків. СОТ є потужною і впливовою міжнародною струк
турою, здатною виконувати функції міжнародного еконо
мічного регулювання. Членство у СОТ стало на сьогодні прак
тично обов’язковою умовою для будьякої країни, що прагне
інтегруватися у світове господарство.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
РОБОТИ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ КОМЕРЦІЙНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Слюсаренко
Миколаївська міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»,
курс VI, група КД!6, спеціальність «Комерційна діяльність»
Науковий керівник: С. М. Пилипенко, к. т. н., доцент

Цільовий ринок — це коло клієнтів фірми, яке необхідно
визначити якомога точніше. Ступінь деталізації знань клієн
тів залежатиме від цілей, можливостей, ресурсів та часу, який
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планується виділити на інформування клієнтів про нові або
існуючі товари комерційного підприємства. Представниками
цільового ринку будуть або індивідуальні клієнти, або
клієнтиорганізації. Кожна група має свої специфічні харак
теристики. Для індивідуальних клієнтів це: вік та розподілен
ня по групах за віком; співвідношення чоловіків та жінок; се
редній рівень доходів; мотиви; стиль життя тощо. Для
клієнтіворганізацій це: галузеві характеристики; розмір
фірми; місце розташування; об’єм реалізації продукції; фінан
совий стан; імідж; корпоративна культура тощо.
Масштаб ринку визначається об’ємом продажу товарів,
а також числом і розміром фірм, що представлені на ньому як
продавці своїх товарів. Об’єм продажу визначається розміром
збуту виробленої продукції, оптовопосередницьким товаро
обігом та роздрібним товарообігом.
Кожна фірма, яка планує виведення на ринок нового про
дукту або підвищення обсягів реалізації вже існуючих това
рів, має визначити тип цільового ринку за його характером.
Після визначення типу ринку на який планується виведен
ня нового продукту або збільшення обсягів реалізації існую
чих товарів, розраховують основні його показники.
Аналіз ринкових можливостей торгівельних підпри
ємств — процес дуже складний і трудомісткий, в якому акцен
ти зміщаються з простого фіксування фактичного стану в бік
перспективного, випереджального контролю. Таким чином,
у фокусі аналізу опиняється не минуле, а теперішнє й май
бутнє. Аналіз теперішнього спрямований на відстеження руху
підприємства до наміченим стратегічним цілям у сфері роботи
з покупцями. Аналіз дозволяє оцінювати ризики та можли
вості підприємства.
Аналіз факторів середовища безпосереднього оточення має
бути спрямований на вивчення механізму взаємодії торгівель
ного підприємства з покупцями та іншими учасниками ринку.
Сучасні умови підвищеного динамізму середовища функціо
нування торгівельних підприємств, загострення боротьби за
ринки збуту в центр уваги практично кожного підприємства
ставлять проблему посилення цільової орієнтації на споживача.
Для забезпечення раціональної цільової орієнтації і визначен
ня всього комплексу спонукальних мотивів, якими керуються
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споживачі при прийняті рішення про придбання товарів,
підприємствам надзвичайно важливо вивчати кінцевого
споживача, оскільки саме їх виживання, функціонування на
ринку залежить від здатності знаходити споживачів і задо
вольняти їхні запити й потреби. Це зумовлює необхідність сис
тематичного та всебічного вивчення потреб, смаків, побажань,
мотивів споживачів, стану і динаміки попиту у взаємозв’язку
зі змінами в системі споживчих вподобань для прийняття
управлінських рішень у сфері збуту.
У зв’язку з цим, підприємства роздрібної торгівлі мають
враховувати зростаючий вплив з боку споживачів у процесі
розробки ефективної маркетингової системи взаємодії з ними.
Однак, як свідчить практика, вивчення покупців в торгівель
них підприємствах проводиться нечасто, механізм проведення
опитувань не відпрацьований. До складання анкет і участі
в опитуваннях практично не залучаються соціологи й психо
логи, що, безумовно, позначається на якості отриманих ре
зультатів.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
А. Л. Стельмащук
МЗЕД!71, І курс, менеджмент ЗЕД
Науковий керівник: С. В. Карпенко, к. е. н. доцент

Чому держави торгують? Що складає основу торгівлі між
країнами?
В загальному вигляді міжнародна торгівля є засобом, з до
помогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підви
щувати продуктивність своїх ресурсів і таким чином збільшу
вати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як
і окремі особи і регіони країни, можуть виграти за рахунок
спеціалізації на виробах, що вони можуть виробляти з най
більшою відносною ефективністю, і наступного їхнього обміну
на товари, що вони не в змозі самі ефективно виробляти. В ос
нові більш поглибленого вивчення питання «Чому країни тор
гують?» — лежить дві обставини. Поперше, економічні ресур
си — природні, людські, інвестиційні — розподіляються між
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країнами світу вкрай не рівномірно; країни суттєво відрізня
ються по своїй забезпеченості економічними ресурсами. По
друге, ефективне виробництво різноманітних товарів вимагає
різних технологій чи комбінації ресурсів. Характер і взаємо
дію цих двох обставин можна легко проілюструвати. Японія,
наприклад, володіє великою і добре освіченою робочою силою;
кваліфікована праця коштує дешево, оскільки є в надлишку.
В зв’язку з цим Японія спроможна ефективно виробляти
(з низькими витратами) різноманітні товари, для виготовлен
ня яких вимагається велика кількість кваліфікованої праці.
Фотокамери, радіоприймачі та відеомагнітофони — це лише
деякі приклади подібних трудомістких товарів. Австралія,
навпаки, володіє великими земельними просторами, але не
достатніми людськими ресурсами і капіталом, тому може
дешево виробляти такі товари, як пшениця, вовна, м’ясо то
що. Бразилія має родючі ґрунти, тропічний клімат, там випадає
велика кількість опадів, у надлишку є некваліфікована робоча
сила, тобто є все необхідне для виробництва дешевої кави. Про
мисловорозвинені країни знаходяться в кращому стратегічному
становищі в плані виробництва капіталоємких товарів, наприк
лад, автомобілів, сільськогосподарського обладнання, машин та
хімікатів. Важливо підкреслити те, що економічна ефективність
країн, здатних виробляти різноманітні товари, може змінювати
ся і дійсно змінюється з часом. Зрушення в розподілі ресурсів
і технологій можуть призводити до зрушень у відносній ефек
тивності виробництва товару в тих чи інших країнах. Наприк
лад, за останні 4050 років в Україні істотно підвищилася якість
робочої сили і значно збільшився обсяг основних фондів. Тому
країна, що експортувала півстоліття тому здебільшого сільсько
господарські товари і сировину, тепер вивозить вироби обробної
промисловості. Точно так нові технології, що сприяли розвит
ку виробництва синтетичних волокон і штучного каучуку,
радикально змінили структуру ресурсів, необхідних для виго
товлення цих товарів і, таким чином, змінили відносну ефек
тивність їхнього виробництва. Отже, по мірі еволюції
національних економік можуть змінюватися кількість і якість
робочої сили, обсяг і склад капіталу, виникати нові технології.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
«БАЗАРНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Л. М. Тарасюк
Луцький інститут розвитку людини
Викладач кафедри «Маркетинг»
Науковий керівник: С. Я. Войтович, к. е. н., доцент

Важливим каналом реалізації товарних мас і місцем кон
центрації торговельної діяльності залишається особлива фор
ма здійснення торговельної діяльності — торгівля на ринках.
Постійне зростання учасників і обсягів діяльності у торгівлі на
ринках дозволяє виділити її як специфічне соціальноеко
номічне явище в особливу галузь комерційної діяльності.
В умовах конкурентної боротьби поступово змінюються
місце і статус торгівлі на ринках. З первісної, єдиної форми
торгівлі вона перетворилася в допоміжний вид торговельного
обслуговування. Ринковий комплекс (ринок) необхідно розгля
дати і вивчати як торговельносервісне підприємство, орієнто
ване на виконання складної системи торговельних, побутових,
комунальних, інших послуг, а також здійснення контрольно
забезпечуючих функцій. Досліджувати економіку ринків кра
ще в таких містах як Хмельницький, Харків, Одеса. Ринки
останніх двох під назвою «Барабашово» та «7й кілометр»
найбільші в країні — площа кожного з них становить 60–70 га.
Кількість зайнятих в базарному бізнесі жителів Хмельницько
го теж вражає — половина населення міста або 150 тис. чол.
Широковживаною в побуті назвою підприємств ринків
є слово «базар». Етимологічно слово «базар» походить із тюрк
ської групи мов і має декілька трактувань, в т. ч. і стихійного,
малоорганізованого скупчення великих мас людей, що займа
ються обміном. Деякі тлумачення цього слова роблять його
малопридатним для застосування як наукового терміну.
Торгівля на ринках, яка має тривалу історію розвитку
в умовах всіх попередніх соціальноекономічних формацій
і господарських систем, переконливо підтверджує акту
альність свого подальшого розвитку. Визначальним фактором
розвитку і розширення торгівлі на ринках є її абсолютно
демократичний характер, який забезпечує тісне переплетіння
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в ній суб’єктів усіх форм власності і доступність для широкого
кола продавців і покупців.
Торгівля на ринках є невід’ємною складовою частиною сис
теми товаропросування матеріальних благ із різних секторів
виробництва до споживачів, яка рівноправно конкурує з інши
ми товаропровідними системами. Вплив ринків на економіку
важко переоцінити — через кількість зайнятих в торгівлі лю
дей. Сьогодні нараховується близько 2,9 тис. ринків різної
форми власності, які забезпечують сотні тисяч українців.
Згідно даних Державного комітету статистики, в 2006 році
обсяг роздрібної торгівлі становив 226,9млд.грн. Більше чет
верті цієї частини (63,5 млрд грн. або $ 12,7 млрд) — оптово
роздрібні ринки. Підрахувати скільки грошей насправді
заробляють на ринку доволі складно. Крім надходжень від
ринкових зборів, оренди торгових місць, послуг по прибиран
ню і охороні території, власники ринків отримують прибуток
за рахунок надання неофіційних послуг.
Проте з бурхливим розвитком торгових сіток в Україні сьо
годні в ринковому бізнесі спостерігається стагнація. Одним
з виходів для власників ринків є їх переформатування в тор
гові центри, але це мало що міняє в їх внутрішній організації.
Поступовому витісненню ринків сприяє відразу декілька фак
торів. Так, супермаркети сьогодні працюють зі всіма платосп
роможними групами населення (зі зростом середнього доходу
українці швидше підуть в супермаркет чи магазин). Ще одна
перевага — зручний режим роботи, можливість розрахунку
картками, відсутність натовпу.
Не можна сказати, що ринки зникнуть взагалі — особливо
це стосується продуктових ринків. Поперше, в ментальності
української нації закладена любов до торгу. Подруге, такі то
вари як фрукти, овочі, м’ясо на базарах часто кращої якості,
ніж в магазині. Потретє, на ринку продукти і речі можна ку
пити значно дешевше. Ринки можуть запропонувати більш
низьку ціну у зв’язку з тим, що витрати на гарантію якості,
логістику, персонал, послуги клієнтам — мінімальні.
Сьогоднішній процес трансформації ринків у цивілізовані
формати торгівлі, де якість обслуговування і якість товарів бу
дуть на високому рівні, в майбутньому принесе лише пози
тивні результати.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
А. Г. Тодорова
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини університету «Україна»,
факультет менеджменту та інформаційних систем
VI курс, група МО!6, спеціальність «Менеджмент організацій»
Науковий керівник: О. С. Шевчук, к. п. н., доцент

Поняття мотивації тісно пов’язане з проблемою управлін
ня персоналом. Нові економічні відносини, породжені пере
хідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не
тільки добір, навчання і розташування кадрів, але і формуван
ня нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації.
Тема мотивації персоналу нині є особливо актуальною для
менеджерів підприємств, адже саме від правильної мотивації
залежить досягнення цілей організації. Досить часто від
вміння керівника правильно мотивувати свій персонал зале
жить виживання всієї організації. Найяскравішим прикладом
може слугувати такий етап життєвого циклу організації як
«народження», відомо, що в цей час від згуртованості команди
залежить існування організації як такої.
Виходячи з актуальності даної проблеми, нами визначена
мета дослідження — обґрунтувати шляхи вдосконалення си
стеми мотивації персоналу на підприємстві.
В ході дослідження нами розглянуті: стратегія керування
людськими ресурсами фірми і мотивуючі чинники, принципи
впливу на мотивацію людей. Проаналізовано досвід мотивації
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персоналу в країнах світу та на підприємствах України, зокре
ма на прикладі ТОВ «Сандора».
Нами запропоновані рекомендації щодо вдосконалення
системи мотивації персоналу на підприємстві.

ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИНУЛИ НА СТАН
ТА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ
ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
О. І. Тропанець
факультет економіки та менеджменту
МЗЕД!41 ІV курс менеджмент ЗЕД
Науковий керівник: С. В. Карпенко, к. е. н. доцент

Зовнішні зв’язки держави — це взаємообмін з країнами
світу продуктами матеріального виробництва, послугами,
інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також
співдружність політичних органів, направлене на ефективне
рішення глобальних проблем людства, розширення особистих
проблем громадян. Різні функції виконують світові зв’язки
України. Вони потрібні для обмеження інтегрування у все
світні структури з метою закріплення миру та безпеки ефек
тивного розвитку економіки, науки, освіти та культури та
інше.
Виходячи з економічної доцільності, держава планує свою
зовнішньоекономічну діяльність, яка відіграє важливу роль
у розвитку економіки будьякої країни (і України зокрема).
Вона створює умови для економії витрат в економіці або в ок
ремих її галузях. Плани зовнішньоекономічної діяльності
націлюють на встановлення й розвиток взаємовигідних зв’яз
ків з країнами світу. Вони мають всебічно враховувати перева
ги, які випливають з міжнародного розподілу праці в інтере
сах розвитку економіки, технічного прогресу та підвищення
рівня життя народу.
У плані розвитку зовнішньоекономічної діяльності визна
чаються номенклатура й обсяги основних товарів, які мають
змінити товарну структуру експорту та імпорту, головні нап
рями розвитку зовнішньоторгового обороту по окремих
країнах, обсяг технічного й економічного сприяння країнам,
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які розвиваються, характер і обсяги кредитних операцій. Під
час розробки планів проводяться розрахунки економічної
ефективності зовнішньоторговельних операцій, експорту,
імпорту та сумарного економічного ефекту відповідно до мето
дики визначення економічної ефективності зовнішньої
торгівлі; її ефективність визначається шляхом порівняння
витрат на виробництво з витратами на імпорт.
Поряд з відносними показниками розраховуються абсо
лютні, які відображають ефективність чи збиток, отримані
економікою в результаті застосування тієї чи іншої пропозиції
щодо розвитку зовнішньої торгівлі. При цьому рекомендуєть
ся враховувати специфіку торгівлі з окремими країнами чи їх
групами, умови торгівлі в кредит та ін.
Зовнішньоекономічна діяльність, тобто міжнародний
обмін товарами й послугами, належить до числа найбільш
давніх форм міжнародних відносин. До неї також належать
рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародні
валютні відносини. Необхідність і ефективність системи
міжнародного обміну очевидна: для кожної країни характер
ний свій набір природних ресурсів, розміри капіталів і праці,
які можуть бути використані для виробництва ВНП.
Спеціалізація країни на виробництві товарів, для яких у неї
є найкращі умови, дає змогу їй розширити їх випуск, викорис
тавши частину з них для продажу, а за виручені гроші закупи
ти товари, яких не вистачає.

ВАЛЮТНІ РИЗИКИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ
В. М. Туркіна
факультет економіки та менеджменту
ЗМЗЕД!31 V курс менеджмент ЗЕД
Науковий керівник: С. В. Карпенко, к. е. н. доцент

10 лютого 1995 року експортер з Німеччини уклав конт
ракт на суму 10 мільйонів доларів з імпортером зі США з від
строчкою платежу на 1 місяць. Валюта ціни в контракті — до
лар США. валюта платежу — німецька марка. На час виснов
ку контракту курс долара стосовно марки складав Ш8Б = 1.53
46 БМ.
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На 10 березня, коли повинний був здійснюватися платіж,
курс долара склав
Ш8Б = 1.3966ВМ. У такий спосіб за період між висновком
контракту і платежем по ньому валюта ціни — долар —
знецінилася на 8.99 %. Втрати експортера склали ті ж 8.99%,
а імпортер навпаки виграв, тому що заплатив не 15346000 ма
рок, а тільки 13966000 марок.
У приведеному прикладі стороною, що програла, є експор
тер, але у випадку протилежної динаміки валютного курсу,
тобто якби курс долара на 10 березня перевищив значення
1.53460М, утрати ніс би імпортер товару.
У зв’язку з тим, що курси абсолютно усіх валют, у тому
числі і резервній валюті — долара США, піддані періодичним
коливанням внаслідок різних об’єктивних і суб’єктивних при
чин, практика міжнародних економічних відносин виробила
підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків.
Сутність цих підходів полягає в тім, що:
1. Приймаються рішення про необхідність спеціальних за
ходів для страхування валютних ризиків
2. Виділяється частина зовнішньоторговельного чи конт
ракту кредитної угоди відкрита валютна позиція яка буде
страхуватися
3. Вибирається конкретний спосіб і метод страхування ри
зику.
У міжнародній практиці застосовуються три основних спо
соби страхування ризиків:
1. Однобічні дії одного з партнерів
2. Операції страхових компаній, банківські й урядові га
рантії
3. Взаємна домовленість учасників угоди.
На вибір конкретного методу страхування ризику вплива
ють такі фактори, як: — особливості економічних і політич
них відносин зі строноюконтрагентом угоди
— конкурентоспроможність товару
— платоспроможність контрагента угоди
— діючі валютні і кредитнофінансові обмеження в даній
країні
— термін покриття ризику
— наявність додаткових умов виконання угоди
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— перспективи зміни валютного чи курсу процентних ста
вок на ринку.
Світова практика страхування валютних і кредитних ри
зиків відбиває що відбувалися зміні у світовій економіці і ва
лютній системі в цілому. Найбільш простим і найпершим
методом страхування валютних ризиків були захисні застере
ження.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Н. П. Тютюнник
Факультет економіки та менеджменту
ЗМЗЕД !21 VII курс
Науковий керівник: С. В. Карпенко, к. е. н. доцент

Запроваджувані в теперішній час у формах і методах
адміністративного управління, організаційних структурах,
спрямованих на стимулювання підприємливості і розвиток
ринкових відносин підприємств часто є не досить ефективни
ми і не досягають поставлених цілей. Однією з основних при
чин цього є слабка забезпеченість проваджуваних реформ не
обхідними кадрами. Вирішенню цієї проблеми повинна допо
могти продумана система роботи з персоналом. Не досить гли
боко розуміються в основах кадрової політики керівники
різних рівнів та спеціалісти кадрових служб, серед яких
більшість осіб з технічною освітою, що передбачає технопрак
тичну орієнтацію системи управління в цілому. Звідси часто
негативне відношення керівників до інтересів соціального
і культурного характеру, плануванню і організації дієвої робо
ти з персоналом підприємств.
Стан справ погіршується ще й тим, що відсутня серйозна
система підготовки спеціалістів в області адміністративного
управління персоналом, що суттєво пригальмовує як розвиток
теоретичних основ роботи з персоналом, так і практичне засто
сування вже наявних розробок на практиці.
Кадрова політика — один із найважливіших інструментів
активної дії на всі процеси, що відбуваються в колективі,
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в тому числі і на розвиток економіки країни, так як вирішен
ня багатьох господарських питань, що виникають, багато в чо
му залежить від правильності використання кадрів.
Робота з кадрами відноситься до ключових моментів діяль
ності будьякого підприємства як елемента економіки держави.
Сучасний етап політичного і економічного розвитку не мо
же обійтися без енергійних, творчо мислячих керівників, що
вміють аналізувати ситуацію, чітко формувати цілі та виявля
ти альтернативи, володіти методами їх об’єктивної оцінки,
брати на себе відповідальність в складних ситуаціях.
Від керівника на етапі проведення радикальних еконо
мічних реформ в умовах ринкової економіки вимагається пе
реосмислення шляхів розвитку економіки і створення цілісно
го господарського механізму. Підбір, навчання і виховання
кадрів — одна із основних проблем наукового управління еко
номікою. Це головний елемент управлінської системи, тому
в роботі з кадрами керівнику необхідно притримуватись
чіткої, продуманої лінії.
До ділових якостей керівників відносяться, передусім, ор
ганізаторські здібності, виконавство, компетентність, під
приємливість. Професійні знання керівника повинні бути на
рівні сучасних вимог НТП, він повинен вміти організовувати
пошук, поставити експеримент, задіяти вчених і спеціалістів
до вироблення складних рішень, створювати творчу атмосфе
ру в колективі, що б сприяла широкому розвитку ініціативи
підлеглих, активно знаходити найбільш цілеспрямовані шля
хи підвищення ефективності і якості певної ділянки роботи.
В умовах переходу до ринкової економіки керівник пови
нен мати якості, які притаманні менеджеру в провідних
країнах світу. Передусім, це орієнтація на ефективність як
основний критерій діяльності організації, ініціативність,
схильність до колегіального вироблення рішень, гнучке реагу
вання на зміни навколишнього середовища.
Виробляючи вимоги до керівника, необхідно мати на увазі,
що в ході переходу до ринкової економіки зазнали змін ос
новні види управлінської діяльності: прийняття рішень, робо
та з людьми і робота з інформацією.
Керівні кадри покликані являти собою зразок кваліфікова
ного відношення до справи, вірності слову, чесності, порядності,
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непідкупності, скромності, нетерпимості до будьяких відхи
лень від норм моралі.
Від керівника нової генерації вимагається вміння вести за
собою трудовий колектив в умовах надзвичайних засобів пе
рехідного періоду, вміло зіставляючи виробничі та соціальні
цілі. А для цього від керівника вимагається виконання не ли
ше формальних функцій, але і функцій неформального лідера
колективу.
Вироблення адміністративного управління в умовах рин
кової економіки передбачає, перш за все, підходити до роботи
з кадрами, розглядаючи її в нерозривному зв’язку з сутністю
проблем, що вирішуються на даному етапі, підбираючи кадри
у відповідності з новими задачами. Вирішальним критерієм
при підборі і оцінці кадрів, перш за все керівних кадрів, є їх
відношення до роботи в умовах ринку, причому відношення не
на словах, а на ділі. Особливе значення має висунення і під
тримка людей ініціативних, мислячих, енергійних, які мо
жуть і бажають на практиці активно просувати в життя курс
на розвиток підприємства в умовах ринкової економіки.
На сучасному етапі особлива увага приділяється викорис
танню людського фактору, підвищенню якості і творчої
віддачі інтелектуального, кадрового потенціалу, покращенню
підготовки і використання спеціалістів.
Робота з кадрами — одна із складових частин управлінсь
кої роботи по керівництву підприємством. Вона, як і вся робо
та керівника, вимагає передусім планомірності та обдуманості
дій, уміння протиставити калейдоскопу справ, які щоденно
оточують нас, твердий, попередньо підготовлений план.
Планування роботи з кадрами відбиває основні аспекти уп
равління кадрами: виробничоекономічний, політичний, со
ціальний, психологічний, адміністративноправовий.
Політичний аспект адміністративного менеджменту — це
максимум демократизму, при якому людина відчувала би себе
хазяїном і творцем, це налаштування кадрів на роботу, не
обхідність революційних перетворень в умовах ринкової еко
номіки.
Соціальний аспект управління кадрами направлений на акти
візацію участі виробництвом, на покращення умов, що вплива
ють на процеси праці (житлових, культурнопобутових, охорони
здоров’я, підвищення рівня освіти та кваліфікації і т.д.).
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Психологічний аспект управління кадрами відображає дію
на кожну окрему особистість з урахуванням її психологічних
і психофізіологічних якостей, інтересів, можливостей з метою
стимулювання високої продуктивності і якості праці.
Адміністративноправовий аспект управління кадрами на
правлений на вирішення задач координування діяльності
робітників в процесі вирішення визначеної виробничої задачі,
розстановки кадрів по робочих місцях з врахуванням їх про
фесійного і кваліфікаційного рівня.
Виробничоекономічний аспект управління кадрами безпо
середньо зв’язаний з організацією і стимулюванням праці
в нових умовах господарювання. Він вирішує задачу ефектив
ності виробництва за рахунок найбільш повного задоволення
економічних інтересів трудових колективів. Поряд з іншими
аспектами управління кадрами виробничоекономічний нап
равлений на встановлення повної відповідності між цілями
і задачами виробництва — з однієї сторони, інтересами пра
цівників — з іншої сторони.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ
ТА НАПРЯМКИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
С. А. Флінтюк
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна», факультет менеджменту
та комп’ютерних систем, VI курс, група МО!6,
спеціальність «Менеджмент організацій»
Науковий керівник: О. С. Шевчук, к. пед. н., доцент

Дослідження організаційних структур управління та нап
рямків їх вдосконалення досить актуальні, оскільки саме
структура організації повинна забезпечити реалізацію її стра
тегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефек
тивне вирішення основних завдань організації. І в широкому
розумінні завдання менеджерів при цьому полягає в тому, щоб
обрати ту структуру, яка найкраще відповідає цілям і завдан
нями організації, а також внутрішнім і зовнішнім факторам,
що впливають на неї.
Найкращою є структура, яка належним чином дозволяє
організації ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем,
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продуктивно і цілеспрямовано розподіляти і спрямовувати зу
силля своїх співробітників, що в свою чергу дозволяє задо
вольняти потреби клієнтів і досягати своїх цілей з високою
ефективністю.
Структура управління організацією — це упорядкована
сукупність взаємопов’язаних елементів, які знаходяться між
собою в сталих відношеннях, що забезпечують їх функціону
вання і розвиток як єдиного цілого. Елементами структури
є окремі робітники, служби та інші ланки апарату управ
ління, а відношення між ними підтримуються завдяки зв’яз
кам, що поділяють на горизонтальні і вертикальні.
Тема є актуальною для кожної організації, особливо в су
часних умовах існування. За час адміністративнокомандної
економіки проблема відповідності організаційної структури
управління цілям і завданням організацій, а також внутріш
нім та зовнішнім факторам, які впливають на неї, не вивчала
ся взагалі, або вивчалася недостатньо. Існували організаційні
структури бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними
зв’язками, високим ступенем формалізації, централізованим
прийняттям рішень. Така структура вважалася ідеальною
і ефективною. В той же час, зовсім не бралося до уваги, що ор
ганізаційна структура і її управління не можуть бути стабіль
ними, вони постійно змінюються і вдосконалюються.
За умов ринкової економіки підприємствам і організаціям
необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища
і адаптувати ці організаційні структури до них. Організаційні
структури управління навчальними закладами відрізняються
розмаїтістю й визначаються багатьма об’єктивними фактора
ми й умовами. До них можуть бути віднесені, зокрема, розміри
навчального закладу, рівень акредитації (І, ІІ, ІІІ та ІV рівень);
профіль підготовки фахівців.
Дана тема детально розроблена в спеціальній літературі, де
викладено загальну характеристику організаційних структур,
їх види, значна увага приділена новим формам адаптивних
структур, питанню вибору і вдосконаленню організаційних
структур управління. Однак, слід зазначити, що особливості
організаційних структур навчальних закладів вивчені недос
татньо і потребують більш детального вивчення.
Метою даного дослідження є обґрунтування шляхів вдос
коналення організаційної структури управління.
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Виходячи з мети, нами були сформульовані наступні зав
дання:
1) розкрити сутність організаційних структур управління;
2) охарактеризувати та порівняти організаційні структури
управління;
3) дослідити організаційну структуру управління Мико
лаївського державного коледжу економіки та харчових техно
логій;
4) вивчити вплив зовнішніх факторів на організаційну
структуру управління коледжу;
В ході вирішення даних завдань нами були запропоновані
заходи щодо вдосконалення організаційних структур уп
равління Миколаївського державного коледжу економіки та
харчових технологій.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ У РИНКОВИХ УМОВАХ
М. В. Фурик
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»,
соціально!гуманітарний факультет,
ІІ курс, група ФН!21, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: І. В. Піхур, вик. каф. екон. дисц.

Управління підприємством здійснюється на основі управ
лінської системи, структурна побудова, функції і характерис
тики якої залежать від степені розвитку економічної системи
в цілому, а також від степені залежності підприємства від нав
колишнього середовища. Ступінь розвитку економічної систе
ми визначає складність її поведінки (динаміка попиту і пропону
вання, поява технологічних і продуктових нововведень, широта
ціннісних установок, інтересів споживачів і т. ін.), а відповідно,
невизначеність значень характеристик майбутнього стану се
редовища для окремо взятого промислового підприємства. То
му структурна перебудова виробництва і, перш за все, системи
управління ним стає більш невідкладним та актуальним зав
данням на сучасному етапі.
Процеси управління підприємством в ринкових умовах гос
подарювання мають базуватися на комплексному системному
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підході, який передбачає поєднання усього спектра підходів
управління відповідно до умов, що склалися на підприємстві,
і повною мірою охоплювати як структурну, так і функціональ
ну ланку підприємства. Проблемна ситуація, яка виникла
у практиці управління підприємствами на сучасному етапі, зу
мовлена, з одного боку, протиріччями розвитку самої теорії уп
равління, у тому числі певним протистоянням класичної теорії
та інституціональноеволюційних і новітніх синергетичних
течій, і дисфункціями взаємодії теорії управління, економічної
політики та практикою господарювання підприємств —
з іншого. Недостатня увага приділяється як методологічним
основам теорії управління, так і визначенню позиції підпри
ємства в ринкових умовах господарювання. За таких умов на
гальним є питання удосконалення системи управління
підприємством в динамічному конкурентному середовищі,
розробки концепції підприємства та системної методології
управління, оскільки в практичному плані така теоретична
база повинна не лише прогнозувати результативність певних
соціальноекономічних процесів, але й створювати для менед
жерів підприємств управлінські орієнтири та індикатори.
Актуальність таких розробок посилюється формуванням в Ук
раїні конкурентного середовища і широким впровадженням
обчислювальної техніки та інформаційних технологій на су
часному етапі економічного розвитку. Вище викладене
обґрунтовує необхідність проведення досліджень, які сприя
тимуть удосконаленню системи управління підприємством
в ринкових умовах господарювання.
На наш погляд, удосконалення системи управління явля
ється необхідною умовою підвищення конкурентноздатності
підприємств як соціальноекономічної системи і повинно базу
ватися на економічному аналізі, обліці і контролі, методично
му забезпеченні стійкого розвитку підприємства враховуючи
вимоги ринкового господарювання. Новий етап ринкових
перетворень в економіці України викликає необхідність посиле
ної уваги до проблем розробки на підприємствах маркетингової
стратегії розвитку, яка адаптована до зовнішніх ринкових
і внутрішніх ресурсних можливостей і обмежень. Сучасний
набір принципів, методів і функцій управління може бути
відносно постійним, але внутрішній зміст окремих функцій
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і механізмів їх реалізації необхідно постійно розвивати і удос
коналювати в умовах ринку. Також важливим моментом на
підприємстві є облік економічних, організаційних, норматив
ноправових, інформаційних і технологічних аспектів управ
ління.
У зв’язку з тим, що система управління підприємством
підпадає під вплив конкурентного середовища, стратегічною
задачею управління підприємством в Україні поки що висту
пає досягнення окупності вкладень і здійснення одноразових
проектів по удосконаленню окремих напрямів виробничої
діяльності. Але вже зараз потрібно здійснювати перебудову
менеджерських підходів, орієнтуючи їх на досягнення сталого
довгострокового зростання на підставі удосконалення ор
ганізаційноекономічного механізму управління на принци
пах непричинного поліпшення.

АНАЛІЗ РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
Наталія Хиць
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна",
ІІІ курс, група Мр.!3.1, спеціальність «Маркетинг»
Науковий керівник: А. В. Завірюха, ст. вик. к. «Фінанси і кредит»

На сьогоднішній день на вітчизняному ринку мобільного
зв’язку склалася ситуація, коли покупець має право вільного
вибору, і природньо, що буде обрано товар, який найбільше
відповідає вимогам його уявлення про якість, яка в свою чергу
відповідає ціні. У звязку з цим проблема дослідження спожи
вачів є однією з найбільш актуальною.
За допомогою маркетингових досліджень товару можливо
дізнатися, що саме необхідне споживачу та якими параметра
ми і якостями повинен характеризуватись продукт.
Дослідженням даної теми займалося багато науковців, та
ких як: Войчак А., Мерриден Т., Сакалош Т., Максимова Т.,
Максимов В., Табаков В., ІвановМалявін С. та інші. Зокрема,
Максимова Т. та Максимов В. проводили власні дослідження
опитування серед відвідувачів фірмових магазинів та користу
вачів мобільних телефонів, що підтверджує достовірність
інформації. Дана тема є актуальною і потребує детального
вивчення.
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На сьогоднішній день, за даними столичної консалтингової
компанії IKSConsulting, в Україні працюють чотири найпо
тужніші оператори: «Київстар», «МТС», «Life:)» та «Білайн».
Перше місце, за кількістю існуючих абонентів, займає «Life:)» —
близько 3,3 млн, через найвигідніші умови зв’язку та різнома
нітність послуг, що допомагають у повсякденному житті людей.
Основними постачальниками мобільних телефонів на ук
раїнський ринок є Nokia, Samsung, Siemens, Motorola та LG.
Перелічені компанії разом займають близько 80–85% ринку
мобільних телефонів в Україні.
Лідером продажі мобільних телефонів в Україні, і у світі
вцілому, є корпорація Nokia [1,65], яка знаходиться на ринку
достатньо тривалий час, а також задовільняє найбільшу кіль
кість вимог споживачів до телефона.
Серед 20ти найбільших споживчих ринків України з обо
ротом від 1 млрд. дол. і темпами зростання понад 10% на рік,
ринок мобільного зв’язку, оборот якого становить 4,7 млрд.
дол. (на 2007 рік), займає 3тє місце у рейтингу. Випереджа
ють його: ринок житлової нерухомості — 12 млрд. дол., ринок
автомобілів та ринок нафтопродуктів — по 10 млрд. дол.
[3,14]. Це можна зообразити у вигляді діаграми (рис.1).

Рис.1 Рейтигнг споживчих ринків

Проаналізувавши діаграму, ми можемо побачити, що по
рівняно з ринком компютерів, річний оборот якого становить
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1,2 млрд. дол., ринком фармацевтики, 2,2 млрд. дол.,та навіть
ринком одягу та взуття, ринок мобільного зв’язку має вищий
рейтинг. Це означає, що на сьогоднішній день споживачі вит
рачають більше коштів на купівлю мобільних телефонів та
послуг мобільного звязку, ніж на придбання інших речей пов
сякденної необхідності.
На сьогоднішній день мобільний телефон — це не розкіш,
а просто необхідність. Тому і не є дивним те, що оборот риноку
мобільного зв’язку перевищує оборот ринку комп’ютерів. Адже,
з розвитком сучасних технологій, в компактному і зручному
мобільному телефоні можна знайти усі функції, що вміщує в собі
комп’ютер, але з кращими умовами їх використання.
Проаналізувавши ринок мобільного зв’язку, можна зроби
ти висновок, що він входить у число ринків, які найшвидше
зростають упродовж останніх років (за останній рік його обо
рот зріс на 20% [3,14]), він, як і інші ринки, потребує подаль
шого удосконалення. Адже нам завжди хочеться чогось
новішого і кращого.
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МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
А. С. Чебан
Кіровоградський інституту розвитку людини «Україна»,
економічний факультет II курс, М!ІІ!д,
спеціальність «Менеджмент організацій»
Науковий керівник: І. С. Білоног, старший викладач

До складу маркетингу стали входити прогнозування та
планування довготермінових змін об’єму продажів, рівня вит
рат та інше. І тільки в 70ті роки сформувалася завершена сис
тема стратегічного управління виробництвом та збутом
орієнтованого на ринок.
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Актуальність даної теми полягає в тому, що маркетинг пе
ретворився в активний комплексний засіб вирішення довго
термінових задач. Так, зміст поняття «маркетинг» спочатку
було зв’язано зі збором і аналізом усіх факторів, що відносять
ся до сфери звертання товарів і послуг, забезпечення збуту
продукції. Але надалі зміст цього поняття перетерпіло істотні
зміни і йому стали додавати принципово нове значення.
Стосовно проблематики з маркетингу досліджують такі
вчені: С. Заславський, О. І. Наумов, И. Т. Балабанов, Л. В. Ба
куров, та інші.
Концепція маркетингу за багато років свого існування пе
ретерпіла ряд змін. Сьогодні найбільшу популярність придба
ла модель «маркетингового управління», тобто довгостроково
го планування і прогнозування, що спирається на досліджен
нях ринку, поводження і звичок покупця, використання
комплексних методів формування попиту і стимулювання по
середників, задоволення потреб конкретних цільових груп по
купців. У центрі сучасної концепції маркетингу знаходиться
споживач. І якщо до останнього часу можливість одержання йо
го «рентгенівського знімка» представлялася практично не ре
альною, то зі становленням інтерактивних каналів зв’язку мрії
про «прозорий» покупці стали здобувати реальні форми. Якісно
новий крок в розвитку маркетингу — освоєння та завоювання
невзаємопов’язаних сегментів ринку, необхідність конкретної
ролі спеціалізованого маркетингового підрозділу. Маркетингом
повинні займатися висококваліфіковані спеціалісти.
Враховуючи певні особливості, притаманні українській
економіці, навряд можна очікувати, що просте копіювання
світового досвіду науки про створення ринку матиме успіх.
Найкращі досягнення у цій сфері необхідно принципово
обмірковувати, пристосовувати до нашої господарської ситу
ації, доповнити їх якісно новими положеннями, сформулюва
ти власні цільові функції.
Проблема сучасного маркетингу — пов’язати наукові, дослід
ноконструкторські, фінансові, виробничі, сировинні та наукові
ресурси, а також потенційні можливості організації збуту в чітко
скоординовану та керовану систему. Використання у нашому
економічному житті принципів маркетингу допоможе використа
ти вирішення таких серйозних проблем, як монополізація вироб
ництва, старіння технології, низький рівень продуктивності
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праці, відсутність мотивації праці, допоможе подолати кон
сервативне економічне мислення тощо.
Сьогодні маркетинг в Україні можна подати у такому виг
ляді:
— розробка та виготовлення продукції, першою чергою не
обхідної споживачеві;
— встановлення на товари та послуги цін, вигідних як для
покупців, так і для підприємств, аби забезпечити їм достатній
рівень прибутку;
— налагодження виробництва необхідної кількості товарів
та надання послуг на базі їх якісного використання;
— широкий розвиток оптової та роздрібної торгівлі;
— залучення іноземного капіталу, перш за все у вигляді
новітніх технологій та сучасних виробництв;
— створення продукції, конкурентноспроможної на світо
вому ринку.
Становлення ринкових відносин та розвиток маркетингу
є неможливим без глибинних змін у зовнішньоекономічній
політиці держави, суттєвого підвищення її ефективності, якіс
ної перебудови на принципах демократизації, демонополізації
та деідеологізації.
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Одним із найболючіших питань у житті кожної людини,
особливо молодої сім’ї є житло. Проблема забезпечення житлом
— 170 —

в умовах сталого розвитку

Секція І

молоді має декілька аспектів економічного та соціального ха
рактеру: поперше, нестача грошей у молодої сім’ї на придбан
ня житла; подруге, відсутність умов для поліпшення соціаль
нопобутового становища молодих сімей і одиноких молодих
громадян, їх гармонійного розвитку; потретє зменшення по
казників зростання кількості населення в Україні.
Наша держава, зважаючи на досвід передових країн Євро
пи та Америки, обрала таку форму вирішення питання забез
печення житлом молоді, як надання державних пільгових дов
гострокових кредитів на будівництво (придбання) житла через
Державну спеціалізовану фінансову установу «Державний
фонд молодіжного житлового будівництва». Фінансування
кредитних ресурсів здійснюється за чотирма бюджетними
програмами.
В останні роки суми коштів, що виділяються з державного
і місцевих бюджетів на фінансування молодіжного житлового
кредитування, збільшилося. Звичайно державні кошти вима
гають відповідальності в усьому: у розподілі їх відповідними
державними інституціями, використані підрядними організа
ціями яким вони надаються на будівництво житла, а також від
молодих сімей — одержувачів державних кредитів.
Проблемою покращення житлових умов молоді занепокоєні
державні посадові особи на вищих рівнях керівництва; відбува
ються парламентські слухання, присвоєні стану і перспективам
розвитку молодіжного житлового будівництва в Україні [5].
Розроблення базових принципів довгострокового житлово
го кредитування молоді та поетапного створення керівного ор
гану, головним завданням якого стало сприяння проведенню
державної молодіжної житлової політики. У складі Асоціації
молодіжних житлових комплексів України було створено
Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву і було
його реорганізовано в Державний фонд сприяння молодіжно
му житловому будівництву при Кабінетові Міністрів України
та визначено державною спеціалізованою фінансовою устано
вою, яку створено з метою сприяння проведенню державної
молодіжної житлової політики [2].
Починаючи з 1998 року, коли урядом були виділені перші
кошти на житлове кредитування молоді, Фондом надано кре
дитів із державного та місцевих бюджетів різних рівнів більше
8 тис. позичальникам на загальну суму понад 710 млн. грн.
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Позитивна динаміка збільшення рівня народжуваності
в країні в умовах функціонування фінансовогокредитного ме
ханізму інвестування державних коштів з метою розв’язання
житлової проблеми для молоді, який реалізується завдяки
діяльності Фонду та в межах Програми, є очевидним стимулом
для подальшого розвитку діяльності Фонду через збільшення
обсягів його фінансування, як за рахунок бюджетних коштів,
так і за рахунок пошуку альтернативних джерел.
Фонд на виконання власних функцій здійснює пільгове
кредитування молоді у двох напрямах:
— пільговий довготерміновий кредит молоді молодим
сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (ре
конструкцію) житла з терміном проведення до 30 років.
— часткова компенсація відсоткової ставки кредитів ко
мерційних банків молодим сім’ям та одиноким громадянам на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла.
Завдяки функціонуванню Фонду розроблено фінансово
кредитний механізм кредитування молоді для вирішення
житлових питань, які постійно вдосконалюються. Однак, не
достатня кількість за ціною житла, жорстокі кредитні умови
банків, зменшення обсягів державного кредитування моло
діжного житлового будівництва, Житловий кодекс України,
який не відповідає сучасним потребам, зневіра молоді у під
тримці з боку держави щодо вирішення житлових проблем
в комплексі призвели до того, що Програму було визнано не
ефективною. Відповідно демографічна складова як один з го
ловних результатів реалізації Програми та політики уряду
щодо відновлення демографічного потенціалу нації не отрима
ла належної підтримки.
Прийнятним варіантом виходу із ситуації, яка склалася
є зміна відношення до питання забезпечення молоді житлом
як до другорядного, оскільки від цього, передусім, залежить
відновлення репродуктивної функції населення. Зокрема, у пи
таннях визначення порядку надання пільгових довгострокових
кредитів молодим сім’ям і механізму їх пільгового погашення,
коли розподіляються та витрачаються бюджетні кошти, пірит
ними повинні бути закони України, підзаконні нормативні
акти. Те ж саме стосується порядку визначення кандидатів,
який має бути врегульований і керований чітко окресленим
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законом критеріями замість комп’ютерної системи, за допомо
гою якої сьогодні здійснюється вибір учасників програми.
Тому актуальним є подальше вдосконалення нормативнопра
вової системи надання молоді державної підтримки щодо роз
в’язання житлової проблеми за всіма напрямами, визначени
ми законодавством.
Для уникнення невизначеності, нерівномірності та постій
ної зміни бюджетних призначень як і місцевих бюджетів, так
і на рівні держави, з метою ефективної реалізації Програми
забезпечення молоді житлом із подальшою перспективою
розвитку процесів відновлення репродуктивної функції насе
лення пропонуємо при формуванні Державного та місцевих
бюджетів законодавчо закріпити нормативи виділення коштів
на молодіжне кредитування у відсотках до видаткової частини
бюджету або у відсотках від кредитних статей доходів бюд
жетів.
На нашу думку молодіжний кредит необхідний молодим
сім’ям. На сучасному стані економіки кредитування при
купівлі або будівництві житла дасть змогу їм покращити
рівень свого життя, відбудеться позитивна динаміка народжу
ваності, молоді сім’ї відчують на собі турботу держави.
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СОЦІАЛЬНОEПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
МЕНЕДЖМЕНТУ ФІЗКУЛЬТУРНОEСПОРТИВНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
П. В. Шахно
Національний університет фізичного виховання
і спорту України, центр магістерської підготовки, група 5.02,
спец. «Менеджмент і управління фізичного виховання і спорту»
Науковий керівник: І. А. Лисенко, к. н. ф. в. с., доцент

Персонал є ключовим чинником будьякої фізкультурно
спортивної організації, а управління їм становить стратегічну
функцію спортивного менеджменту. Узагальнення теоретично
го досвіду дозволило нам встановити, що при всій розмаїтості
наукових праць має місце протиріччя між високим ступенем
розробленості теорії менеджменту організації, пропаганди
цінностей фізичної культури та недостатньою розробленістю
соціальнопедагогічних аспектів управління діяльністю
фізкультурноспортивних організацій. Дотепер залишаються
відкритими питання: визначення соціальнопедагогічних
критеріїв ефективності спортивного менеджменту.
Провідні фахівці в області управління персоналом відзна
чають, що професійна орієнтація, адаптація та післядипломна
освіта виступають важливим елементом кадрової роботи і є ре
гулятором зв’язку між системою освіти й наданням фізкуль
турноспортивних послуг.
Професійна орієнтація полягає в ефективному застосу
ванні кваліфікації, досвіду та поглядів працівника. З огляду
на масштаб інформації, що надають працівникові, професійну
орієнтацію розділяють на загальну та спеціальну.
Адаптація персоналу, як відзначають Н. І. Кабушкін (2004),
Г. В. Щьокін (2002) — полягає в увазі до працівника спочатку
його роботи в організації, застереженню від невластивих куль
турі організації вчинків.
За рівнем розрізняють первинну і вторинну адаптацію, а за
спрямованістю — професійну, психофізіологічну та соціаль
нопсихологічну.
Праця фахівців з фізичної культури і спорту за своїм
змістом є одним з видів педагогічної праці та вимагає для свого
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якісного виконання, високого рівня професійної кваліфікації
й постійного його підвищення, відновлення професійних
знань. Тому для підготовки кадрів сформована багаторівнева
система професійної фізкультурної освіти, що реалізує нас
тупні освітні програми: середньої професійної освіти; вищої
професійної освіти; післядипломної освіти.
Навчання може здійснюватися на робочому місці та поза
робочим місцем.
Критеріями вибору виду навчання є: з одного боку, доходи
(підвищення кваліфікації приводить до росту економічних ре
зультатів роботи), а з іншого боку — значні витрати.
Методи навчання персоналу фізкультурноспортивної ор
ганізації (як технології) у навчальновиховному процесі ви
нятково різноманітні та динамічні, а їхній вибір є однієї з най
важливіших творчих завдань керівництва. Фахівці при виборі
конкретного методу навчання пропонують враховувати нас
тупні фактори: різноманіття цілей навчання; характер і зміст
учбовопізнавального завдання; обмежені строки навчання;
необхідність активізації пізнавальної діяльності; втрачені
в процесі практичної діяльності навички навчальної роботи;
зв’язок інтересів слухачів з їхньою професійною діяльністю;
пізнавальні можливості відповідної вікової категорії фахівців;
необхідність оперативного застосування отриманих знань слу
хачами в їхній практичній роботі; рівень андрагогічної майс
терності викладача.
Таким чином, реалізація сучасного курсу на проведення
радикальної реформи, активної соціальної політики та клю
човій складовій бізнесу в спортивній індустрії пред’являє
якісно нові вимоги до змісту соціальнопедагогічних аспектів
менеджменту організацій фізкультурноспортивної спрямова
ності.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
М. В. Шевчук
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»,
соціально!гуманітарний факультет,
ІІ курс, група ФН!21, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: І. В. Піхур, вик. каф. екон. дисциплін

Протягом довгого історичного періоду економісти, істори
ки й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізне
су (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок
працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства,
донедавна до них ставилися без належної поваги.
Малий бізнес в Україні має певні риси, які суттєво від
різняють його від підприємництва більшості зарубіжних
країн, а саме: низький рівень технічної озброєності при знач
ному інноваційному потенціалі; низький управлінський
рівень, бракує знань, досвіду та культури ринкових відносин;
прагнення до максимальної самостійності (більшість зарубіж
них малих підприємств працює на умовах франчайзингу то
що, а у нас це майже відсутнє); поєднання в межах одного ма
лого підприємства декількох видів діяльності, неможливість
в більшості випадків орієнтуватися на однопродуктову модель
розвитку; відсутність системи самоорганізації та недостатня
інфраструктура підтримки малого підприємництва; відсут
ність повної і вірогідної інформації про стан та кон’юнктуру
ринку, низький рівень консультаційних послуг та спеціаль
них освітніх програм; практична відсутність державної фінан
сово — кредитної підтримки; недовіра західних партнерів та
негативне психологічне ставлення населення до підприємців.
Крім того, слід зазначити, що стан товарного ринку в Украї
ні, на якому діють суб’єкти малого підприємництва, суттєво
відрізняється від економічно розвинутих країн. Розвинутим
ринковим відносинам, на наш погляд, притаманні переважаю
чий вплив попиту з швидкою реакцією на нього, пріоритет при
ватної власності, розвинута ринкова інфраструктура, дієвість
законодавства, фінансова стабільність, доступність засобів
виробництва, традиції використання договірних відносин,
інформаційна відкритість, офіційно мінімальна криміналізація.
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Сьогодні сектор малого бізнесу в Україні перебуває на по
чатковому етапі розвитку. Українські підприємства потерпа
ють від надмірних податків і складної системи регулятивних
норм. Але останнім часом спостерігається значний ріст малого
бізнесу в багатьох сферах: запровадженні нових гнучких тех
нологій; розширенні попиту споживачів, який відходить від
стандартних товарів масового виробництва, і звертається до
товарів, які мають свій стиль і характерні риси. Ці досягнення
можна пояснити певними перевагами малих підприємств
у пристосуванні до умов перехідної економіки. Невеликі
фірми входять у ринок, не маючи проблем більшості держав
них підприємств, таких як, скажімо, великі накладні витра
ти, неефективність у використанні капіталу та трудових ре
сурсів, заборгованість тощо.
Посилена інформатизація суспільного життя дає поштовх
зростанню малих фірм, які надають бізнесові й інформаційні
послуги (особливо комп’ютерні). Вона супроводжується поя
вою нових галузей з вузькоспеціалізованим виробничим про
цесом, який може бути забезпечений лише на невеликих
підприємствах. Загалом НТП вимагає постійного оновлення
номенклатури, що оптимально можливе на підприємствах,
здатних динамічно міняти технологію чи її параметри.
Спостерігається поступове переміщення попиту від реаль
них товарів до різних послуг, з’являються нові послуги й пот
реби в них — бізнесконсультування, інформаційне (комп’ю
терне) забезпечення, нові види побутового обслуговування,
медичні, освітні та соціальні послуги, що завжди було тра
диційним полем діяльності малих підприємств.
Піднесення малого бізнесу найінтенсивніше відбувалося
в галузях новітніх техніко — технологічних зрушень, пов’яза
них з інноваційною діяльністю й інформаційними техно
логіями.
На нашу думку, за нинішньої ситуації в Україні розвиток
малого бізнесу повинен стати вирішальним чинником для вдос
коналення економічних механізмів. Тільки енергійний розви
ток МП забезпечить соціальну реструктуризацію суспільства
і перехід у цивілізований ринок. Його становлення має пози
тивне значення для національної економіки, що значною
мірою обумовить створення сучасної ринкової економіки з со
ціальною спрямованістю.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ
О. В. Шляхов
Донецький національний університет економіки
і торгівлі ім. Михайла Туган!Барановського,
І курс,группа ФІН!07!А, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: Ю. Ю. Юрченко, к. е. н., доцент

Оптову торгівлю здійснюють:
— товаровиробники;
— оптові комерційні структури (підприємства, що спеціа
лізуються на обслуговуванні промислових підприємств; ор
ганізації, що здобувають товар для подальшого перепродажу
й інші);
— повноважні представники товаровиробників і оптових
комерційних структур;
— експортери і імпортери продукції;
— посередники.
Процеси глобалізації і інтегрування України у світовий
економічний простір ставлять перед підприємствами завдання
застосування інноваційних технологій при здійсненні про
цесів торговельного обслуговування. Технологія — у широко
му змісті — обсяг знань, які можна використовувати для
виробництва товарів і послуг з економічних ресурсів. Техно
логія — у вузькому змісті — спосіб перетворення речовини,
енергії, інформації в процесі виготовлення продукції, обробки
й переробки матеріалів, виготовленні готових виробів, контро
лю якості, управління. Інноваційні технології — набори ме
тодів і засобів, що підтримують етапи реалізації нововведення.
Стратегія інноваційного розвитку економіки передбачає не
тільки перетворення в області техніки, технології виробницт
ва і збуту продукції, але також застосування прогресивних ме
тодів управління бізнесом. Дана проблема особливо актуальна
для оптової торгівлі, архаїчна система керування якої обумов
лює істотні фінансові втрати і збитковість галузі. У ринковій
економіці багато чого залежить від здатності кожного господа
рюючого суб’єкта аналізувати, адекватно і оперативно реагу
вати на зміни зовнішнього середовища.
Основним призначенням стратегічного менеджменту в оп
товій торгівлі є вибір оптимального варіанта організації її
діяльності з максимальним урахуванням і прогнозуванням
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впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансові резуль
тати. Схема господарських зв’язків і економічних відносин,
що складаються в оптових торговельних організаціях, вклю
чає зовнішнє середовище діяльності оптової організації, що
є джерелом інформації про кон’юнктуру ринку, внутрішнє —
джерело про рух матеріальних потоків, що супроводжують їх
фінансові ресурси і стан товарних запасів. Оптова торговельна
діяльність, перебуває цілком під впливом коливань попиту
пропозиції на товари. Тому принципи гнучкості й адаптив
ності до умов зовнішнього середовища мають у ній визначаль
не значення. Їх найбільш повна реалізація можлива в умовах:
1. достатнього інформаційного забезпечення учасників
оптових ринків про кон’юнктуру ринку по всіх групах товарів;
2. використання інноваційних технологій маркетингу й ло
гістики в управлінні рухом товарів.
Наявність на оптовому ринку досить повної інформаційної
бази дозволяє його учасникам орієнтувати свою маркетингову
ініціативу в найбільш ефективному напрямку, застосовуючи
при цьому методи логістики. Закордонний досвід показав, що
логістиці належить стратегічна роль в управлінні бізнесом, то
му що основною особливістю сучасного етапу його розвитку
є інтеграційні процеси, що відбуваються як у сфері виробни
цтва, так і в сфері обігу товарів. Впровадження методів
логістичного менеджменту в оптову торгівлю дозволяє прис
корити оборотність оборотних коштів, оптимізувати витрати
обігу, забезпечити найбільш повне і якісне задоволення попи
ту споживачів.
У сфері обігу в складі логістичних схем вирішуються зав
дання визначення купівельного попиту і організація його за
доволення, накопичення, обробки і розміщення товарних за
пасів і надання послуг споживачам, вибір раціональних форм
руху товарів і організації торгівлі.
Таким чином, жорстка конкуренція на ринку примушує
переглядати існуючі принципи функціонування підприємств.
Старі принципи роботи починають гальмувати динаміку роз
витку бізнесу і потребують їх детального аналізу і заміни. Тоб
то компаніям, щоб зберегти свої ринкові позиції, необхідно
здійснювати певні зусилля в напрямку підвищення рівня
технологічності та ефективності бізнеспроцесів в сфері опто
вого підприємництва.
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ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
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II курс, група БС!61, спеціальність «Банківська справа»
Науковий керівник: Р. А. Петлінський, асистент

Перспективне фінансове планування визначає найваж
ливіші показники.
Розробка фінансової стратегії — це галузь фінансового пла
нування.
Фінансова стратегія передбачає визначення довгостроко
вих цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших
способів їх досягнення.
На підставі фінансової стратегії визначається фінансова
політика підприємства.
Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику
неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи.
Стратегія економічної організації — це сукупність її голов
них цілей та основних засобів досягнення даних цілей.
Стратегічне планування — єдиний спосіб прогнозування
майбутній можливостей.
Існує тактичні і стратегічні методи макроекономічного
планування.
Одночасна реалізація кількох стратегічних цілей реально
нездійсненна.
Розробка стратегії здійснюється по етапах, які включають
усі необхідні елементи циклу прийняття управлінського
рішення.
Формування і реалізація фінансової стратегії як основи
фінансового плану підприємства базується на використанні
внутришніх інструментів.
Під зовнішніми механізмами та інструментами можна вра
ховувати регулятори взаємовідносин, які представляють со
бою зміни і доповнення к правилам взаємодії, формуючих на
макроекономічному рівні.
Методи фінансового планування і управління підпри
ємства: «гнучкого бюджету», проценту від продаж, аналізу
беззбитковості, управління видатками.
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Механізми адаптації планів підприємства к зовнішним
умовам доцільно будувати на основі ситуаційних планів.
Проблема вибору фінансової стратегії діяльності підпри
ємства являється актуальною, виходячи з необхідності прий
няття рішень в ринкових умовах.
При виборі фінансової стратегії доцільно використовквати
матрицю фінансової стратегії, яка дозволяє прийняти рішен
ня перспективного напрямку зміни фінансовогосподарського
стану підприємтсва на основі розрахункових величин.
Матриця розподілена на дев ять квадратів, кожен з яких
визначає характеристику становища підприємства.
Існування в характеристиці стану підприємства трьох до
датних співвідношень можна оцінювати як добре, двох — за
довільно, одного або жодного — незадовільно .
Вибір оптимальних фінансових стратегій діяльності під
приємства передбачає комплексне дослідження сукупності
економічний показників, яке охоплює усі аспекти фінансово
господарського стану.
Отже, розробка фінансової стратегії грає не аби яку роль
в розвитку діяльності підприємства. Підприємства, особливо
працюючі в стратегічно важливих для економіки країни галу
зях, повинні формувати власні фінансові механізми та інстру
менти, виходячи з особливостей як кожного контракту, так
і конкретних умов ринкового середовища — законодавчої
бази, кон’юнктури ринку та інших факторів.

СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ
У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Н. О. Ященко
Донецький національний університет економіки і торгівлі
ім. Михайла Туган!Барановського, факультет харчування,
V курс, група ТХ!03 в, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: Л. Є. Калініна, асистент

На якість роботи менеджерів закладів ресторанного госпо
дарства впливають як матеріальні, так нематеріальні стимули.
В результаті роботи встановлена сутність мотивації менед
жерів в закладах ресторанного господарства, що суттєво впли
ває на якість їх роботи.
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Необхідно відзначити, що потенціал впливу менеджерів на
стан і розвиток виробництва, на конкурентоспроможність і ре
путацію підприємства величезний. Але, щоб цей потенціал був
реалізований, менеджерам потрібно створити необхідні умови
для роботи і належним чином їх заохочувати розвивати вироб
ництво та розвиватися самим.
У ринковій економіці застосовується велика кількість за
собів стимулювання трудової активності як працівників, так
й керівників, які умовно можна поділити на такі групи:
— грошові виплати у формі заробітної плати основної та
додаткової;
— пільги за кошти підприємства, що зберігають певну час
тину витрат працівника (оплата транспортних витрат, харчу
вання, медичне обстеження тощо);
— засоби негрошового стимулювання (стимулювання віль
ним часом, надання відпусток, нагородження грамотами тощо).
Крім того, для диференціації заробітної плати у зв’язку
з різним рівнем активності, виконання планових завдань
структурними підрозділами застосовується механізм премію
вання (за виконання та перевиконання планових завдань
очолюваним структурним підрозділом), надбавок (за знання
і використання іноземних мов, особливо менеджеру по обслу
говуванню) і доплат (за відхилення від нормальних умов
праці, за роботу у святкові дні тощо).
Отже, мотивація трудової діяльності менеджерів не може
бути дійовою без задоволення матеріальних потреб: прагнення
достатку, певного рівня добробуту, матеріального стандарту
життя. Прагнення працівника до поліпшення свого добробуту
зумовлює необхідність збільшення трудового внеску, а отже,
і збільшення кількості, якості та результативності праці.
Особливо актуальна проблема підвищення матеріальної
мотивації трудової діяльності персоналу характерна для Ук
раїни, як країни з перехідною економікою.
Крім того, взаємозв’язок заробітної плати (як і доходів
у цілому) і мотивації трудової діяльності складний і супереч
ливий.
Тому необхідно знайти таку «золоту середину» задоволен
ня усіх членів команди, зайнятих у процесі виробництва
продукції чи послуг, відповідно якій можна досягнути встанов
ленням певного розміру преміювання (наприклад, 25–35% від
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заробітної плати) для кожного працівника, у тому числі й ме
неджера колективу.
Але, як показали дослідження, використання тільки ма
теріальної мотивації — недостатньо для високоякісної роботи
персоналу в колективі.
Сучасна практика господарювання закладів ресторанного
господарства згідно організації роботи підприємств свідчить,
що роль нематеріальних мотивів та стимулів постійне росте.
Кожен працівник має потребу в змістовній, цікавій, корисній
роботі, пристойних умовах праці. Кваліфікований працівник
відчуває самоповагу, самоствердження, коли результати його
роботи оцінюються високо як ним самим, так і суспільством.
Отже, для підвищення ефективності роботи менеджерів
закладів ресторанного господарства повинні використовувати
паралельно з матеріальною мотивацією й мотивацію нема
теріальну, до основних принципів якої входить:
— увага до робітника та підтримка його з боку керівника;
— можливість брати участь у конкурсах поза межами
місця роботи;
— можливість підвищення кваліфікації працівника тощо.
Висновки: для підвищення якісних результатів роботи ме
неджерів закладів ресторанного господарства необхідно розро
бити дієву систему мотивації, яка включала б як матеріальні,
так і нематеріальні показники, визначити їх відсоткове
співвідношення методом анкетування серед менеджерів на
різних підприємствах харчування.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКАЇНИ
А. С. Карук
Факультет економіки і менеджменту, VІ курс, група МЗЕД!31,
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Науковий керівник: В. П. Могилевська, ст. викладач.

В умовах посилення інтеграції економіки України у світо
ву економічну систему питання зовнішньоекономічної без
пеки набуває все більшої ваги. Зовнішньоекономічна безпека
полягає в мінімізації збитків держави від дії негативних
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зовнішніх економічних чинників, створенні сприятливих
умов для розвитку економіки шляхом її активної участі у сві
товому розподілі праці, відповідності зовнішньоекономічної
діяльності національним економічним інтересам.
Індикатори рівня зовнішньоекономічної безпеки:
— коефіцієнт відкритості національної економіки (відно
шення обсягу зовнішньої торгівлі, тобто експорту та імпорту,
до ВВП)
— коефіцієнт покриття імпорту експортом;
— відношення обсягу експорту до ВВП;
— відношення обсягу імпорту до ВВП;
— сальдо зовнішньоторговельної діяльності;
— товарна структура експорту та імпорту;
— товарна структура критичного імпорту;
— співвідношення між обсягами залученого капіталу та
експортом вітчизняного капіталу;
— співвідношення цін на зовнішньому і внутрішньому
ринках;
— енергомісткість та матеріаломісткість експорту;
— питома вага експорту наукомісткої продукції в загаль
ному обсязі експорту та імпорту;
— частка експорту на душу населення;
— частка іноземних інвестицій у ВВП;
За більшістю цих критеріїв стан зовнішньоекономічної
безпеки України незадовільний і становить загрозу для еко
номічної безпеки країни в цілому.
Прискорений процес відкривання економіки України,
зважаючи на деформованість і кризовий стан мав негативні
наслідки, а саме:
— перетворення України в постачальника сировини і спо
живача готових імпортних товарів, посилення деформації
товарної структури експорту та імпорту;
— втрата деяких важливих ринків збуту вітчизняної
продукції, зокрема продукції машинобудування;
— посилення процесів деградації вітчизняної промис
ловості;
— посилення технологічної і фінансової залежності від
розвинених країн.
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Для забезпечення зовнішньоекономічної безпеки першо
черговими заходами є:
1. Географічна диверсифікація імпорту, особливо страте
гічно важливих матеріалів і сировини з метою зменшення
ресурсної, фінансової і технічної залежності від інших країн та
створення умов для стабільного функціонування національної
економіки;
2. Враховування географічного фактору, зокрема, надмірної
залежності від Росії, яка є домінуючим постачальником
в Україну деяких стратегічних товарів, насамперед критичного
імпорту, та споживачем значних обсягів вітчизняної продукції;
3. Максимальне використання вигідного географічного
положення України щодо транзиту через її територію інозем
них вантажів та енергоносіїв;
4. Вжиття ефективних заходів щодо повернення в Україну
валютних коштів від реалізації експортної продукції; при
пинення нелегального вивозу з України капіталу;
5. Істотне поліпшення роботи митних органів з метою
недопущення контрабанди з боку суб’єктів зовнішньоеконо
мічної діяльності;
6. Створення економічної системи, сумісної із західно
європейською, що сприятиме налагодженню ефективних
зв’язків з розвиненими країнами;
7. Прийняття антидемпінгового кодексу України з метою
усунення інтервенціоністських імпортних поставок;
8. Сертифікація імпортної продукції відповідно до норм
міжнародної практики з метою запобігання ввезення в Украї
ну екологічно небезпечної продукції;
9. Імпорт дефіцитних сировинних ресурсів з метою збере
ження власних ресурсів;
10. Розробка щорічних програм розвитку зовнішньоеконо
мічної діяльності України.
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
В. П. Могилевська
Факультет економіки і менеджменту, кафедра менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності, старший викладач

Однією з головних умов зовнішньоекономічної безпеки
держави є досягнення високої конкурентоспроможність країни
на зовнішніх і світовому ринку. Для того щоб бути конкуренто
спроможними і посідати належне місце у глобальній світовій
економіці необхідно, щоб інноваційна система країни була
органічною підсистемою глобальної інноваційної системи.
Будьяка система безпеки, у тому числі економічна безпека,
перш за все передбачає виявлення можливих загроз та їх
нейтралізацію.
Такими загрозами для зовнішньоекономічної безпеки
України є:
— низька питома вага витрат на науководослідні роботи
у вартості відвантаженої продукції;
— мала частка високотехнологічного товару чи послуг
у структурі експорту. В Україні цей показник становить
всього 8%. Українська продукція займає всього 0,09% світо
вого ринку високотехнологічної продукції;
— сформована в Україні національна інноваційна система
є породженням і продовженням специфічної радянської ін
новаційної системи, відповідає адміністративнокомандному,
а не ринковому типу економіки;
— неефективна структура експорту України з огляду на
сучасні тенденції у світовій торгівлі. Низька частка обробної
промисловості у ВВП, продукція машинобудування у струк
турі експорту з 2000 р. не перевищує 12%;
— маючи унікальні здобутки в авіаційній, космічній
галузях, у сфері створення нових видів зброї та спецтехніки,
зварюванні та створенні нових матеріалів Україна в той же час
не може забезпечити собі конкурентну перевагу на світових
ринках, все більше витісняється з цих ринків провідними
країнами світу;
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— недостатній обсяг фінансування науки, інновацій як за
рахунок держави, так і приватного капіталу. За даними
вітчизняної статистики тільки 4% інвестицій спрямовані на
інноваційний розвиток;
— суспільство і бізнес не сформували достатнього попиту
на результати НДДКР. Внутрішній попит на високотехноло
гічну продукцію і послуги обмежений внаслідок низького
рівня платоспроможності населення та підприємств.
Для реалізації в повному обсязі інноваційної складової
зовнішньоекономічної безпеки України необхідно:
1. Створення державою економічних і соціальних стимулів
інноваційного розвитку. Звільнення від оподаткування при
бутку, що спрямовується на оновлення основних фондів і за
провадження нових технологій. Застосування норм приско
реної амортизації по відношенню до новітнього обладнання.
2. Заохочення венчурного бізнесу, створення венчурних
фондів, змішаного фінансуванням проектів, в рамках яких
ризики приймають як держава, так і приватні інвестори.
3. Розробка нових форм кредитування інноваційних
проектів із використанням механізмів довгострокового рефі
нансування НБУ.
5. Концентрація зусиль на кількох проривних напрямах.
Державне фінансування як фундаментальних, так і приклад
них досліджень тільки на конкурсних засадах.
6. Державна підтримка експортноорієнтованих вироб
ництв незалежно від форми власності. Заохочення випуску
високотехнологічної експортоорієнтованої продукції. Вико
ристання міжнародного досвіду інвестиційної та структур
ної політики у стратегіях експортноорієнтованого зро
стання.
7. Пріоритетне спрямування наявних фінансових ресурсів
на закупівлю нових технологій у рамках міжнародного
науковотехнічного обміну.
8. Застосування стратегії науковотехнічної імітації,
організація трансферу технологій ізза кордону на основі
закупівлі ліцензій.
9. Формування моделі двохсекторної економіки за при
кладом Японії. Перерозподіл капіталів зі структур III і IV
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технологічних укладів до технологічних ланцюгів V техноло
гічного укладу.
10. Створення сприятливих умов для прямих іноземних
інвестицій, в першу чергу інтелектуальних.

ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕЛИКОГО ВІТЧИЗНЯНОГО
БІЗНЕСУ
Ю. М. Пухляк
Факультет економіки та менеджменту, VІ курс, група МЗЕД!31,
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Науковий керівник: В. П. Могилевська, ст. викладач

Досягненням останніх двох років є надання Євросоюзом
Україні статусу країни з ринковою економікою, підписання
Угоди про розширене партнерство, прийняття рішення про
створення зони вільної торгівлі з країнами ЄС та вступ
України до СОТ.
Особливу роль у зовнішньоторговельних відносинах з ЄС
відіграє великий вітчизняний бізнес, який виходячи з товар
ної номенклатури експорту України до країн ЄС, є двигуном
у розвитку співпраці. У свою чергу на розвиток бізнесу впли
вають євроінтеграційні наміри України.
Великий бізнес в Україні сконцентрований переважно у фі
нансовопромислових групах (ФПГ), які контролюють повний
цикл виробництва металу (від вугілля до готової продукції),
хімічну промисловість, виробництво текстилю, машинобуду
вання та багато іншого. В Україні основними ФПГ, сфор
мованими в попередній історикополітичний період, можна
назвати Систем Кепітал Менеджмент, Індустріальний Союз
Донбасу, Інтерпайп, Приват, АРС, ТАС, Укрпрмінвест, Енерго,
УкрАВТО, Аваль, УкрСиб.
Більшість ФПГ представляють Україну на зовнішньому рин
ку, де експорт товарів є основою у отримані прибутків. Найбільш
перспективним ринком збуту українських товарів є ринок
Євросоюзу, товарна структура експорту до якого представлена
чорними металами та виробами з нього, — органічними
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хімічними сполуками, текстильними виробами, продуктами зі
сталі, зерновими культурами.
Діяльність багатьох ФПГ має закритий характер — укра
їнському великому бізнесу в нинішніх умовах невигідно бути
публічним. Це обмежує доступ до зовнішніх джерел фінан
сування. Кредитування закордонними банками для таких
компаній вкрай складне, бо вони не мають кредитної історії.
Лобіювання цих компаній політичними еолітами, зрощування
влади і великого бізнесу в умовах політичної нестабільності
посилює вплив політичних ризиків на великий бізнес.
Розширення співробітництва з ЄС забезпечить поліпшення
доступу до ринку ЄС через розвиток системи преференції,
суттєво зменшить антидемпінговий тиск на український біз
нес на зовнішніх ринках, буде сприяти інтеграції у тран
спортні, енергетичні, телекомунікаційні мережі, забезпечить
системи захисту та сприяння інвестиціям, підтримку інтегра
ції в глобальну економіку.
З іншого боку в Україні повинна бути сформована система
правил ведення бізнесу, яка буде включати як офіційні, фор
мально задекларовані норми та принципи, так і правила по
ведінки, що не мають формальноюридичного закріплення —
правила які представляють цивілізовані традиції ведення
бізнесу.
У нормативно — правовій базі зовнішньоторговельних
відносин Україна — ЄС, в першу чергу треба адаптувати
внутрішнє законодавство України до тих положень, які ви
значаються угодами СОТ та УПС. Особливо це:
скасувати несумісні з УПС імпортні обмеження (проце
дури неавтоматичного ліцензування імпорту що відносяться
до встановлених вимог обов’язкової реєстрації та серти
фікації);
скасувати встановлені експортні мита на вивіз живих
тварин, на брухт чорних металів, насіння соняшника;
скасувати заборону експорту кольорових металів;
забезпечити адаптацію режиму застосування технічних
норм та бар’єрів до норм СОТ та ЄС, задля усунення дуб
лювання процедур сертифікації.
Для ефективної діяльності українського бізнесу треба
створювати умови здорової конкуренції між підприємствами.

.
.
..
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Не допускати зловживань в отриманні держаних преференцій
через систему лобіювання інтересів окремих бізнеселіт
владними структурами, відділити бізнес від політики.
Для інтенсифікації потоку іноземних інвестицій в Україну
необхідно створити сприятливі умови захисту права власності.
Створити цілісну систему стратегічного планування як
в економічній сфері, так і розвитку країни в цілому (за
прикладом Китаю, Південної Кореї), основою якої має бути
законопроект про державне стратегічне планування.

ЕКОНОМІЧНІ ЗДОБУТКИ ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
А. В. Павленок
Факультет економіки та менеджменту,
I курс, група БС!71, спеціальність «Банківська справа»
Науковий керівник: О. С. Тараненко

Здобувши незалежність, наша країна отримала централі
зовану систему постачання сировинними та комплектуючими
виробами. В ракурсі економічної історії ми хочемо зупинитись
на одному з напрямів (не самого останнього) в існуванні
повноцінного людського ресурсу, в першу чергу це стосується
харчової промисловості, яка була, є й буде незмінною скла
довою існування людства.
Метою дослідження динаміки споживання населенням
харчової продукції найбільш розповсюджені складові повно
цінного харчування. Ми взяли за ціль дослідити динаміку
виробництва та споживання на душу населення основних
харчових продуктів.
За часів незалежності України відбулись радикальні зміни
в промисловості. Значного негативного впливу харчова про
мисловість отримала внаслідок ліквідації централізованого
постачання сировиною на початку 90х років. Це призвело до
скорочення обсягів її продукції. Ціни на продукти настільки
зросли, що більшість населення була неспроможна їх купувати
і була змушена змінити структуру харчування. На сучасному
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етапі, у зрівнянні з 90ми роками, прослідковується зростання
асортименту продовольчих виробів до рівня забезпеченості
споживачів постсоціалістичних країн. Зростання середньої
заробітної плати населення дозволяють збільшити й урізно
манітнити свій харчовий раціон. Збільшується споживання
кави, шоколаду, цукерок, м’ясомолочних продуктів, соків.
Загальний підйом споживання населення прослідковується
з 2000го року і продовжується по сьогоднішній день. Це
стало результатом становлення ринкових механізмів в поста
чанні харчової промисловості сировиною, що здешевило
кінцевий продукт та сприяло підвищенню споживання
населенням продуктів харчування. Існує два шляхи для
безперервного постачання харчової промисловості — це
внутрішній фактор (зерно, масло, олія, цукор) і зовнішній
фактор забезпечення(какаобоби, кава, тропічні фрукти
тощо), що гарантує безперебійну роботу підприємств харчової
промисловості та підприємств роздрібної торгівлі. Розвиток
підприємництва непохитно пов’язаний з конкуренцією
виробників, що призводить до виходу на ринок більш якісної
та дешевої продукції.
Левову частину зрушень у харчовій промисловості зробив
приватний підприємницький капітал, який швидко оберта
ється й забезпечує повернення оборотних коштів, що приваб
лює інвесторів. В сучасних умовах основним джерелом фінан
сування переважної частини харчових підприємств слугують
іноземні інвестиційні та власні кошти, в структурі яких
головне місце займають амортизаційні відрахування на
оновлення обладнання. Відсутність законодавчих стимулів
призводить до того, що деяка частина підприємств вико
ристовує її не для оновлення виробничих фондів, а на
приховування прибутків з метою зменшення сплачуваних
податків. На нашу думку треба посилити державний кон
троль, передбачати надання податкових пільг підприємствам,
що активно оновлюють основні фонди, здійснюють інвестиції,
а також скорочують діючі строки амортизації.
Можна відмітити, що роздрібна торгівля на ринках та
в універсамах на сьогоднішній день, охоплює 90 % продажів
харчової продукції.
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Для перспективного розвитку харчової промисловості
необхідно зберігати баланс між зростанням добробуту насе
лення та збереженням оптових і роздрібних цін на вітчизняні
та імпортні сировинні продукти.
В перспективі розвитку харчової промисловості на серед
ньостроковий період необхідно підняти частину внутрішнього
виробництва ресурсів (м’ясо, зерно, соняшник, цукрові
буряки, овочі, фрукти) у зрівнянні з імпортними складовими.
У зв’язку із світовою тенденцією збільшення середньої
ваги населення розвинутих країн, потрібно збільшувати
обсяги виробництва більш корисних та вітамінізованих
продуктів .
Для забезпечення внутрішнього ринку сировинною, на
мою думку, необхідно збільшити будівництво великих сільсь
когосподарських комплексів та стимулювати підприєм
ницьку діяльність. Держава повинна, використовуючи наявні
інструменти та важелі (законодавчонормативні, фінансові,
соціальноекономічні, інвестиційноінноваційні тощо), забез
печувати конкурентноспроможність розвитку харчової галузі.
Сьогоднішній стан економіки може викликати сумніви
у молодого покоління, але все ж таки в порівнянні з 90ими
роками харчова промисловість України досягла помітних
(особливо для старшого покоління) успіхів.
На базі переробки сільськогосподарської сировини роз
винута молочна та м’ясна промисловість, перероблення та
консервування овочів та фруктів, виробництво соків, вина,
хлібобулочної продукції. Останнім часом в галузі для збе
реження конкурентоспроможності постійно з'являються нові
підприємства та здійснюється модернізація вже існуючих.
Також розробляються інноваційні технології виробництва
продукції. Як наслідок, серед галузей економіки харчова
промисловість відзначається найвищим коефіцієнтом онов
лення основних засобів — 20,2 %. Починаючи з 1998 року
розвиток харчової промисловості характеризувався стабіль
ним нарощенням обсягів виробництва. У 2006 році підпри
ємствами галузі випуск продукції у порівнянні з 2000 роком
збільшено у 3 рази, а рівень виробництва 1990 року пере
вищений на 33,8%.
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Аналіз показує, що Україна може бути продовольче
незалежною по життєво важливих продуктах харчування, для
виробництва яких у неї не достатній природноекономічний
потенціал. Але щоб забезпечити таку незалежність, необхідно
вирішити комплекс проблем. Однак у сучасних умовах, через
обмеженість фінансових засобів, можна використати тільки ті
фактори зростання виробництва, які не вимагають додаткових
інвестицій, зокрема — здійснення інституціональних пере
творень, удосконалення фінансовокредитної системи, опти
мальне поєднання ринкових регуляторів, посилення держав
ного впливу на всі сфери діяльності.
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СЕКЦІЯ IІ
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННИМ
ДОКУМЕНТООБІГОМ
О. О. Іваницька
Університет «Україна», факультет філології
та масових комунікацій, VI курс, група ЗДІ!31, спеціальність
«Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: О. В. Струтинська, ст. викладач

Впровадження новітніх технологій документування інфор
мації в діловодстві відкриває принципово нові можливості для
документаційного забезпечення управління, дає змогу піднес
ти діловодну діяльність на сучасний рівень, кардинально під
вищити продуктивність та якість роботи працівників служби
документування.
Система електронного документообігу являє одну з най
важливіших складових корпоративної інформаційної системи
і відповідає за управління процесами введення документів
у систему, їх збереження, пошуку, маршрутизації, опрацю
вання, збирання та аналізу інформації про поточний стан
виконання ділових та адміністративних процедур.
У сучасних умовах організації, які зустрічаються з пробле
мою впорядкування власного документообігу, безсумнівно
повинні робити вибір на користь впровадження електронних
систем документообігу, оскільки класичний «паперовий» до
кументообіг вже не в змозі забезпечити потрібну ефективність
і надійність.
Вибір системи документообігу – це не просто технологічна
чи інженерна задача, він пов’язаний із загальною стратегією
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розвитку організації. Якщо це комерційна компанія, то вибір
визначається багато в чому її цілями, конкурентним сере
довищем, існуючою структурою, а також тією структурою, до
якої компанія прийде в майбутньому і, крім того, еко
номічним ефектом від впровадження. Якщо це державна
установа, то потрібно перенести акцент на повноту обліку
задач, що розв’язуються організацією, особливості цих задач,
пов’язані зі специфікою її діяльності.
Серед представлених на ринку систем тільки Documentum
може розв’язати практично будьякі вимоги до організації
роботи з документами, що висуваються конкретною організа
цією, але ця система має високу вартість впровадження і склад
на в освоєнні. Тому її можна рекомендувати тільки великим
організаціям (банки, підприємства важкої індустрії, телеко
мунікаційні компанії тощо).
Організаціям середнього розміру, що зацікавлені у ство
ренні корпоративного сховища документів, можна порекомен
дувати системи Docs Fusion, Lotus Domino.doc, MS Sharepoint
Portal Server і 1 С: Архив, причому тим організаціям, які вже
впровадили систему Lotus Notes/Domino., найкраще підійде
Lotus Domino.doc.
Організаціям, що зацікавлені в автоматизації діловодства,
можна порекомендувати системи Company Media, LanDocs,
«БОССРеферент» і «Дело», причому тим організаціям, що
вже впровадили систему Lotus Notes/Domino, буде найкраще
підходити «БОССРеферент» або Company Media. Якщо ж орга
нізація потребує типовий workflowпродукт, то їй варто
впровадити систему Optima Workflow.
Найважливіша відмінність автоматизованої системи доку
ментаційного забезпечення управління від інших типів
автоматизованих систем (підсистем) орієнтації у діловодстві
полягає в тому, що ця система започаткувала інтенсивний
перехід від локальної автоматизації окремих діловодних
операцій до автоматизації всього комплексу операцій з опра
цювання управлінських документів: реєстрації (обліку) до
кументів, довідкової, контрольної та пошукової роботи, збе
реження відповідної інформації в процесі створення документів
тощо. На цій основі стає реальним практичне створення
концепцій автоматизованого інформаційного забезпечення, і,
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в результаті цього, якісно змінюється технологія роботи
працівників апарату управління.
Саме тому ефективність управління підприємствами й орга
нізаціями не в останню чергу залежить від коректного рішення
задач оперативного і якісного формування електронних
документів, контролю їхнього виконання, а також продуманої
організації їхнього збереження, пошуку і використання.
Потреба в ефективному керуванні електронними документами
і призвела до створення систем електронного документообігу.

РОЛЬ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ В ЕКОНОМІЧНОМУ
ТА ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Ольга Бак
Університет «Україна», факультет філології
та масових комунікацій, VI курс,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: І. М. Ломачинська, к. філос. н., доцент

Книговидавнича справа і книжкова торгівля в певному ро
зумінні є показником загального економічного стану справ
в країні. Від того, як налагоджена система торгівлі книгою, її
доступність, її популярність і розрекламованість, доцільність
і корисність даного видання в країні, залежить і духовний
національний розвиток. Адже із розвитком суспільства,
науковотехнічного прогресу все більше з’являється супро
відна література, яка потребує свого подання читачеві,
можливість її знайти в тій чи іншій торговельній мережі.
Книжкова торгівля — це, перш за все, вид підприємниць
кої діяльності на ринку, пов’язаний з купівлеюпродажем
книг та інших товарів та наданням послуг покупцям, а також
вид діяльності у сфері обороту, в рамках якої здійснюються
процеси придбання, транспортування, підготовки до продажу,
зберігання та реалізації книжкових та супутніх ним товарів.
Тому, перш за все, впливовим фактором виступає конкуренція
між книготорговельними підприємствами, так як передбачає
розвиток, удосконалення, креативність у їх діяльності.
До основних факторів, що впливають на розвиток книж
кової торгівлі в Україні, можна віднести законодавство та
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систему оподаткування книжкової сфери, сучасні технології,
ЗМІ, рекламу, маркетингові прийоми книготорговельних під
приємств, Інтернет, культурні заходи, направлені на попу
ляризацію книг та формування культури читання в суспільст
ві (виставкиярмарки, зустрічі з письменниками, книжкові
клуби) тощо.
Законодавча база, яка визначає загальні засади видавничої
та книготорговельної справи, регулює порядок організації та
провадження видавничої діяльності, розповсюдження видав
ничої продукції, умови взаємовідносин і функціонування
суб’єктів видавничої справи, не дає сьогодні твердого під
ґрунтя для повноцінної роботи даної сфери діяльності через
свою неповноту і суперечливість. Книговидання і книго
торгівля залишаються поза державною увагою і працюють на
власний розсуд і під власним керівництвом.
На формування нової системи книжкової торгівлі також
суттєвий вплив мають концентрація книжкового виробництва
в певних регіонах країни, значне подорожчення складування
та перевезення книжкової продукції, розвиток нових тех
нологій продажу, передусім на основі нових інформаційних
технологій. На закладання чіткої схеми роботи із постачаль
никами, покупцями, організацію та координацію роботи на
підприємстві необхідні знання та досвід в плануванні бізнесу,
відповідні фінансові вкладення для успішної діяльності на
сучасному динамічному ринку книги.
Значний вплив на розвиток і наповнення книжкового
ринку здійснюють видавництва, які намагаються будувати
свою цінову політику так, щоб виграти конкурентну боротьбу
за оволодіння долею ринку, прискорити отримання грошей за
реалізацію, отримати прибуток за декількома передруківками
популярних видань для фінансування довготривалого проекту
тощо.
Перераховані фактори є суттєво впливовими на книгопо
ширення, популяризацію книги, але через відсутність на
ціональної програми на підвищення попиту на книгу як
культуртуротворчого засобу, комерційні установи вико
ристовують її для миттєвого продажу з метою отримання
прибутку, не встановлюючи довгострокових планів щодо
промоції вітчизняного видання.
— 197 —

Секція ІI

Документознавство

Для оптимізації книговидання і системи книгорозпов
сюдження в Україні насамперед необхідно виконати цілий ряд
завдань організаційного характеру — дослідити стан книго
видання та книгорозповсюдження, їх інфраструктуру та
взаємодію, простежити тенденції розвитку, потреби галузі,
фінансовий стан, потужності, кон’юнктуру ринку тощо.
Книга лише тоді стає товаром, коли її купують як носія
суспільно значущих функцій, а не як предмет продажу як
такий. І чим більше функціональне поле буде охоплювати
національна книга, чим ефективніше вона задовольнятиме
духовноінтелектуальні й культурні потреби споживача, тим
більше зростатиме її роль як товару і доходи від її продажу.

ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА У СФЕРІ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
С. Барбух
Університет «Україна», факультет філології
та масових комунікацій, VI курс,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: І. М. Ломачинська, к. філос. н., доцент

Сьогодні світ вступає у сферу знань та інтелекту і тому,
оцінюючи можливості країни, в першу чергу береться до уваги
її творчий потенціал. Інформаційна аналітична діяльність,
разом зі сферою науковотехнічної інформації є основою
творчості, особливо в умовах формування інформаційного
суспільства та інноваційної економіки. Як система науково
технічної інформації, так і інформаційноаналітична діяль
ність у світовому економічному просторі сьогодні відіграють
велику прогресивну роль.
Сучасний етап розвитку України відбувається в умовах
потужних процесів інтернаціоналізації. Останні десять років
XX сторіччя внесли істотні корективи до міжнародних
відносин, зокрема до темпів зростання обсягів міжнародної
міграції капіталу. Відсутність в історії світового господарства
аналогів цим явищам та зростаюча залежність успішного
розвитку національних економічних систем від оптимальної
участі в зазначених процесах обумовлює те, що ключовими
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імперативами та визначальними чинниками майбутнього
України стають визначення економічних пріоритетів і життє
во важливих національних інтересів, усвідомлення суспільст
вом ролі та місця України в глобальному геополітичному
просторі.
Таким чином, на сьогодні вже чітко проявляється логічна
перспектива розвитку цивілізації — перехід до постіндустрі
ального, інформаційного суспільства. До цієї тенденції
органічно вписується об’єктивна потреба постійного вдоско
налення інформаційноаналітичних структур — важливого
компонента процесу інформації. Інформаційні технології, що
все ширше застосовуються, привносять зміни не тільки до
внутрішньої політики різних за рівнем розвитку країн світу,
але і у відносини між цими країнами, змінюючи роль, яку
відіграють у світовій системі міжнародні організації, су
спільні рухи, фінансові групи, злочинні організації та окремі
особи.
Надзвичайно високий темп змін у світі, продиктований
соціальними і науковотехнічними революціями, комплекс
ний характер проблем, що виникають перед тими, хто
приймає відповідальні рішення, обумовлював необхідність за
лучення експертівконсультантів як джерела відсутніх
в американського уряду чи монополій професійних знань.
Розуміння наукою змісту аналітичної діяльності в сфері
міжнародних відносин відбувається за кількома напрямками.
Перший напрямок становить методологія і логіка наукових
досліджень, де аналітична діяльність в сфері міжнародних
відносин звичайно ототожнюється з логікою наукового дослід
ження як такого. Другий напрямок становить управлінське
консультування, в якому аналітична діяльність в сфері
міжнародних відносин розглядається як найважливіший засіб
діагностування ситуацій. Третій напрямок становлять праці
з аналізу політики, де аналітичні процедури виступають
засобами одержання і обробки інформації у процесі фор
мулювання політики.
Правомірною є постановка питання щодо розвитку в Ук
раїні інформаційноаналітичних структур як важливої
складової інформатизації, аналізу перспектив цього процесу
у контексті практики. Складність і неоднозначність процесів,
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ризик і прагнення досягти гарного результату, різноманіт
ність інформації і відсутність достовірного знання змушують
застосовувати аналітичну діяльність в сфері міжнародних
відносин.
Реалізація аналітичної діяльності в сфері міжнародних
відносин здійснюється насамперед за допомогою застосування
конкретних методів пізнавальної діяльності. Кожен з ана
літичних методів являє собою сукупність певних принципів,
правил, прийомів і алгоритмів аналітичної діяльності, що
склалися в певну систему у процесі застосування людьми.
Саме неволодіння арсеналом цих методів і становить нині одну
з найважливіших проблем підготовки аналітиків у різних
сферах.

ЕСТЕТИКА ІМІДЖEОБРАЗУ:
ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ
Н. В. Барна
Університет «Україна», факультет філології
та масових комунікацій, доц., декан фак. філол. та масових ком.

Проблема іміджу в західних країнах (головним чином
в США) набуває актуальності з 1950х років. У 60х роках
XX сторіччя в Америці і Європі спостерігається зростання
кількості історичних, соціологічних, філософських і психо
логічних досліджень іміджу. У вітчизняній науці до кінця
80х років, близькі по спрямованості дослідження прово
дилися в рамках психології пропаганди, масових кому
нікацій, соціального пізнання. Великий розмах одержало
вивчення індивідуальної і суспільної свідомості. За думкою
фахівців імідж — це найцінніший скарб будьякої компанії.
Поняття «імідж» сьогодні досить багатозначне — це може
бути образ того чи іншого об’єкта, починаючи від особистості,
групи людей, організації з її виробами і закінчуючи державою
з її політичною елітою.
Значення іміджу за твердженням Ф. Шаркова можна спів
ставити зі значенням власного імені для людини. Наявність
іміджу, як і імені — необхідна умова комунікативної,
управлінської та соціальної дії. Він підкреслює, що в процесі
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комунікації у людини організації є два ім’я — наречене та
досяжне (славне). Він вважає, що наречене ім’я, це ім’я —
логотип, яке діє в процесі комунікації досяжне (славне ім’я —
це певний статус події або людини). У зв’язку з цим він робить
висновок, що ім’я досяжне важливіше за ім’я наречене
в процесі ефекту дії на сприймаючих. Дослідник А. М. Бекерев
орієнтує на те, що структура ім’я досяжного крім зовнішньої
оболонки (символ, логотип, бренд, знак) включає в себе перш
за все образ носія, енергему та відносини, які побудовані на
очікуваннях аудиторії. Підкреслюючи важливість образу
(фактор сприйняття) та енергеми (фактор відповідної дії, ім’я
містить в собі енергію, викликає реакцію).
Можна погодитись із Д. Доті яка розкриває креативну
складову іміджу, зазначаючи імідж — це твір, який постійно
створюється як мовою, так і образами…» Тим самим акцен
туючи свою увагу на принципах конструювання імідж —
образу в контексті просування певного продукту.
У своїй роботі «Манипуляция созданием» С. КараМурза
розкриває сутність знаковосеміотичної моделі сприйняття
образів свідомістю. У культурі він виокремлює особливий світ
графічних та живописних форм, які сприймаються за
допомогою зору — ейдосфера (від грец. ейдос — вид, образ).
Погоджуючись з ним слід зазначити що XX ст. розкрило
недосяжні раніше можливості знакових систем, як засобів
влади. Особливе місце зайняли візуальні образи. Вони
вживаються в разом з текстом та числами, що створює
багатофункціональний аспект. Вони пов’язані з тим, що
об’єднують два різни типи сприйняття, які входять в резонанс
та взаємно «розкручують» один одне — сприйняття семан
тичне та естетичне». Найбільш ефективні засоби інформації та
комунікації засновані на контрапункті, гармонійному ба
гатоголоссі, смислу та аспекті. Вони одночасно охоплюють
текст та художнє почуття («семантика переконує, естетика
зачаровує») [КараМурза].
Т. Адорно розриваючи сутність сучасного мистецтва пише:
«Люди, ошукані індустрією сучасної культури й пожадливі до
її завгарів..., вони прагнуть деестетизації мистецтва».
Позитив деестетизації художнього твору полягає у тому, що
він, водночас і річ серед інших речей і психологічне
віддзеркалення спостерігача. Цей дослідних вважає, що
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сучасне мистецтво відповідає «наявним соціальним потре
бам», воно перетворюється на галузь для одержання в першу
чергу прибутку, що розвивається доки є рентабельність...» Він
наголошує на характерній потребі сучасного мистецтва —
створення образу чарів, підкреслюючи: «Світ прагне ошу
канства, й деформує його». Хоча потім ставлячи акцент
констатує: «До мистецтва нині слід підходити покантівсь
кому — ставитися до нього як до даного...».
Б. Шмит та А. Симонсон наголошують на тому, що
сучасність забезпечує основні потреби людини, саме тому
забезпечити споживчу функцію можна тільки через задо
волення додаткових, естетичних потреб людини. Вони
підкреслюють той факт, що через чуттєве сприйняття образу
продукції споживачами, та чи інша фірма тільки виграє від
цього, дозволяючи сприймати свою продукцію зовсім в іншо
му ключі. Вони наголошують на тому, що завдяки засобам
естетичної комунікації формування бажаного образу товару
стає витвором мистецтва.
В результаті відповідних тверджень дослідники роблять
висновок, що успіху досягають ті корпорації, які створюють
образ своєї продукції на основі чуттєвого сприйняття,
наголошує на тому, що в силу вступає естетичний маркетинг,
як нова хвиля сучасності.

ДРУКОВАНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ
І. М. Видавська
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
II курс, група ДК!2.1,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: Н. В. Іовхімчук, старший викладач

Журнал (з франц. journal від jour — день) — періодичне
друковане видання, яке містить статті й матеріали з різних
суспільнополітичних, наукових, виробничих та інших
питань, публікує літературні та публіцистичні твори,
літературнокритичні праці, ілюстрації та фотоматеріали. Він
є одним з основних засобів масової інформації та пропаганди,
дає можливість розглядати події в більш широкому плані.
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Журнальне видання випускається у вигляді блоку листів
друкарського матеріалу встановленого формату, що скріплю
ються в корінці, пристосованого до специфіки певного пе
ріодичного видання, в обкладинці або палітурці під постійною
назвою.
Друкований журнал як джерело інформації має свою
специфіку: нескінченність і регулярність його випуску, певну
періодичність, наявність публікованих матеріалів у вигляді
статей, тематичну спрямованість змісту, обов’язковість
твердження в установленому порядку, особливе поліграфічне
оформлення і т. д. На відміну від інформації радіо і теле
бачення, журнал можна зберігати, звертатися до нього
повторно, збирати в підшивки.
Журнал як періодичне друковане видання має певні
позитивні та негативні особливості. Переваги: зручність
використання; читач отримує відразу повний комплект
інформації; інформація всіх категорій уміло скомпонована.
Недоліки: необхідний друк накладу; частина тиражу зали
шається не розкупленою; необхідно використовувати службу
доставки; важко робити тематичні добірки інформації
з підшивки; утруднений пошук необхідної статті в підшивці;
важко використовувати знайдені матеріали для часткового
відтворення; повільність і неоперативність публікації; висока
ціна журналів.
Зараз у світі виходить 20–30 тисяч журналів, що друкують
за рік декілька мільйонів статей. Тому важко зорієнтуватися
в цьому інформаційному потоці, а можна почувати себе досить
вільно, використовуючи так звані електронні журнали. Май
же усі наукові журнали мають електронні аналоги, а пошу
кова система підбирає за лічені секунди потрібні статті.
Швидко, зручно й дешево.
Розробка ідеї електронних журналів спричинила розвиток
служб зі створення та розповсюдження різних баз даних,
а також доставки документів, передусім журнальних статей.
Усе частіше електронні журнали починають відрізнятися
від друкованих збільшенням можливостей щодо розміщення
основних та додаткових матеріалів. У 1999 році почала
активно розвиватися індустрія електронних книжок та
електронних бібліотек.
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Усі важливі наукові журнали (наука, техніка, медицина)
з’являються на веб. Деякі журнали припиняють вихід у дру
кованому вигляді. Бібліотеки відпрацьовують технології
роботи з електронними журналами та управління електрон
ними колекціями. Тривають дискусії щодо відмови перед
плати друкованих журналів на користь електронних.
Електронні журнали спочатку були досить подібні між со
бою за технологією, доступні через мережу, пошукові мож
ливості. Але існують і певні відмінності: одні журнали
тотожні своєму друкованому варіанту, а інші вже мають
додатковий матеріал (наприклад: графіки, ілюстрації тощо).
Переваги електронних журналів: оперативність підго
товки та поширення публікацій: статті доступні відразу після
схвалення редакційною радою; цілодобова доступність;
можливість «зкачування» публікації, електронний текст
зручний для подальшої роботи (копіювання, замітки, конспект,
реферат і т. д.); зміст електронного журналу, як правило,
включає додатковий матеріал, якого немає у друкованому,
в т. ч. через мультимедіа, що дозволяє не лише прочитати,
а й побачити і почути результати дослідження; можливість
переписати необхідну інформацію у свій ПК.
Поява електронних журналів стала дуже важливим яви
щем. Адже, він гарантує оперативність, своєчасність інфор
мації, зручність у користуванні, доступність, швидкість
пошуку тощо.
Отже, журнал як друкований так і електронний є авто
ритетним носієм інформації, що користується великим
успіхом та популярністю серед читачів.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PREТЕХНОЛОГІЙ
У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
Олександр Волинець
Університет «Україна», факультет філології
та масових комунікацій, VI курс,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: І. М. Ломачинська, к. філос. н., доцент

Вітчизняний PR — це переважно PR політичний. Серія ін
тенсивних виборчих кампаній по формуванню місцевих,
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регіональних і федеральних органів влади, використання
в них неоднозначних «виборчих технологій» привели до того ,
що у свідомості публіки й у публіцистиці PR сприймається не
інакше як «чорний піар».
Однак у загальносвітовій практиці основну частину ринку
PRпослуг утворює не політичний, а бізнесPR. І важливі
розходження між ними. Ефективність політичного PR досить
проста — кількість поданих голосів, проведення конкретного
рішення. Політичний PR є, скоріше, політичною рекламою,
чим власне PR. Мова йде про продаж конкретного товару
(кандидата, програми, рішення) на політичному ринку — не
більше.
БізнесPR вибудовується на більш довгу перспективу, но
сить більш систематичний характер. Більш того, політичний
PR можна розглядати як частину PR бізнесу: політика,
взагаліто, ні що інше, як гра інтересів ділового світу та інших
соціальних сил, а тому суть — прояв їхньої лобістської
діяльності, тобто одного із секторів бізнесPR.
Сприйняття, розуміння і практика PR істотно залежать від
економічної ситуації, зрілості суспільства. Якщо спиратися на
добре відому періодизацію розвитку PR, то можна говорити
про чотири основні моделі (трактуваннях) PR і відповідних
підходах: маніпулюванні, інформуванні громадськості, орієн
тації на взаєморозуміння, соціальному партнерстві.
Відомо, що будьякий ринок, у тому числі ринок політич
них послуг, формується за наявністю попиту і пропозиції. Як
правило, в міру того як виникає потреба в даних послугах,
формується пропозиція, яка стимулює конкуренцію і підви
щує якість надаваних послуг.
Розвиток ринку вітчизняного політичного PR відбувається
за іншим сценарієм. Внаслідок певних причин пропозиція тут
мала, має і мусить мати випереджуючий характер і саме носії
пропозиції — різноманітні структури, які займаються PR,
консалтингом, ініціюють, а точніше — змушені ініціювати
виникнення попиту на власні послуги.
До того ж, чимало політиків вважають за необхідне звер
татися по зовнішню допомогу лише під час виборчих кам
паній. У подальшому консалтинговому та PR супроводженні
своєї діяльності багато з них не бачать доцільності —
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можливо, внаслідок недостатньої інформованості, можливо,
внаслідок власної самовпевненості, а можливо, через відсут
ність стратегічного планування.
Основна частина новообраних депутатів — це люди, які
донедавна були керівниками підприємств, менеджери вищих
щаблів, економісти, які вважають своєю головною місією
лобіювання інтересів тих сфер економіки, з яких вони прий
шли до парламенту. Здебільшого раніше вони не були
пов’язані з публічною діяльністю, а тому не мають навичок
публічного політика, не розуміють, для чого їм потрібна
публічність, а іноді, з тих чи інших причин, вважають за
краще залишатися «в тіні».
Але, як не парадоксально, саме ця частина депутатів стає
головним об’єктом PR супроводу. Більшість із депутатів
«політиків» вважає себе самодостатніми, здатними власними
силами вирішити всі свої проблеми, в тому числі — проблеми,
пов’язані з позиціонуванням, створенням позитивного іміджу,
підтримкою репутації. У депутатів«політиків» достеменно
сформована своя думка стосовно будьякого питання, яка крім
того, має тенденцію неодноразово змінюватись залежно від
обставин...
Навпаки, депутати«управлінці» дуже швидко починають
усвідомлювати, що для ефективної депутатської роботи, для
лобіювання інтересів своєї галузі їм недостатньо власного
досвіду і знань, що потрібні додаткові інтелектуальні ресурси,
у тому числі — для налагодження комунікацій з громадськіс
тю і формування громадської думки. Саме вони щодалі
частіше починають співпрацювати з PRструктурами, хоча,
повторюю, ринок з точки зору сформованості попиту ніяк не
можна назвати розвинутим.
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АНАЛІТИЧНІ ЯКОСТІ ЛІДЕРА НА ШЛЯХУ
ДО ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Павло Дирда
Університет «Україна», факультет філології
та масових комунікацій, VI курс,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: І. М. Ломачинська, к. філос. н., доцент

В сучасній науковій думці існує багато підходів до ви
вчення проблеми лідерства. В контексті даної проблеми
визначимо лідерство як форму поведінки та формування
особистості в організації ХХІ століття, а також роль керівни
кааналітика, тому що кожен керівник підпадає під визна
чення аналітика, звичайно, якщо він відповідальний керів
ник, в конкурентному середовищі та розвитку глобалізації.
Проаналізувавши сутність лідерства, пропонуємо наступне
визначення лідерства — це вміння доносити до людей своє
бачення їхнього потенціалу та цінності так, щоб вони самі
побачили його в собі. На нашу думку дане визначення
відображає саму суть лідера, здатного впливати на людей
і вести їх за собою.
Для вироблення правильного плану дій необхідна інфор
мація, а тут лідер неабиякою мірою завжди залежатиме від
підлеглих, від їх готовності забезпечувати шефа правильними
і точними даними, від їх відвертості і чесності, нарешті, від їх
згоди з діями, які пропонує їм керівник. Тому від того, як
будуються відносини першої особи компанії з тими його
підлеглими, з якими він постійно контактує, часто залежить
кінцевий успіх. Будьякому лідеру необхідно постійно
відстежувати, чи не намагаються ним маніпулювати, чи не
приховують від нього важливу інформацію, чи не саботують
його вказівки, а також вживати заходи до припинення всіх
цих проявів у зародку.
Керівники компаній суцільно і поряд припускаються
помилки через невірну інформацію, яку надали їм підлеглі.
При цьому ніхто не може вважати себе застрахованим від
мимовільної або навмисної дезінформації. Співробітники ха
ризматичних лідерів часто випробовують до них щиру
пошану, цілком довіряють їх авторитету і неусвідомлено
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підносять факти, щоб догодити своїм керівникам. Директори
диктаторського типу не люблять заперечень і незгоди, а тому
їх помічники деколи просто не хочуть суперечити владному
лідеру і приховують від нього невтішну реальність.
При ухваленні рішення керівнику практично завжди
потрібна додаткова інформація, яку йому надають помічники,
радники, експерти. Деякі лідери прагнуть спиратися на
невелику групу відданих соратників, що раніше довели свою
надійність, але і тут не піти від питання обґрунтованості їх
порад. Абсолютно незалежних рішень не буває; роблячи вибір,
людина завжди залежить від чиєїсь думки.
Разом з мимовільною дезінформацією, що виникає через
страх перед зауваженням або від надлишку старанності,
можливий і варіант, коли керівником маніпулюють, тими або
іншими способами наштовхуючи його на потрібні комусь
рішення. Відомо немало фактів, коли другі номери відкрито
очолюють опозицію проти перших. Втім, ще більш поширені
«сірі кардинали», що вважають за краще управляти через
куліси.
Так, осмислюючи викладене, стає очевидним, що глава
компанії повинен всерйоз задуматися коли підлеглі почина
ють скаржитися, що їм важко дістати доступ до начальника.
Можливо, справа і не в довіреному секретарі, який «фільтрує»
відвідувачів, вирішуючи, хто з них зможе поспілкуватися
з босом і коли, але у будьякому випадку взаємна відчуженість
керівника і очолюваного ним колективу не приведе ні до чого
доброго.
Посправжньому ефективно протистояти маніпулюванню,
зловживанням, спотворенню інформації, прихованню важли
вих відомостей може тільки ретельно вирощена корпоративна
культура, що заохочує чесність і високо ставить правду
незалежно від того, наскільки вона «приємна» або «зручна».
Крім усілякого заохочення тих, хто надає правдиву
інформацію, керівник може поліпшити свою обізнаність за
рахунок зростання чисельності джерел інформації. Тут
можуть допомогти опитування споживачів і співробітників,
запрошення незалежних експертів, усесторонній моніторинг
нових проектів.
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Взагалі, при виробленні серйозних рішень одноголосна
підтримка варіанту, висунутого лідером, і повна відсутність
заперечень повинні сприйматися критично.
В більшості випадків незалежно від підлеглих, навіть від
самої ефективної командної роботи успіх лідераменеджера
керівника може зазнати краху від власної шкоди. В органі
заціях дуже багато керівників з добрими намірами, які у ви
сновку породжують стрес, де мотивацію та низьку ефективність
персоналу.Їм шкодить незнання комунікативних технологій та
відсутність етики.
Лідери ери мудрості не вимагають, а радше надихають.
Вони не мислять категоріями «втратити/отримати», бо шука
ють третю альтернативу — вони обирають дорогу посередині
і водночас трохи вище, ніж дорога простих смертних, які
зробили вибір на користь старого способу мислення. Ці люди
сповнені вдячності, шанобливості та поваги до всіх, хто їх
оточує. Вони створюють перспективу у вигляді можливостей
для постійного зростання для тих, хто зробив свій вибір і ру
хається за лідером на шляху до поставленої мети.

ПЕРСПЕКТИВИ НАСИЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
РИНКУ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ
НАУКОВОEТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ І РОЗВИТКУ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Т. О. Зубченко
Білоцерківський інститут економіки та управління,
III курс, група ДД31,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: І. С. Товт, к. і. н., доцент

Входженню України в міжнародний інформаційний про
стір, підвищенню ефективності функціонування її інформа
ційного ринку мають сприяти заходи, спрямовані на недо
пущення завдання шкоди її національним інформаційним
ресурсам, навмисного їх спотворення і знищення у процесі їх
використання, проти спроб створення негативного іміджу
нашої держави, замовчування її потенціалу в міжнародному
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співробітництві, використання різноманітних форм протидії
формуванню повноцінного інформаційноаналітичного сег
мента в глобальному інформаційному просторі. Ця тема є над
звичайно актуальною в сучасному суспільстві. Метою нашого
дослідження є вивчення вже наявних в Україні інформа
ційних баз, методи їх вдосконалення та необхідність розвитку
і впровадження нових технологій для прискорення інфор
маційного обміну як в середині держави, та і у міжнародному
інформаційному просторі.
Забезпеченню загальнодержавної системи інформаційної
безпеки має сприяти насамперед відповідна нормативнопра
вова база, яка б чітко визначала доступ інших держав, їхніх
громадян до національного інформаційного багатства України
і порядок його використання.
Активна участь в Інформаційному ринку не можлива без
невпинного збагачення базових ресурсів інформації. Серед
них вирізняється система загальносуспільних інформаційних
баз — бібліотечних закладів.
На нинішньому етапі розвитку інформатизації в Україні ці
інформаційні бази слабо включені в систему циркуляції
інформації внаслідок зберігання основної маси інформаційних
ресурсів на складних у використанні доелектронних носіях.
Стрімке зростання ефективності бібліотечних інформаційних
баз може бути досягнуте через розвиток кооперативних зв’яз
ків між бібліотеками з допомогою електронних ліній зв’язку.
Актуальним є збалансований розвиток телекомунікаційних
систем, комп’ютерної телефонії, інформаційнотелекомуні
каційних технологій для впровадження дистанційних форм
співробітництва з користувачами.
Спеціальними інформаційними базами, у яких фіксується
документальна основа життя суспільства, є архівні заклади.
Упровадження нових технологій, розвиток міжнародних
зв’язків, трансформація українського суспільства зумов
люють необхідність удосконалення нормативноправової бази
архівної сфери з дотриманням пріоритету національних
інтересів у формуванні та використанні архівних інформа
ційних ресурсів.
До загальносуспільних інформаційних баз України нале
жать також мережі музеїв. Введенню в обіг інформаційних
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ресурсів музейних закладів сьогодні дедалі більше сприяють
форми роботи, пов’язані з використанням електронної інфор
мації (віртуальні музеї, експозиції, виставки, дистанційне
експонування та популяризація науки).
Поряд з функціонуванням системи традиційних інфор
маційних баз, бібліотечних, архівних та музейних, відбува
ється зростання кількості нових інформаційних баз, що
відображають ускладнення соціальної структури і є важливою
ідентифікаційною характеристикою. Ця тенденція є красно
мовною ознакою процесу входження в Інформаційне суспільст
во. Уся названа система інформаційних баз становить інфор
маційний потенціал нашої держави, один із важливих
показників ефективності якого — якість системи внутрішніх
зв’язків. Вона, у свою чергу, зумовлена необхідністю збалан
сованого розвитку телекомунікаційних систем, комп’ютерної
телефонії, упровадження інформаційнотелекомунікаційних
технологій.
Дедалі більшої актуальності набуває інтелектуалізація
українських пошукових систем і засобів навігації в Інтернеті,
а також приведення стандартів, що діють в Україні (терміно
логічних, форматних та ін.), у відповідність із нормативними
документами Міжнародної організації зі стандартизації та
Міжнародної електротехнічної комісії.
Входження нашого суспільства в ринкові форми господа
рювання стимулює розвиток рекламної діяльності. В Україні
швидкими темпами відбувається кадровий, правовий та
освітній процес її забезпечення. Ця діяльність сприяє просу
ванню товарів і послуг вітчизняного виробника на внутрішній
і зовнішній ринки, обстоюванню його Інтересів з допомогою
рекламних заходів. Цій же меті, а також залученню нових
інвестицій та технологій в українське виробництво слугують
і виставковоярмаркова діяльність, і перші кроки у сфері
ділового туризму.
Наявний потенціал розвитку всієї системи механізмів
постійного поповнення інформаційних баз українського
суспільства засвідчує, поперше, життєздатність цих баз
в умовах входження в глобальний інформаційний простір, по
друге, наявність серйозного потенціалу вдосконалення внут
рішньосуспільних інформаційних процесів і, потретє,
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реальні можливості залучення в процес оновлення інформа
ційного потенціалу суспільства дедалі ширшого кола наших
громадян.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НОТНОГО
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
М. В. Кінша
Кіровоградський інституту розвитку людини «Україна»,
факультет інформаційних комунікацій. II курс, група Д!ІІ!д,
спеціальність «Документознавства та інформаційної діяльності»
Науковий керівник: Н. О. Мильніченко, старший викладач

Із всієї сукупності документів нотне видання виділяється
по характеру знакових систем фіксації і передачі інформації.
Завдяки цьому нотне видання ніколи не назвеш поіншому.
І за цією ознакою нотне видання відносять до ідеографічних
документів, де знаками є умовні позначення, які не відобра
жають реальних предметів або явищ.
Отже, нотне видання — це різновид видань, більшу части
ну об’єму якого займають нотні записи музичного видання. Ці
видання призначені для виконання або вивчення нотних
записів.
Нотні видання створюються за допомогою нот, що дає нам
змогу більш точно досліджувати нотне документознавство.
Термін «ноти» є центром музичної культури, музичного
мистецтва. Ноти є невід’ємною частиною музики, адже як
відомо нота — це спеціальний знак, який передає інформацію.
Крім нот також існує скрипічний та басовий ключ.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що в наш час мало
хто звертається до нотних видань, але для тих хто не забуває
про неї, музика є сенсом життя. Це творча частина населення
планети. Саме розвиток музичної свідомості був причиною
того, що людина стала поновому прислухатися до звуків
навколишнього світу, і багато з того, що здавалося їй раніше
простим шумом, стало для неї музикою. Вона навчилася
відчувати музичні звуки з різних предметів, які пізніше стали
музичними інструментами.
Метою роботи є дослідження історії, сучасного стану та
перспектив розвитку нотного документознавства.
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Предметом дослідження є вся сукупність нотних докумен
тів, як основних носіїв музичної інформації для подальшого
розвитку музики.
Завдання визначені метою роботи:
— дослідити історію створення нот;
— дати загальну характеристику нотному документу;
— розкрити основні поняття нотного видання;
— виокремити роль нотного документа в документо
знавстві;
— узагальнити перспективи розвитку.
Об’єкт дослідження: історія розвитку нотного документо
знавства, де розкриваються основні його етапи.
Теоретичне значення роботи визначається в тому, що
розкривається поняття нотного документознавства.
Практичне значення виявляється в потребі застосування
нотних видань.
Як висновок потрібно сказати те, що ще з самого початку
свого існування музика мала неабияке значення для су
спільства. Вона ї зараз є сенсом життя багатьох людей. Зараз
досліджуються нові аспекти її впливу на людину.
В сучасному нотному документознавстві важливим теоре
тичним і практичним досягненням є розробка класифікації
нотних документів, так як їх специфіка вимагає створення
багатоаспектної системи класифікацій, що відображає їх
видові особливості. Також досягненням музичного документо
знавства можна вважати глибокого вивчення історії музики
і способів запису музичної інформації. Це дало змогу проана
лізувати і систематизувати всі існуючі знання про музичне
видання як основний вид документа в нотному документо
знавстві.
Поряд з цим існує ряд проблем, які потрібно вирішити
у майбутньому. Сюди відноситься вирішення питання з орга
нізації самої науки, уточнення її розділів, галузей знань,
термінологічної системи, а також створення системи класифі
кації сучасних музичних видань за жанрами, напрямками
і стилями, яка б відповідала сучасним вимогам музики у су
спільстві.
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ЛІДЕРИ ТА ЇХ ПОСЛІДОВНИКИ:
ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ НАВИЧОК
І. М. Ломачинська
Університет «Україна», факультет філології
та масових комунікацій, кандидат філософських наук, доцент,
докторант кафедри релігієзнавства КНУ імені Тараса Шевченка

В сучасних економічних та соціальних умовах розвитку
нашої держави особливої ваги набуває проблема реалізації
внутрішнього потенціалу кожної особистості, виховання
почуття гідності, самоповаги та відповідальності за спільну
справу, вміння концентрувати зусилля на шляху досягнення
поставленої мети, тобто виховання в кожній особистості
лідерських навичок.
Лідерство — це складне соціальне явище, що виступає як
один із базових механізмів диференціації соціальної діяль
ності і передбачає досягнення особливого становища певною
особистістю або групою осіб по відношенню до інших членів
суспільного середовища.
Варто зазначити, що термін leadership в англійській мові
означає поведінку керівника, що спонукає підлеглих мобі
лізовувати свої сили і здібності ради досягнення поставленої
задачі. Тобто лідерство, передусім, — це система взаємосто
сунків в групі, коли одна людина, що володіє психологічною
здатністю владного впливу, виступає з ініціативою кон
кретних дій на шляху досягнення певної мети, а інші члени
групи, що виконують роль послідовників, готові підкорятися
розпорядженням лідера та слідувати по вказаному шляху.
Лідер чітко бачить окреслені перспективи, йому властиве
почуття відповідальності за дії кожного учасника групи і їх
можливі наслідки.
Характерна особливість лідерства полягає в тому, щоб мак
симально об’єднати членів групи, захопити їх окресленими
перспективами, поставити групові інтереси вище за інди
відуальні. Лідерство — це здатність осягнути більш широкий
кругозір, вивести ефективність діяльності людини на рівень
значно вищих стандартів, а також можливість формувати
нову особистість, що не обмежена суспільними рамками та
стереотипами.
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Лідер не просто нав’язує найбільш бажану для нього мету,
він, передусім, досліджує ідеї та переконання членів своєї
групи, задля того, щоб спільна мета певною мірою відобра
жала внутрішні прагнення його послідовників, тобто стала
для них максимально бажаною.
Постать лідера і стиль його поведінки, як домінанти багато
в чому визначають долю кожного учасника і всієї групи
в цілому, тобто лідери впливають на процес соціалізації ін
дивідів. Лідери, завдяки своїй центральній позиції відіграють
важливу роль у формуванні групової мети, світогляду, а також
організаційної структури та спільної діяльності членів групи.
Маючи необхідні важелі впливу, лідер не прагне нав’язати
підлеглому свою думку або волю, навпаки, він лише спря
мовує зусилля підлеглого і сприяє вільному обміну інформа
цією. Процес впливу у цьому випадку здійснюється краще
завдяки тому, що люди, як правило, більш старанно пра
цюють для досягнення мети, яка була сформульована за їх
участю, і, як наслідок, зростає їх самооцінка та самоповага.
Для лідерства важливою стає ефективна комунікація,
тобто вплив на кожну конкретну особистість, на кожного
члена групи, виховання в нього лідерських навиків, вміння
взяти відповідальність за результати справи. Лідер не тільки
говорить, він також слухає, тобто для нього важливим стає
комунікативний зв’язок з аудиторією, наочне підтвердження
усвідомлення тих ідей та цінностей, що стали визначальними
не тільки для нього, але і для групи в цілому. Справжнього
лідера відрізняє неабиякий інтелект та сила волі, яких він
прагне набути і в своїх послідовників.
Головна особливість ефективного лідерства полягає в тому,
щоб залучити послідовників до ефективного вирішення по
ставленої задачі, вивільнити їх внутрішню енергію, привити
їм почуття відповідальності і гордості за спільну справу,
відчути, що вони є не лише байдужими виконавцями, а,
передусім, тими особистостями, від активної позиції яких
залежить кінцевий результат. Лише за таких умов окреслені
перспективи з абстрактної ідеї перетворяться на конкретну
реальність, і стануть підґрунтям руху до нової мети.

— 215 —

Секція ІI

Документознавство

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ДОКУМЕНТАЛЬНОEІНФОРМАЦІЙНИХ
КОМУНІКАЦІЙ
Ольга Романчук

Університет «Україна», факультет філології
та масових комунікацій, VI курс,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: І. М. Ломачинська, к. філос. н., доцент

Існування людської цивілізації можливо лише за умов
спадкоємності соціокультурних традицій поколінь, що здій
снюється через успадкування суспільно значущої інформації.
Передавання інформації може здійснюватися двома основ
ними способами: через безпосередню діяльність та через зна
кове опосередкування.
Прагнення зафіксувати, зберегти та передати цінні відо
мості, накопичені суспільною практикою, сприяло винаходу
знакових систем, а також засобів та способів закріплення
знаків на матеріальному носії, тобто створило підгрунтя для
появи основних складових будьякого документа.
Документ виник і існує в документнокомунікаційному
процесі, тобто у такій комунікації (зв’язок між об’єктами
реального світу), в якій від одного суб’єкта (відправник) до
іншого (споживач) передається документальна інформація
(тобто інформація, що міститься в документі).
Функціональна сутність документа полягає у тому, що він
є особливою формою каналу передачі інформації в системі
соціальних комунікацій: такою формою, у якій передане
повідомлення фіксується на матеріальному носії, відділеному як
від комуніканта, так і від реципієнта, що забезпечує передачу
повідомлення в часі й уможливлює його передачу в просторі.
З розвитком цивілізації постійно відкриваються нові,
технічно усе більш досконалі й витончені можливості фік
сування на різних матеріальних носіях соціальної інформації,
способи й засоби її переробки, зберігання й поширення.
У результаті неухильно зростає їх реальна розмаїття у системі
документальних комунікацій. Сьогодні ця система являє
собою величезну за масштабами, структурно надзвичайно
складну, глибоко розгалужену й диференційовану галузь
людської діяльності.
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Функціонування документів у суспільстві — це, по суті,
єдність спокою (зберігання) і руху (поширення й викорис
тання) тієї соціальної інформації, що опосередковується через
систему документальних комунікацій. Функціонування до
кументів охоплює всі сторони людського буття, пов’язані як
з відбиттям дійсності (духовна діяльність), так і з її ціле
спрямованою зміною (практична діяльність), в усіх сторонах
людських відносин, природних і суспільних.
Система документальних комунікацій є сукупністю всіх
документів, всіх споживачів документально зафіксованої
інформації і всіх відносин між ними, обумовлених як внут
рішніми властивостями системи, так і зовнішнім середовищем
(умовами) її суспільного функціонування.
Система документальних комунікацій обслуговує всі без
виключення сфери людської діяльності. Її значення в сучасному
світі неможливо переоцінити. В систему документальних кому
нікацій входить, забезпечуючи її розвиток і функціонування,
цілий ряд спеціально для цього створених суспільних інсти
тутів, у тому числі редакційновидавнича справа, книжкова
торгівля, бібліотечна справа, архівна справа, науковоінформа
ційна діяльність, бібліографічна діяльність.
Таким чином, документальна комунікація є однією із
провідних підсистем соціальної комунікації, що найбільш
повно передає інформацію, зафіксовану в документах. Одного
разу виникнувши, документні комунікаційні канали постійно
змінюються, збагачуються новими технічними засобами,
матеріальними носіями, знаковими системами, новими спо
собами запису й відтворення інформації.

БАЗИ ДАНИХ В ДОКУМЕНТОЗНАВСТВІ
В. В. Антонович
Фак. філол. та масових комун., каф. док. та інформ. д.,
5!й курс, група ДІ!32,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: О. В. Струтинська, ст. вик. каф. док. та інфор. д.

Тема «Бази даних в документознавстві» є дуже актуальною
на теперішній час. Це пояснюється тим, що сьогодні відбу
вається бурхливий розвиток інформаційних технологій. Мале
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підприємство чи велика корпорація, основою діяльності будь
якої організації є документообіг. За тим наскільки він відповідає
встановленим нормам і вимогам часу можна скласти певне
уявлення про організацію. Звичайно різні системи документо
обігу містять різні системи у своїй основі, не завжди бази даних.
Але саме використання бази даних у документообігу є найбільш
зручним і ефективним. Не потрібно годинами шукати інфор
мацію про деякий необхідний документ. Достатньо просто ввести
пошукове слово (задати запит за певними параметрами). Бази
даних дуже поширені у деяких інших практичних галузях.
Звичайно в документознавстві здавна використовувалися бази
даних, просто вони мали «паперовий» характер.
Питання документообігу в організації розглядає докумен
тознавство — наука про документ. Документознавство має
давні корені. Практично воно застосовувалося давно, але не
мало теоретичного обґрунтування. Як наука воно почало
розвиватися нещодавно. Виникнення документознавства
є логічним результатом практичної діяльності. Вагомий
внесок у його становлення внесли: С. Кулешов, Г. Швецова
Водка, Н. Кушнаренко тощо.
Сучасний етап розвитку документознавства характери
зується становленням групи спеціальних наукових дисцип
лін — теорії документальних комунікацій; теорій документ
них потоків; документного фондознавства; електронного
документознавства; управлінського документознавства; теорії
та історії діловодства. Кожна з цих дисциплін ґрунтується на
загальнодокументознавчій і власній системі знань; вивчає
специфічні документоутворення, що входять до документної
інфраструктури суспільства і (або) функціонально орієнтовані
на задоволення конкретних інформаційних потреб суспільства
та особистості.
Системи управління базами даних це — сукупність про
грамних і мовних засобів, що забезпечують управління базами
даних. Цей вид програмного забезпечення був розроблений
у 70х роках, що дозволило структурувати, систематизувати
і організувати дані для їх обробки і зберігання у комп’ютері.
Еволюція СУБД пройшла шлях від систем, що спиралися на
ієрархічну і мережеву модель даних до систем так званого
третього покоління, для яких характерні ідеї об’єктноорієн
тованого підходу. Логічно у сучасній СУБД можна виділити
внутрішню частину — ядро СУБД (Data Base Engine), ком
— 218 —

та інформаційна діяльність

Секція IІ

пілятор мови БД (найчастіше SQL), підсистему підтримки часу
виконання, набір утиліт.
Призначення СУБД:
— створення бази даних;
— занесення, редагування і вилучення даних;
— упорядкування даних;
— пошук даних, що відповідають заданим ознакам;
— забезпечення захисту і секретності інформації;
— розмежування доступу до даних;
— оформлення документів з інформацією баз даних.
Отже, використання баз даних у документознавстві, а зок
рема в діловодстві, досить ефективно впливає на роботу
організації в цілому. Ефективність використання в даному
випадку характеризують такі показники:
— швидкість – інформація у базах даних передається
швидше, ніж це робиться традиційним способом;
— зручність – інформацію можна отримати, не відходячи
від робочого місця;
— економність — непотрібно витрачати кошти на ксероко
піювання або багаторазовий друк документів;
— цілісність — документи в базі даних розміщені струк
туровано, компактно і послідовно, що виключає можливість
втрати (загублення) документа.

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННИМ
ДОКУМЕНТООБІГОМ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ
«ДЕЛО»
І. О. Черпак
Фак. філол. та мас. комун., каф. док. та інфор. д., 5!й курс, група ДІ!32,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: О. В. Струтинська, ст. вик. каф. док. та інф. д.

В основі будьякої підприємницької діяльності лежить ро
бота з документами, діловодство та документообіг, формальні
процеси створення та руху документів в організації, тому
постійне вдосконалення методів роботи у цих сферах в наш час
набуває все більшої актуальності.
Для організації такого ефективного управління документа
ційною діяльністю на сучасних підприємствах використовують
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спеціальне програмне забезпечення таке як системи управлін!
ня електронним документообігом.
Система управління електронним документообігом
(СУЕД) — програмне забезпечення, що забезпечує організацію
документообігу підприємства; це організаційнотехнологіч
ний комплекс методичних, технічних, програмних та інфор
маційних засобів, який забезпечує комплекс функцій для
роботи з електронними документами: перетворення паперових
документів у електронні, організація захисту і розподілу
доступу до електронних документів, їх маршрутизація, меха
нізми узгодження документів тощо.
СУЕД призначені для автоматизації усього комплексу
робіт із документами створеними як в конкретній організації,
так і з тими, що надійшли ззовні: введення документів у си
стему, реєстрація, розподіл і розсилання, редагування і моди
фікація, оперативне збереження й архівація, пошук і пере
гляд, витяг і відтворення, контроль виконання, розмежування
доступу, довідкова служба тощо.
При впровадженні систем у практику роботи підприємства
ставляться такі основні завдання: підвищення продуктивності
праці; підвищення оперативності у роботі з документами;
поліпшення якості підготовки, опрацювання та відтворення
документів; скорочення кількості непотрібних документів
і непотрібних розсилань; поліпшення організації контролю за
маршрутизацією і виконанням документів; розширення
можливостей довідковоінформаційного обслуговування.
На ринку засобів електронного управління документами на
сьогоднішній день умовно виділяють п’ять категорій технологій:
— СУЕД, орієнтовані на бізнес!процеси призначені, як
правило, для специфічних додатків, що орієнтуються на
використання в певній галузі.
— Корпоративні СУЕД забезпечують корпоративну
інфраструктуру для створення, спільної роботи з документами
та їх публікації, доступну, як правило, всім користувачам
в організації.
— Системи управління контентом забезпечують процес
відслідковування створення, доступу, контролю та доставки
інформації до рівня розділів документів та об’єктів для їх
подальшого повторного використання
— Системи управління образами перетворюють інфор
мацію з паперових носіїв в цифровий формат (як правило,
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формат TIFF), після чого документ може бути використаний
в роботі уже в електронній формі.
— Системи управління потоками робіт (Workflow man!
agement) розраховані на забезпечення руху деяких об’єктів за
попередньо заданими маршрутами (так звана «жорстка мар
шрутизація»).
Всі СУЕД містять обов’язкові типові компоненти: сховище
карток (атрибутів) документів; сховище документів; ком
поненти, які здійснюють бізнеслогіку системи.
1. Сховище атрибутів документів призначене для збе
рігання «картки» — набору полів (атрибутів), що характе
ризують документ (наприклад, його назва, автор, час ство
рення документа тощо).
2. Сховище самих документів.
3. Бізнес!рівень (сервіси повнотекстової індексації).
Функціональність будьякої СУЕД складається з таких
фундаментальних компонентів: управління документами
в сховищі, пошук документів, маршрутизація і контроль
виконання, розмежування доступу, звіти, адміністрування.
Однією з найпоширеніших у нашій країні СУЕД є система
«ДЕЛО», що повною мірою підтримує вітчизняні традиції
діловодства та повний життєвий цикл документа. Система може
використовуватись як невеликими організаціями — для авто
матизації паперового документообігу, так і великими підпри
ємствами — для організації електронного документообігу.
Основними функціями системи можна назвати:
— забезпечення повного життєвого циклу документа
в організації від створення проекту документа до списання
у справу і передавання в архів;
— формування доручень за документами;
— управління проходженням документів із множиною
рішень;
— передавання завізованих документів співробітникам на
ознайомлення та виконання;
— контроль проходження і виконання документів;
— забезпечення інформаційної безпеки.
Система має зручний в користуванні інтерфейс та довідкові
системи.
Впровадження таких СУЕД значно спрощує рутинну
роботу в офісі для рядових працівників та контроль над нею
для керівників.
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АБРЕВІАТУРИ У МОВІ СУЧАСНИХ ЗМІ
О. О. Сосмін
Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна», ІІІ курс, група ДК!3.1,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: Т. Й. Жалко, к. філол. н., доцент

Основна суть абревіації як мовного явища та абревіатур як
результатів його продукування зосереджується в семі «скоро
чення».
У європейських мовах це явище набуло поширення на по
чатку ХХ століття, в українській і російській мовах бурхливий
розвиток абревіації почався після революції 1917 року.
Скорочення використовуються як у писемному, так і в усно
му мовленні, відображаючи особливості різних сторін сучас
ного життя українського народу та розвитку його мови.
Серед великого масиву абревіатур, у мові сучасних ЗМІ
і в літературній мові в цілому, можна виділити три основних
групи:
1. Часткові, або частково скорочені, абревіатури чи конт
рактури. Вони становлять найбільшу за обсягом групу лексем.
Особливістю цих одиниць є скорочення не всіх компонентів
базового сполучення, а лише одного чи кількох, але з обо
в’язковою наявністю одного повного слова — районна держав!
на адміністрація (райдержадміністрація).
2. Ініціальні, або акроніми — до них належать лексеми, що
постали на основі ініціальних, тобто початкових звуків чи
літер слів складної номінації. Серед них виділяють — літерні,
звукові, літернозвукові, літерні та звукові з числовим склад
ником (Т — 80УД — танк 80!ї моделі удосконалений, НАНУ —
Національна академія наук України).
3. Комбіновані — утворюються специфічним поєднанням,
комбінуванням різних частин скорочених слів. (ДержТБ —
Державне телебачення, ТВ!проект — телевізійний проект).
Слід відзначити як позитивну тенденцію, що спостері
гається в мові масмедіа кінця ХХ ст., — формування деяких
власне українських абревіатур. Вони починають активніше
вживатися замість колишніх складноскорочених слів, що
з’явилися на ґрунті російської мови. Прикладом цього можуть
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слугувати утворення на зразок ВНЗ (вищий навчальний
заклад) або ВЗО (вищий заклад освіти) замість штучно
накинутої українській мові лексеми вуз (з рос. высшее учебное
заведение). На жаль, сучасна українська мова ніяк не може
позбутися тиску російської мови, виробити власні лексичні
одиниці, які б повністю відповідали її фонетичній, словотвір
ній, граматичній та стилістичній системам.
Скорочення у повідомленнях виконуються на підставі пра
вил орфографії, стандартів на скорочення, а також словників
скорочень.
Розрізняють такі види скорочень: загальновживані (вико
ристовуються після переліків, перед іменами, прізвищами та
географічними назвами, при посиланнях); спеціальні (скоро
чення в бібліографічних описах. Подані українською мовою,
вони повинні відповідати стандартові ДСТУ 3582–97);
локальні (використовуються у певному виданні або в одному
конкретному повідомленні).
Найбільше скорочень у періодичних виданнях саме загально
вживаних.
У «Волинській газеті» (№ 41 (618 за 25 жовтня 2007 р.))
міститься 140 різних скорочень, а разом з тими, що пов
торюються — близько 585 абревіатур.
Найчастіше на сторінках «Волинської газети» зустрічаємо
скорочення: р (рік) — 50 разів, % (відсоток) — 45, грн
(гривня) — 20, м (місто) — 19, р!н (район) — 17, тис
(тисяча) — 16, № (номер) — 13, с (село) — 10. Це загально
вживані абревіатури. Що ж стосується частковоскорочених,
то першість належить облраді (обласна рада) — у текстах
газети вживається 14 разів, друге місце за санепідемстанцією
(санітарна епідемічна станція) — 8, третє посідає райдерж!
адміністрація (районна державна адміністрація) — 6 разів.
Вагоме місце займають ініціальні абревіатури. Перевага
надається ПДВ (податок на додану вартість). Частотність її
вживання — 30 разів. Рідше використовуються ДАІ (держав!
на автоінспекція) — 24 рази, ДПА (Державна податкова
інспекція) — 21, ТзОВ (товариство з обмеженою відпові!
дальністю) — 15, ВТП (Волинське транспортне підпри!
ємство) — 10, ДТП — (дорожньо транспортна пригода) —
8 разів.
— 223 —

Секція ІI

Документознавство

Абревіація — це наймолодший спосіб словотворення, але
досить продуктивний у сучасній мові. Саме за допомогою
скорочень, ЗМІ можуть ощадливо використовувати газетну
площу, яка на сьогодні стає дедалі дорожчою.

РІЗНОВИДИ АНАЛІЗУ
В АНАЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Оксана Ткаченко
Університет «Україна», факультет філології
та масових комунікацій, VI курс,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: І. М. Ломачинська, к. філос. н., доцент

Аналітична діяльність або аналітика являє собою напря
мок інтелектуальної діяльності людей, яка спрямована на
вирішення завдань, що виникають у різних сферах життя
суспільства.
Нині аналітика являє собою розгалужену і складну систе
му знань, до якої входять логіка як наука про закономірності
й операції правильного мислення, наукова методологія як
система принципів, методів і прийомів пізнавальної діяль
ності, евристика — дисципліна, метою якої є відкриття нового
в науці, техніці й інших сферах життя, коли відсутній
алгоритм вирішення того чи іншого пізнавального завдання,
а також інформатика — наука про інформацію, способи її
одержання, нагромадження, обробки і передачі.
Розгорнута характеристика усіх видів аналітичної діяль
ності є досить складною, тому зупинимося на характеристиці
тих із них, що дістали найбільше широке поширення в житті
і впливають на розвиток аналітичних технологій.
Проблемний аналіз оснований на здійсненні проблемного
структурування, що передбачає виділення комплексу проблем
ситуації, їх типології, характеристики, наслідків, шляхів
вирішення.
Метою системного аналізу є визначення характеристик,
структури ситуації, її функцій, взаємодії з навколишнім
і внутрішнім середовищем. При цьому залежно від вектора
цього аналізу, тобто від спрямованості від структури до
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функції чи навпаки виділяють відповідно два види системного
аналізу: дескриптивний і конструктивний. Основна мета
дескриптивного аналізу спрямована на з’ясування того, як
функціонує система, у якій задано структуру. Конструк
тивний аналіз передбачає добір під задані цілі, функції
структури системи. Обидва види аналізу досить часто до
повнюють один одного.
Причиннонаслідковий аналіз ґрунтується на такій най
важливішій властивості сущого, якою є причинність (кау
зальність — від лат. causa). Її основними поняттями ви
ступають «причина» і «наслідок», що описують причинний
зв’язок між явищами. Причиннонаслідковий аналіз засто
совується задля встановлення причин, що призвели до виник
нення даної ситуації, і наслідків її розгортання.
Праксеологічний аналіз передбачає осмислення того чи
іншого об’єкта, процесу, явища з погляду їх ефективнішого
використання в практичному житті. Праксеологічний аналіз
побудований на діагностиці змісту діяльності в ситуації, її
моделювання й оптимізація.
Основною метою аксіологічного аналізу є побудова системи
оцінок явищ, діяльності, процесів, ситуацій з позицій певної
ціннісної системи. Необхідність цього виду аналізу зумовлене
тим, що суспільство характеризується значною ціннісною
диференціацією. Цінності представників різних соціальних
груп різняться. Тому в демократичному суспільстві досить
часто виникає проблема узгодження цінностей, ціннісного
партнерства, оскільки без цього неможлива нормальна
взаємодія людей.
Ситуаційний аналіз використовується задля моделювання
ситуації, її складових умов, наслідків, дійових осіб. Він набув
широкого поширення в навчанні як метод формування
аналітичних навичок, хоча в сучасній аналітичній діяльності
означений метод справляє значний вплив і на вирішення
дослідницьких завдань.
Прогностичний аналіз передбачає не розробку, а викорис
тання моделей майбутнього і шляхів його досягнення. По суті
цей аналіз зводиться до прогностичної діагностики, з’ясуван
ня міри відповідності аналізованого явища чи процесу май
бутньому.
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Рекомендаційний аналіз спрямований на вироблення ре
комендацій щодо поведінки дійових осіб ситуації. Він забез
печує впровадження результатів дослідження в життя. Основ
ною проблемою цього аналізу є проблема взаєморозуміння
і спільності мови дослідника і практикакерівника, адже
дослідник повинен не тільки розв’язати проблему теоретично,
але і виробити рекомендації для удосконалення діяльності
керівника, виклавши їх у категоріях зрозумілої керівникові
мови.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОДСТВА
В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Ю. М. Чайка
Білоцерківський інститут економіки та управління,
ІІІ курс, група ДД 31, спеціальність «Документознавство та
інформаційна діяльність»
Науковий керівник: І. С. Товт, к. і. н., доцент

Ресурси інформаційного суспільства — інформація, опра
цьована та упорядкована, знання та інформаційнокому
нікаційні технології — найбільш вдало та цілісно характе
ризують його природу.
Діловодство як галузь практичної діяльності людини ви
ходить на якісно новий рівень розвитку в умовах формування
інформаційного суспільства. Діловодство — це діяльність, яка
охоплює питання документування інформації та організації
роботи з документами у процесі управлінської діяльності. На
сучасному етапі побудови інформаційного суспільства постало
питання про організацію діловодства на електронному рівні
з максимальним застосуванням новітніх комп’ютерних техно
логій. У зв’язку з цим необхідні структурні та якісні зміни на
всіх рівнях організації діловодства: від локального — на
підприємстві, в установі чи організації; загальнодержавного
і до міжнародного. Тому актуальність даної теми сьогодні оче
видна.
Метою дослідження є аналіз перспектив та шляхів
розвитку діловодства в процесі побудови та функціонування
інформаційного суспільства.
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Запровадження нових стандартів з діловодства для прак
тичної роботи органів управління та документування з ком
п’ютерними системами сприятиме встановленню чіткого
організаційнотехнічного розпорядку, прозорості процесів
створення, зберігання та передачі документів, зменшенню
кількості суб’єктивних помилок та технічних порушень.
Перехід діловодства на всіх підприємствах, в установах та
організаціях незалежно від сфери діяльності та форми
власності на електронний рівень із забезпеченням дотримання
усіх вимог та стандартів вимагає значних економічних витрат.
В контексті розвитку інформаційного суспільства діло
водство функціонуватиме не як окремо взята галузь управ
лінської діяльності, а як ключова структурна підсистема
в системі інформаційного забезпечення. Тому вже зараз
необхідно створювати стабільне підґрунтя для подальшого
розвитку, розгалуження та вдосконалення системи електрон
ного діловодства. Першоосновою для цього має стати розвиток
та удосконалення систем роботи (створення, класифікації,
редагування, організації) з документопотоками та базами
даних. Це включатиме розробку та впровадження відповідних
програм і методику раціональних прийомів роботи з ними.
Важливе місце в процесі інформатизації діловодства ста
новитиме проблема міжнародного обміну інформацією
і управлінською зокрема. Діловодство як підсистема має бути
тісно взаємопов’язане з іншими інформаційнопошуковими
системами локального та глобального рівнів.
Перехід від індустріального до інформаційного устрою
у світі відбувається нерівномірно, що обумовлюється як
неоднорідним розвитком економіки, комунікаційних систем
та науки, як першооснови для всіх інших галузей, так і станом
розвитку світового співтовариства.
Вже сьогодні значне розширення інформаційнокому
нікаційного простору, розвиток та модифікація процесів, що
в ньому відбуваються, тягне за собою ряд проблем, у зв’язку
з якими процес передачі інформації ускладнюється. Великі
масиви інформації, внаслідок невпорядкованості та нена
лежного рівня стандартизації і документального оформлення
губляться, накладаються, дублюються та, як наслідок,
втрачають свою практичну корисність і цінність, іноді —
перетворюються на шум.
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Діловодство в процесі організації управлінської інформації
постійно стикається з рядом проблем, які викликані недостат
нім рівнем комп’ютеризації, стандартизації процесів. Саме
тому важливим кроком на шляху реалізації стратегії інфор
матизації суспільства буде локальне удосконалення всіх
галузей інформаційної діяльності, і діловодства, як однієї
з найважливіших для оптимізації процесу обміну інформа
ційними ресурсами у всіх галузях діяльності та розвитку
міжнародного ділового партнерства.

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЮНЕСКО
В. В. Чумак
Білоцерківський інститут економіки та управління,
ІІІ курс, група ДД!31,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: І. С. Товт, к. і. н., доц.

Основними сферами компетенцiї ЮНЕСКО є: освiта — вiд
дошкiльної до вищої та безперервної, включно освiта для до
рослих, превентивна (профiлактична), спецiальна, профе
сiйнотехнiчна, екологiчна; природничi, точнi та гуманiтарнi
науки; культура i мiжнародне культурне спiвробiтництво;
засоби масової iнформацiї, iнформатика та комунiкацiя.
Трансдисциплiнарнi проекти i дiяльнiсть — «Освiта та iнфор
мацiя в галузi навколишнього середовища i народонаселення
з метою розвитку», «На шляху до культури миру», «Коорди
нацiя дiяльностi на користь прiоритетних цiльових груп
i особливих груп країн». Україна є членом ЮНЕСКО (Органі
зації Об’єднаних націй з питань освіти, науки i культури)
з 12 травня 1954 року.
Практична дiяльнiсть ЮНЕСКО будується на засадах
Середньострокових планiв, розрахованих на 6 рокiв. У свою
чергу, на пiдставi такого плану складаються три дворiчнi
програми. Конкретна робота Органiзацiї, що проводиться
в рамках затвердженої програми i бюджету на 1996–1997 рр.,
здiйснюється за такими головними напрямами:
Велика програма I — На шляху до безперервної освiти для
всiх.
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Велика програма II — Наука на службi розвитку.
Велика програма III — Розвиток культури: спадщина
i творчiсть.
Велика програма IV — Комунiкацiя, iнформацiя та iн
форматика.
Загалом вiдносини спiвробiтництва мiж Україною та
ЮНЕСКО розвиваються у конструктивному руслi, спря
мованому, зокрема, на розширення участi українських
iнституцiй у мiжнародному спiвробiтництвi в гуманiтарнiй
сферi, а також на пiдвищення економiзацiї участi України
в програмнiй дiяльностi Органiзацiї.
У вузах та наукових закладах України створено i дiють
11 кафедр ЮНЕСКО в галузях лiнгвiстики, фiлософiї людсь
кого спiлкування, застосування iнформацiйних та комунiка
цiйних технологiй в освiтi, превентивної освiти та соцiальної
полiтики, екологiї техногенних регiонiв, крiобiологiї, клiтин
ної i молекулярної нейробiологiї, прав людини i демократiї.
У 1971 р. Україна приєдналася до проекту асоцiйованих
шкiл ЮНЕСКО. Нинi в Українi нараховується 35 асоцiйо
ваних шкiл ЮНЕСКО. З листопада 1990 р. в Українi дiє
Українська асоцiацiя клубiв ЮНЕСКО, яка об’єднує бiля
50 таких клубiв, в основному студентської молодi.
21–23 лютого 2001 р. за фiнансової пiдтримки ЮНЕСКО на
базi Iнституту журналiстики Київського нацiонального
унiверситету iм. Т. Г. Шевченка було проведено регiональний
семiнар «Роль ЗМI у попередженнi поширення СНIДу», а та
кож ще три мiжнароднi конференцiї, в тому числi на пiд
тримання регiонального дiалогу в Європi, пiдвищення рiвня
вищої технiчної освiти, розширення спiвробiтництва в рамках
європейського наукового та технологiчного простору.
За перiод членства в ЮНЕСКО Україна виступала iнiцiа
тором започаткування багатьох мiжнародних програм i проек
тiв цiєї Органiзацiї. Зокрема, в ходi 26ї сесiї Генеральної
конференцiї ЮНЕСКО вона iнiцiювала розгортання масової
мiжнародної кампанiї по викорiненню неписьменностi. Ця
кампанiя набула широкого мiжнародного визнання i лягла
в основу багаторiчної програмної дiяльностi ЮНЕСКО в цiй
галузi.
За роки участі України в ЮНЕСКО відбулося три візити Гене
рального директора Організації в Україну: у травні 1982 року
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нашу країну відвідав Амаду Махтар М′Боу (Сенегал), у квітні
1991 року та в листопаді 1997 року — Федеріко Майор
(Іспанія).
За 45 років співпраці з Організацією Україна накопичила
значний досвід багатостороннього міжнародного гуманітар
ного співробітництва. Вона була ініціатором створення бага
тьох міжнародних програм i проектів. Зокрема, свого часу, ми
запропонували розгорнути масову міжнародну кампанію
з усунення неписьменності, яка набула широкого визнання
i лягла в основу багаторічної програмної діяльності ЮНЕСКО.
Україна висунула також пропозицію про використання
засобів інформації з метою зміцнення миру, недопущення
пропаганди війни, насильства i ненависті між народами, що
дало поштовх до розробки i прийняття відповідної Декларації
(1978 рік). Вона ж була і серед ініціаторів розробки Декларації
про раси i расові забобони, започаткування проектів стосовно
ролі ЮНЕСКО у встановленні нового міжнародного еконо
мічного порядку, вивчення та поширення слов’янських
культур тощо.
На 27й ceciї Генеральної конференції ЮНЕСКО (1993 року)
Україна виступила з ініціативою розробки «Програми культури
миру». Ця ініціатива лягла в основу переорієнтації діяльності
ЮНЕСКО в напрямку зміцнення її етичної мiciї та ролі
у формуванні психології миру, клімату довіри i толерантності.
На даний час Україна є членом Виконавчої ради Міжуря
дової океанографічної комісії (МОК), Міжурядового комітету
Міжурядової програми з інформатики (МПІ) та Міжурядової
ради Міжнародної гідрологічної програми (МГП). На сьогодні
в Україні також створена мережа наукових та культурно
освітніх осередків, що забезпечують участь в програмній
діяльності ЮНЕСКО.
Ще у 1971 році Україна приєдналася до проекту асоційо
ваних шкіл ЮНЕСКО. Зараз їх налічується близько тридцяти.
3 листопада 1990 року у нас діє Українська асоціація клубів
ЮНЕСКО, яка об’єднує біля 50 таких клубів, в основному
студентської молоді.
Важливим у плані зміцнення і динамізації співпраці
України з ЮНЕСКО було підписання в ході візиту в Україну
Генерального директора Федеріко Майора у листопаді 1997 ро
ку «Меморандуму про співробітництво між Урядом України
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і ЮНЕСКО», а також зустріч Президента України Леоніда
Кучми з Генеральним директором ЮНЕСКО К. Мацуурою
7 грудня 1999 року під час робочого візиту Президента до
Франції.
Співпраця України з ЮНЕСКО сприяє розвитку міжна
родного гуманітарного співробітництва українських інсти
туцій, а відтак, зміцненню національного інтелектуального
потенціалу та його інтеграції в регіональні та світові науково
технічні i культурноосвітні процеси.

ЦІНА ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
О. І. Яблонська
Білоцерківський інститут економіки та управління,
ІІІ курс, група ДД!31,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: І. С. Товт, к. і. н., доцент

Потреба в отриманні достовірної інформації стає однією
з найголовніших проблем бізнесу. А джерел такої інформації
поки що бракує.
Метою нашого дослідження — з’ясувати скільки коштує
інформація про вітчизняного партнера в умовах ринкової
економіки, де можна отримати інформацію такого гатунку.
Хто володіє інформацією, той володіє грошима. Цей постулат
давно вже став аксіомою. А в умовах цивілізованого ринку
інформація перетворюється на конкретні гроші. Тому бізнес на
наданні інформаційних послуг є одним з найдинамічніших.
Незважаючи на чималі труднощі у створенні інформаційних
продуктів з найнеобхіднішою для підприємця інформацією,
в першу чергу про вітчизняних партнерів, на українському ринку
вже з’явилася можливість отримувати подібні послуги. А коли
зважити, що база для створення таких продуктів в Україні є,
попит на них стабільно зростає, можна з певністю говорити про
перспективи справжнього ринку інформаційних послуг.
Найпотрібнішою сьогодні менеджери та бізнесмени нази
вають інформацію від самих фірм та про них (прайсаркуші,
каталоги, бізнеспропозиції, показники виробничогоспо
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дарської діяльності та ін. характеристики), аналіз галузей та
маркетингінформацію, інформацію про приватизацію, науко
вотехнічну інформацію, новини менеджменту та інформацію
про банківську діяльність.
З другого боку, саме інформація про персоналії, банківську
діяльність, новини (у тому числі бізнесновини) є дефіцитною.
Це пояснюється тим, що вона межує з конфіденційною.
Стосовно іноземних юридичних осіб це, як правило, проблем
не викликає, що ж до українських «персоналій», то в умовах
«тінізації» економіки, певної недосконалості нормативно
правової бази, збір та опрацювання такої інформації потребує
делікатних юридично грамотних дій. Перший досвід дозволяє
окреслити групи інформаційних товарів, що користуються
найбільшим попитом: найчастіше купують юридичну інфор
мацію, аналітичні огляди окремих ринків та галузей. Цікаво,
що за такої визначеності попиту і готовності купувати
більшість опитаних соціологами підприємців стверджують,
що цілковито необізнані з пропозиціями. Це ще одна
особливість українського інформаційного ринку, яка свідчить
про його недостатню розвиненість. Авторитетні іноземці
переконані у перспективах вітчизняного ринку.
Певну інформацію такого гатунку в Україні вже можна
отримати, причому цілком легально. Серед фірм, що її нада
ють, найбільше привертають до себе увагу авторитети, знані
в усьому світі: Pricewaterhouse Coopers, KPMG, Dun&Bradstreet,
Dr. Wieselhuber&Partner GmbH.
Найближчим часом починає працювати фірма Creditreform.
Уже сама присутність фірм такої величини на інформаційному
ринку України свідчить про його перспективність і наявність
грошовитих клієнтів із серйозними намірами.
Великим попитом серед послуг цих компаній користу
ються бізнесзвіти, які містять детальну інформацію про
фірму чи компанію, що цікавлять клієнта. Це можуть бути
дані про власників та керівництво компанії, період діяльності,
особливі події, у тому числі розгляд судових чи арбітражних
справ, баланс, технікоекономічні показники, на основі яких
експерти оцінюють фінансову міць та кредитний ризик. Бази
даних деяких консалтингових груп містять інформацію про
десятки мільйонів фірм та компаній з усього світу. Інфор
мація, що пропонується клієнту, допомагає уникнути хибних
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кроків, знайти своє місце на ринку, мати об’єктивне уявлення
про потенційного партнера чи конкурента.
Практика замовлень на такі інформаційні продукти дуже
поширена в країнах з ринковою економікою, при цьому під
приємці зацікавлені не тільки в отриманні інформації про інших,
а й наданні та розповсюдженні об’єктивної інформації про себе.
Це суттєво впливає на розвиток ринку та його прозорість.
За всієї нерозвиненості вітчизняної системи надання бізнес
інформації базу для її розвитку в Україні створено давно. Це
передусім системи державної статистики, науковотехнічної
інформації та засобів масової інформації. В умовах формування
ринкових відносин їхня діяльність, залишаючись досить
вагомою, відчутно змінилася відповідно до вимог сьогодення.
Система науковотехнічної інформації на інформаційному
ринку представлена Інститутом проблем реєстрації інформації
НАНУ (ІПРІ), який пропонує користувачам різні види
інформаційного обслуговування, зокрема доступ у режимі
online до бази даних Національного банку, різноманітну
власну довідкову та аналітичну інформацію.
Державна статистика може прислужитися підприємцям,
яких цікавлять окремі регіони, галузі чи ринки. Найповнішу
статистичну інформацію надають Держкомстат, НДІ Держ
комстату та Головний міжрегіональний інформаційний центр.
Ці структури завжди залишатимуться державними, але
з ними можна співпрацювати на ринкових засадах.
Серед інших продавців інформації можна виділити тих,
якi спеціалізуються на певних видах інформпродуктів, та
постачальників продуктів широкого профілю. Такою спеціа
лізацією може бути проведення соціологічних досліджень,
надання консалтингових послуг, маркетингові дослідження
якогось певного ринку чи ринків взагалі, випуск інформа
ційних бюлетенів певної тематики тощо.
Отже, формування українського ринку інформпослуг пере
буває в початковій стадії і характеризується низьким рівнем
структурованості. Більшість українських підприємців нічого не
знають про те, що може їм запропонувати ринок інформації.
Беручи до уваги потенціал України, в близькій перспективі
можна очікувати створення тут ринку інформаційних
продуктів та послуг — аналогічного за значущістю та
прибутковістю відповідним ринкам країн Європи.
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СЕКЦІЯ ІІI
УКРАЇНОЗНАВСТВО — ОСНОВА
ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ

УРБАНОНІМІЯ КИЄВА
КРІЗЬ ПРИЗМУ ТОПОНІМІЇ
Л. О. Балухо
факультет філології та масових комунікацій,VІІ курс, група ЗУМ!22,
спеціальність «Українська мова та література»
Науковий керівник: М. М. Цілина, к. філол. н.

Більше, ніж 30 % найменувань внутрішньоміських об’єктів
(урбанонімів) столиці України утворилася від топонімів
різних тематичних і структурних типів. Власне топоніми
виникли раніше, ніж урбаноніми (з’явилися вони тоді, коли
людина почала розмежовувати географічні об’єкти й одночас
но називати їх). Урбаноніми ж почали з’являтися з утворен
ням міст. Тому закономірною є поява урбанонімних найме
нувань на основі топонімної лексики.
Найбільший семантикоструктурний зв’язок урбаноніми
мають із такими топонімними відгалуженнями, як астіоніми,
мікротопоніми, ойконіми, гідроніми Києва й України. Крім
цього, урбаноніми столиці називають географічними об’єк
тами країн Європи та інших континентів, островів, морів і под.
Зв’язки Києва з країнами світу, прагнення до нових
світових освоєнь яскраво й багатоманітно трансформується
в сучасну київську урбаноніміку. Тому така різноманіт
ність урбанонімних назв легко членується на менші під
групи.
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Отже, відтопонімні урбаноніми міста Києва, можна по
ділити на дві групи:
1. Назви внутрішньоміських об’єктів, утворені від власне
київської мікротопонімії.
2. Урбаноніми міста Києва, що мають у своїй основі іншу,
некиївську топонімію.
До урбанонімів власне київської мікротопонімії належать
такі, що:
1) утворені від колишніх і сучасних назв районів, мікро
районів, житлових масивів столиці України (проспект Обо!
лонський; вулиці Голосіївська, Корчуватська, Куренівська;
площа Лук’янівська; провулок Святошинський);
2) мають мікротопонімне походження (назви урочищ,
місцевостей, сіл, пагорбів, ярів): вулиці Саперно!Слобідська,
Срібно!Кільська, Хрещатик (від Хрещатої долини, яку
перетинали яри), Чорногірська, Шулявська, Щекавицька (від
гори Щекавиця), Ямська (від розташованого колись тут
селища Ямки);
3) постали від гідронімів м. Києва (вулиці Почайницька,
Либідська).
Урбаноніми, що мають в основі некиївську топонімну базу,
можна також поділити на декілька різновидів:
1) назви об’єктів внутрішньоміського простору, утворені
від українських топонімних основ:
а) астіонімів (вулиці Бахмацька, Вінницька, Донецька,
Черкаська; провулок Ужгородський; проспект Броварсь!
кий; площі Львівська, Харківська);
б) хоронімів (вулиці Галицька, Закарпатська; провулок
Подільський);
в) гідронімів (вулиці Прип’ятська, Хорольська);
г) оронімів (вулиця Карпатська);
2) урбаноніми, утворені від основ неукраїнських топонімів:
а) астіонімів (вулиці Єреванська, Лейпцизька; площа
Ленінградська);
б) етнонімів та макротопонімів: (вулиці Білоруська,
Естонська, Російська, Чеська, Якутська; провулки Вір!
менський, Татарський);
в) хоронімів, океанонімів та макротопонімів (вулиці
Кавказька, Каспійська; майдан Європейський);
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г) гідронімів (вулиці Амурська, Волзька, Волго!Донська,
Невська).
Здійснений аналіз убанонімів дозволяє зробити висновок,
що багато відтопонімних урбанонімів міста Києва (20%)
утворилося від астіонімів як України, так і зарубіжних країн.
Це пояснюється, з одного боку, тісною співпрацею столиці
України з цими країнами, а з іншого, — вказує на шляхи, що
раніше вели до цих міст. Використання лексичної бази власне
київських мікротопонімів, — визначне й дуже цінне назво
творче явище. Кожне таке найменування стає близьким і рід
ним будьякому киянину. Така назва виконує диференційну
функцію — має здатність розмежовувати київську назву від
некиївської. До того ж власне київський мікротопонімний
урбанонім містить пізнавальну значимість, бо кожному гостю
міста, який уперше приїхав до столиці України, буде цікаво
ходити вулицями з оригінальними місцевими найменуван
нями.

ТЕМА «ВТРАЧЕНИХ ІЛЮЗІЙ»
В ОДНОЙМЕННОМУ РОМАНІ
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА
А. Ю. Дзюба
факультет філології та масових комунікацій,
2 курс, група ПР!61, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Н. І. Головченко, ст. викладач

У праці розглядається роль ілюзії як моделі світосприй
мання письменниками романтичної і реалістичної літератури.
Актуальність теми полягає у важливості дослідження
світоглядних засад цих літературних напрямів XIX століття.
Глибоке вивчення питання дає змогу ширше й повніше
зрозуміти саму суть романтизму і реалізму, їхні спільні та
відмінні риси, ґрунтовніше дослідити основні принципи
пояснення та зображення світу представниками кожного
з них.
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Засади романтичного художнього методу складає «роман
тична двовимірність» — відчуття глибокого розриву між
ідеалом і дійсністю. На ґрунті аналізу творів А. Міцкевича,
Дж. Кітса, В. Вордсворта, Дж. Байрона доведено, що втеча від
довколишньої дійсності в ідеалізоване минуле або у вимріяне
майбутнє, чи й у фантастику — основа світобачення пись
менниківромантиків. Головним виміром існування для них
були сни, мрії, ілюзії. Поетиромантики відвертаються від
реальності. Це і є ситуація романтичного конфлікту, під
знаком якого дійсність неприйнятна, а ідеал нездійсненний.
В основу дослідження покладений роман французького
письменника О. де Бальзака (1799–1850) «Втрачені ілюзії»
(1843). Розгляд тексту роману дає підґрунтя для порівняльної
характеристики романтичного і реалістичного способів сприй
мання світу крізь призму категорії «ілюзія» (лат. illusio —
омана, мрія). Ця проблема досліджується науковцями
з XIX ст., її вивчали СентБьов, Тен, Обломієвський, Чичорін,
Реізов, Наливайко та ін.
Тему «втрачених ілюзій», винесену в заголовок твору,
Бальзак наповнив глибоким соціальним змістом. В широкому
проблемнотематичному комплексі цього роману виділяються
дві центральні теми, які, власне, автор уперше вводить до
реалістичної літератури і дає глибоку розробку. Це, поперше,
тема митця й буржуазного суспільства, його згубного впливу
на митця і, подруге, тема не менш драматичної долі вченого
й винахідника в капіталістичному світі.
Історія Люсьєна Шардона, героя роману «Втрачені ілюзії», —
історія морального падіння чесного юнака, котрий розпочав із
захопливих мрій про служіння мистецтву, прекрасному
і вічному, і який закінчив життя самогубством у тюремній
камері, зганьблений і покинутий. Замість «святого мис
тецтва» він потрапив у «брудне кодло продажних думок, котре
називається газетами», він дізнався, що «журналістика —
справжнє пекло, прірва беззаконня, брехні, зради», що літе
ратура і все мистецтво — «торгівля совістю, розумом і дум
кою». На прикладі Люсьєна Шардона Бальзак показав, як
буржуазне суспільство губить молодого митця тим, що
розбещує його зсередини й тим самим вбиває його талант.
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Друга важлива тема роману «Втрачені ілюзії» — це доля
вченого й винахідника у капіталістичному суспільстві, яку
Бальзак теж першим ввів у реалістичну літературу. Давід
Сешар — скромний і невибагливий у житті, справжній
трудівник, він не рветься ні до багатства, ні до слави. Своїм
винаходом він удосконалює виробництво паперу й тим самим
приносить велику користь суспільству. Але Давіду Сешару не
під силу боротися з підступними і безпринципними фабри
кантами, які переслідують його, кидають до в’язниці, розорю
ють. Піднімаючи у «Втрачених ілюзіях» тему долі вченого,
Бальзак розкрив драматизм долі винахідника, який стає
здобиччю ділків і банкірів. І хоча жили вони з дружиною
у величезній скруті, проте не втратили чистого кохання,
змогли вистояти і пронесли щирі, людські почуття у своїх
серцях. Не дарма Бальзак писав у своїх листах до мадам
Ганської: «Бідування чесного будуть протиставлені бідуван
ням порочного, та втілити цей задум надзвичайно важко…».
Зображуючи паралельно дві абсолютно протилежні історії
життя, автор навмисно хоче донести до нашої свідомості
протиріччя моральних і духовних станів головних героїв.
Тенденції краху романтичного світосприймання як моделі
«утрачених ілюзій», змальовані Бальзаком, є актуальними
і сьогодні, коли в Україні закладаються основи капіталістич
них політикоекономічних відносин і напрацьовуються засади
демократичних процесів. Твір Бальзака є моральною пере
сторогою для тих, хто у гонитві за прибутками і владою
черствіє сам і знищує тих, хто вміє і хоче бути щирим, чесним
і добрим.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
В ХХІ СТ.
О. Г. Лоос
Конотопська філія, факультет економіки,
ІІ курс, група Е!61, спеціальність «Економіка підприємства»,
Науковий керівник: Л. П. Завалій, ст. викладач

Мова — це не тільки засіб спілкування, а й природний ре
зервуар інформації про світ, насамперед про свій народ. Проблема
розвитку української мови за тепер вже майже 15 років станов
лення української державності все ще так і залишається
підвішеною в повітрі, про що свідчить чергове її роздування перед
кожними наступними парламентськими чи президентськими
виборами. Вирішення цього питання неможливе без розуміння
його взаємозв’язку з побудовою держави в цілому.
Українська діаспора тривалий час була яскравим носієм
державницької національної ідеї України. Звідси джерела
популярної концепції української політичної нації як суто
політичного об’єднання громадян незалежно від їхнього етніч
ного походження, традицій, світогляду і культури. Але, ана
лізуючи умови творення України, доходимо висновку, що
становлення такої абстрактної політичної нації в нашій
державі вельми проблематичне. Крім того, формування полі
тичної нації можливе лише навколо певного етнічного ядра
і на ґрунті чітких мовних принципів.
В Україні проживає близько 12% росіян проти понад 70%
українців. Зіставлення цих даних робить незрозумілим
питання двомовності як такого (українська та російська мови
як рівнозначні). Яка нація в цій державі панівна? Та й світова
практика свідчить не на користь двомовності.
Аналіз мовної ситуації, що існує в нашій державі, зокрема
в місті Конотоп, свідчить про зростання напруження довкола
проблем реалізації конституційних вимог щодо розвитку й за
стосування мов. Як свідчать результати соціологічних дослід
жень, в офіційних ситуаціях (на заняттях), а також у сімей
ному спілкуванні студентівукраїнців сумарно переважає
українська мова (65%), але у спілкуванні на перерві укра
їнська мова займає вже 54% комунікативного простору
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(виключно українська — 25%), а з друзями у позанавчальний
час — лише 43% (виключно українська — лише 23%).
Підтверджується думка про диглосність: робочою мовою
навчального процесу є українська, а у неформальному спіл
куванні домінує російська мова. Мовна стійкість сучасного
студентства, на жаль, невисока — лише 22% опитаних
принципово послуговуються українською мовою, 51% орієн
тується на мову оточення, для 24% українська мова є мовою
суто офіційного спілкування. Сумно, коли наші політики,
намагаючись продемонструвати свою демократичність, роз
мовляють російською мовою під час офіційних візитів в Східну
Україну. Мовляв, ми всім мовам даємо рівні шанси на
розвиток, усі оберігаємо. Але за цією демократією ми не
бачимо, що саме українська мова в Україні потребує захисту.
У сучасності можна виділити цілу низку проблем розвитку
української мови: недостатньо таких викладачів української
мови, які би дійсно вміли розмовляти нею і мали реальний
життєвий досвід такого спілкування; немає спеціалістів всіх
галузей, які могли би вирішити хоча би саму елементарну
мовну проблему: правильно написати хоч якусь вивіску,
скласти документ чи створити повноцінний рекламний напис
чи текст; недостатнім залишається авторитет української
мови на побутовому рівні; немає ніякого державного органу,
який би слідкував за чистотою використання мови, в першу
чергу — на телебаченні, в рекламних текстах, в вивісках
і написах та який виправляв би хоча би найгрубіші грама
тичні помилки; недостатньо розвинута ділова та технічна
українська мова.
Політика українізації — це якраз та політика, яка продов
жується останні 10–15 років і наслідки діяльності якої ми
спостерігаємо. Недоліком теперішньої політики треба визнати
те, що вона ґрунтується на тому, що українська мова ніяк не
популяризується, не виготовляються словники і підручники —
і т. д., але зате вводиться мовою державного діловодства і мо
вою навчання в школах.
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УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
У НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Н. М. Пазяк
факультет філології та масових комунікацій,
к. філол. н., в. о. доцента кафедри української мови та літератури

Українська народна творчість — це неоціненне духовне
багатство, витворене нашим народом за багато тисяч літ його
існування. Першовитоки фольклору губляться у темряві ві
ків, сягають часу первісного синкретизму, первісної міфоло
гії. У наш час фольклор невидимо цементує суспільство, єднає
покоління теперішні і минулі між собою, із окремих членів
суспільства гармонійно формує єдину родину. Тому зрозуміла
важливість вивчення народної творчості взагалі, а для дітей
з особливими потребами — особливо.
Таємниці народної творчості, мабуть, не будуть розгадані
ніколи. Серед особливо глибоких таємниць деяких жанрів
народної творчості — їхні могутні лікувальні властивості (зга
даємо терміни «казкотерапія», «легендотерапія», «пісне
терапія», які особливо популярні у наш час). Жанри народної
творчості гармонізують душу дитини, покращують спочатку її
духовний стан, а потім і фізичний. При цьому важливу роль
відіграють і змістова наповненість жанру, і внутрішня рит
міка, і здатність сугестивно впливати на слухача. При сприй
нятті народної творчості слухач мимоволі відчуває, з якою
довершеною змістовою і енергетичною сутністю має справу.
Довгий час фольклористи не могли пояснити, яким чином
народна творчість має здатність так впливати на людську
душу і тіло. Було відомо, що в основі багатьох жанрів (зокрема
календарнообрядової та родиннообрядової поезії) закладена
прадавня первісна «благодатна» магія. Лише нещодавно
парапсихологи дістали змогу реально сфотографувати вплив
слухання народної творчості на біополе (ауру) людини. Як
і при молитві, міняється біоритм людської душі, який вияв
ляє себе через відповідні невидимі людському оку вібрації.
З гармонізацією душі, зі зміною її вібрацій зазнає впливу
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і людське тіло. Ці таємниці свідомо чи несвідомо (мабуть,
більше несвідомо) знали наші предки і вміли застосовувати
при вихованні дітей і лікуванні хвороб. З іншого боку, тепер
легко зрозуміти невиправні втрати, які зазнає суспільство,
втративши народну пісню і казку в кожній родині. З жанрів
народної творчості найбільш сильну лікувальну дію мають, на
нашу думку, казки, календарнообрядова поезія (зокрема
колядки, щедрівки, веснянки, гаївки, риндзівки), тобто всі
жанри, у яких закладена т. зв. «магія росту», побажання сили
і міцності.

БІБЛІЙНІ ТА МІФОЛОГІЧНІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ
У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА
І. Л. Приліпко
фак. філології та масових комунікацій, к. філол. н.,
ст. вик. каф. української мови та літератури

Ремінісценція (лат. reminiscentia — пригадування, згадка)
визначається як «відчутний у літературному творі відгомін
іншого літературного твору. Ремінісценція — це здійснюване
автором нагадування читачеві про більш ранні літературні
факти та їх текстові компоненти. Виступаючи як образ лі
тератури в літературі, ремінісценції є важливим компонентом
як структури, так і семантики художнього твору. На відміну
від цитати та алюзії, ремінісценція може бути не усвідом
леною самим автором. Важливу роль у формуванні ідіографії
інтертекстуальної моделі текстів Валерія Шевчука відіграють
ремінісценції на біблійні та міфологічні сюжети, казкові
образи і мотиви.
Біблійний сюжет про блудного сина у вигляді ремініс
ценції представлений у повісті «Птахи з невидимого острова».
Герой твору — Олізар, як і біблійний блудний син, покинувши
рідний дім і здобувши життєвий досвід у мандрах та поне
віряннях, прагне повернення до рідного дому, до батька.
Один із фрагментів роману «Око Прірви» відсилає до біб
лійного сюжету про відречення Петра від Христа. Йдеться про
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відречення Теодорита, учня Микити Стовпника, від Кузьми,
після того, як останнього «ковтнуло» Око Прірви.
Ремінісценцією на біблійний сюжет про зраду Христа
Юдою Іскаріотом можна вважати епізод з роману «На полі
смиренному». В ньому йдеться про ченця Никона, котрий був
учнем Семена (герояоповідача), а потім зрадив його, розповів
ши ченцям про Семенові писання, через що Семен і потрапив
під суд братії.
Життєвий шлях героя повісті «У пащу Дракона» —
Атанасія Пилиповича — та його подорож у царство Дракона
є ремінісценцією на шлях Христа. Якщо Христос з самого
початку свідомий своєї місії та жертовності, то герой повісті
Валерія Шевчука приходить до усвідомлення власної місії —
знищити зло (Дракона) і відбудувати Храм — лише прой
шовши складні випробування та здобувши необхідне піз
нання.
У повісті Валерія Шевчука «Сповідь» у вигляді ремініс
ценції функціонує трансформований з міфології сюжет про
вовкулаку. На сюжетному рівні реалізуються всі характерні
для міфу про вовкулаку етапи: передача прокляття, перет
ворення героя у вовка, опис його життя у вовчій шкурі,
випробування і страждання, звільнення від прокляття. Транс
формація міфологічного мотиву перетворення людини у тва
рину відбувається у повісті «Сповідь» через переосмислення
образу вовкулаки.
Ремінісценції на архетипну образність живої і мертвої
води, котра, за Н. Фраєм, належить до апокаліптичного
символізму, а також на аналогічний казковий мотив, відчутні
у романі «Око Прірви». У творі протиставляються жива вода,
якої прагне герой і яка асоціюється із життям, духовним
відродженням та натхненням, і мертва вода, котра символізує
смерть, страх та оману. Саме мертвою водою наповнене Око
Прірви — озеро, через яке проходять герої твору. Пройшовши
випробування Оком Прірви, герой через страждання та
самопізнання здобуває живу воду, тобто відроджує в собі
творчий вогонь та натхнення.
Багатоплановість образу Дракона з повісті «У пащу Дра
кона» дозволяє розгледіти деякі ремінісценції, пов’язані з цим
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образом. Окрім зв’язку образу Дракона з біблійним дияволом,
на що вказує непряма цитата з Об’явлення Івана Богослова,
відчутним є зв’язок цього образу з казковим та міфічним
драконом (змієм).
Розглянуті приклади — далеко не повна картина всіх
ремінісценцій, які можна виявити, відчути у творах Валерія
Шевчука, адже в цьому плані проза письменника є в деякій
мірі невичерпною. Той факт, що у творах Валерія Шевчука
найчастіше зустрічаються саме біблійні та міфологічні
ремінісценції є показником широти та глибини загально
культурного й інтелектуального контексту, в межах якого
творить митець.

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ СІЛ ХОТОВА
ТА НІЖИЛОВИЧІВ НА КИЇВЩИНІ
С. В. Синельниченко, Н. А. Турченко
факультет філології та масових комунікацій, 5 курс, група УМ!32,
спеціальність «Українська мова та література»
Науковий керівник: Н. М. Пазяк, к. філол. н., в. о. доцента

Історія села Хотова на Київщині сягає глибини віків. Сама
назва села походить від дохристиянського чоловічого імені
Хоть, а це значить, що утворилося воно у сиву давнину, із
самого початку нерозривно було пов’язане із Києвом, і першо
засновником його, можливо, був князівський дружинник чи
боярин, якому від князя дісталася ця земля. У селі старі люди
пам’ятають легенди про монголотатарську навалу, про
панщину, про козацькі часи (у цей час Хотів належав до Київ
ського полку). Пізнішими є перекази про нове закріпачення
селян, події ХІХ і ХХ століть. Серед жанрів народної творчості
найбільш поширені колядки, щедрівки, родиннопобутові,
козацькі пісні, романси, прислів’я та приказки, народні опо
відання. Народну творчість Хотова записували у свій час
Опанас Маркович та Марко Вовчок, Павло Чубинський, інші
видатні фольклористи. Їхні записи мають велику історичну
наукову цінність. На сьогодні є потреба нових записів
народної творчості села Хотова.
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Народна творчість села Ніжиловичів (Макарівського ра
йону Київської області) сягає давньоруських часів. Сама назва
від дієслова з часткою («не жити») вказує на великі трагедії,
які відбувалися на цьому місці (війни, мори, ординські напади
(село було неподалік від сумновідомого Чорного шляху, яким
орди гнали бранців). Найдавнішими легендами Ніжиловичів
є твори про заснування села, перших поселенців і їхнє життя.
Довгі роки село, як і Макарів, належало київському доміні
канському монастирю, люди відбували тяжку панщину.
З 1648 року село належало до Макарівської сотні Київського
полку, — в Ніжиловичах і до сьогодні побутують легенди про
козаччину. На сьогодні в селі звучать колядки, щедрівки,
козацькі, родиннопобутові пісні (про кохання та родинне
життя), перекази, прислів’я та приказки, примовки, загадки.
Народна творчість Ніжиловичів становить дорогий набуток
українського народнопоетичного скарбу.
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СЕКЦІЯ IV
УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА
І ВИДАВНИЧА СПРАВА: ЧАС,
ПОШУК ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ДУХОВНА
ПОТРЕБА СУСПІЛЬСТВА
Н. В. Бартош
Факультет філології та масових комунікацій,
викладач кафедри видавничої справи та редагування

Засоби масової інформації — сукупність сучасних каналів
зв’язку (преса, телебачення, радіомовлення, електронних ЗМІ),
за допомогою яких найрізноманітніша інформація потрапляє до
широкої громадськості суспільства…
Засоби масової інформації — могутня сила впливу на
свідомість людей, засіб оперативного повідомлення інформації
в різні куточки світу, найбільш ефективний засіб впливу на
емоції людини, її потреби та задоволення.
Духовні потреби людини суб’єктивні за своєю формою,
оскільки є проявом її внутрішнього світу , їх суспільної та інди
відуальної свідомості та самосвідомості, тому роль ЗМІ полягає
у тому, щоб задовольнити свого читача, глядача, слухача тією
важливою інформацією, яку він хоче почути чи побачити.
Так історично склалось, що кожне десятиліття вносить свої
корективи у розвиток та значення ЗМІ для задоволення духовних
потреб суспільства.
У 70х–80х роках минулого століття спостерігався інтерес до
індивідуальнокультурних форм спілкування, зокрема читання
й обговорення книги. На думку працівників бібліотек, покра
— 246 —

і видавнича справа

Секція IV

щився художній смак молоді та розширилось коло друкованих
видань, які викликали зацікавлене ставлення.
На початку 90х років ситуація склалась така, що
індивідуальні форми культурного спілкування вже не могли
задовольнити духовні потреби людини повною мірою, тому
телебачення та кіно витіснило друковані ЗМІ й книги. Таке
явище певною мірою пояснюється рівнем технічного розвитку
суспільства. Звичайно, відмова молоді від книги на користь
телебачення свідчить про суттєві зміни в культурноціннісних
орієнтаціях кожної людини й суспільства в цілому… В кінці 90х
українці вперше почули про всесвітню мережу Інтернет… В міру
розширення технічних можливостей електронних ЗМІ,їхня роль
постійно зростає. Вони мають досить великий вплив на почуття і
свідомість людей і залишаються поки неперевершеними, які
збирають наймасовішу аудиторію. Сьогодні майже половина
нашого суспільства, зокрема молодь, навіть не уявляє життя без
електронних ЗМІ.
Однак варто зазначити, що в деяких випадках телебачення
й електронні ЗМІ,стимулюють появу і розвиток інтересу до
читання (наприклад книги про Гаррі Потера). Екранізація
класичних і сучасних творів посилює бажання краще зрозуміти
побачене, прочитати твір в оригіналі.
В умовах відкритості суспільства, його гуманізації та де
мократизації засоби масової комунікації все активніше впли
вають на формування визначених соціальних орієнтирів
й одночасно сприяють розвитку задатків і здібностей особистості,
тому не варто й забувати, що саме журналіст формує громадську
думку, веде інформаційну політику, впливає на суспільство,
допомагає людям приймати рішення.
Чи стане молода людина, як споживач продукції масової
інформації активним споживачем культури та її духовних
цінностей — залежить від багатьох умов, і в першу чергу — від
особистого життєвого, соціальнокультурного досвіду, якості
поданої інформації тощо.
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
НА СВІТОГЛЯД ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ
О. І. Блєдна
кафедра видавничої справи та редагування
Університету «Україна» (Київ).
Науковий керівник: Н. І. Головченко

Актуальність теми. Один із ефективних методів впливу на
суспільство — засоби масової комунікації. Те, яку літературу ми
читаємо із задоволенням, яка періодика щодня інформує нас, що
транслює телемережа, виховує в нас особистість із принципово
сформованими поглядами на життя. Закодована у словах
інформація розвиває людину всебічно, змінює смаки, уявлення,
відчуття світу, його кольори і настрої. Дидактична функція
інфоджерел допомагає визначити напрям думки, обрати позицію
чи переконання з приводу поставленого питання.
Світ самодостатній — на зміну одним технологіям приходять
інші, думці передує факт, а бажання людини бути кращою, ніж
вона є, –невичерпне завжди... У практиці взаємовідносин між
суспільством стало нормою виділяти людей з дефектами здоров’я
як певну соціальну групу — люди з особливими потребами.
Сьогодні актуальним є процес інтеграції їх у суспільство, табу
щодо відокремлення цих людей як певної соціальної групи.
Науково технічний прогрес робить свою справу, а засоби масової
комунікації вже піднімають на рівні інформованості соціуму
теми: сепарація дитиниінваліда від батьків; інтеграція людини
з вадами здоров’я у суспільство; свій серед своїх та багато інших.
Значуща роль і художньої літератури на вплив формування
світогляду людини, виховання у ній моральних і духовних
цінностей, релігійних направлень. Так кульмінаційні моменти
у художніх творах викликають сльози — жаль і співчуття до
улюбленого героя, сміх і відразу до негативних персонажів,
бажання стати справжнім героєм, бути схожим на головного
персоніфікованого образа пригодницького роману. Література
змальовує кохання в усіх його проявах: глибокі почуття розлуки
і зради, лебедина вірність тощо. Вона вчить людей кохати
і страждати, відчувати насолоду, переживати біль, цінувати один
одного, мріяти і вірити.
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Таке світосприймання є спільним для всіх, не залежно від
того, чи має людина вади здоров’я. Тому особливої уваги сьогодні
заслуговують такі питання:
Засоби масових комунікацій — один із ефективних методів
сприяння інтеграції людейінвалідів у суспільство.
Акцент при вивченні української та зарубіжної літератур
на художніх образах, світоглядних переконань людей з особ
ливими потребами, на формуванні їх духовних і моральних
цінностей, характерів та життєвих позицій.
Спеціалізовані періодичні видання: наявність у них рубрик
«Поради психолога»; коментарі лікарів різних напрямів
спеціалізації; листування із редакцією, спілкування на сторінках
газет і журналів.
Трансляція телепроектів, обговорення актуальних проблем
людейінвалідів. Сприяння залученню до таких бесід кваліфі
кованих лікарів. Відкрита гаряча телефонна лінія — можливість
для всіх бажаючих приєднатися до обговорення теми.
Наявність у фондах бібліотек Університету «Україна» (на
факультетах) художньої та спеціалізованої літератури, періоди
ки, пов’язаних із проблемами інтеграції людей з особливими
потребами у демократичне суспільство.
І нехай скільки людей, стільки й поглядів, та в одному
сходяться всі: кожен заслуговує щастя, поваги, визнання
іншими й самого себе як повноцінної особистості, котра
розвивається, має свою життєву позицію і сформований сві
тогляд. Насправді демократичним суспільством є те, в якому
люди з вадами здоров’я не почуваються виокремленими,
самотніми.

.
.
.
.
.
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РОМАН ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА «ТАЄМНИЦЯ» (2007)
У ЖАНРІ ІНТЕРВ’Ю ЯК ПОСТМОДЕРНИЙ ТЕКСТ
Н. І. Головченко
доцент кафедри видавничої справи та редагування
Університету «Україна» (Київ)

Підхід до аналізу художнього тексту під кутом зору його
стильової своєрідності є актуальним у сучасній науці. Стиль
як художній закон витвору мистецтва слова характеризується
взаємозумовленістю ідейнотематичного змісту та форми
твору (композиції, образної системи, художнього мовлення,
жанру), зазначають Наливайко, Гіршман, Ніколенко, Ейді
нова, Шумило та ін.
Науковці порізному визначають постмодерну літературу.
Одні вважають її, подібно до явища декадансу на межі
ХІХ–ХХ ст., культурою перехідного періоду, після якої має
сформуватись нова якісна стильова тенденція (Еко, Затонський).
Інші (Хасан, Дарріда, Ільїн, Кристева, Дельоз, Маньківська) за
стійкими стильовими ознаками світоглядного, естетичного ха
рактеру (стильовими константами) характеризують постмодер
нізм як стильовий напрям 60–90 рр. ХХ ст.
Враховуючи «зміщеність хронотопу» будьякого мистецького
явища світового рівня, вважаємо, що «симптоми» (ознаки)
постмодернізму притаманні художнім текстам багатьох сучасних
українських письменників, Ю. Андруховича зокрема.
Які стильові константи (провідні ознаки, типологічні риси)
характеризують постмодернізм як стильовий напрям літератури
другої половини ХХ ст.? Визначимо найважливіші з них:
— сприймання буття як етапу між хаосом і космосом
(«хаосмос», «міжбуття», «інтермецо»);
— розуміння світу як множинної моделі — «різоми»,
«лабіринту» (без стрижневої чи єдиної істини, ієрархічної
системи);
— герой твору — «симулякр» — «копія копії», комбінаторна
модель у безповітряному просторі;
— автор тексту — «скриптор» — не особистість, а носій мови
з «нульовим градусом письма» (Кристева);
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— інтертекстуальність — присутність на різних рівнях твору
інших текстів (різних стилів, різних епох); цитатна література зі
стильовою еклектикою, грою, дифузією, колажем; текст —
«палімпсест»;
— іронія — приховане висміювання (канонів, жорстких
бінарних опозицій, гірких, болючих тем) тощо;
Роман Ю. Андруховича «Таємниця» побудований у жанрі
інтерв’ю ліричного героя та німецького журналіста Еґона Альта
(парафраз із есе письменника про Гессе: «Один із його alter ego,
а саме Гаррі Галлер…»). Така структура тексту дозволяє читати
його з будьякого місця (питання) і простежувати або армійські
спогади, або натуралістичні замальовки про земляківзаробітчан
тощо і, на перший погляд, формує хаотичну, розсипану
архітектоніку твору, а, звідси, буття, світу у концепції автора.
Роман має інтертекстуальний характер: жанр (інтерв’ю)
запозичений із журналістики; тема — становлення письменни
ка — із романів Джойса («Портрет митця замолоду»), Горького
(«Жизнь Клима Самгина») та ін.; домінування спогадів
у структурі твору нагадує роман Пруста «У пошуках утраченого
часу»; мотив пошуку гори у Берліні — роман Т. Манна «Чарівна
гора»; творові притаманна стильова еклектика: прониклива
щирість у темі кохання й брутальна, вульгарна лексика там, де
йдеться про сплюндровану чистоту почуттів. Тексту властиве
іронічне відсторонення від болючих тем: ліричний герой прагне
бачити батька сильним, авторитетним чоловіком, однак, той,
розчавлений імперськими бюрократичними системами (австро
угорською, радянською), реалізує мужні, войовничі засади лише
як футбольний уболівальник чи у стані сп’яніння (подібно до
героя повісті С. Каледіна «Смиренное кладбище», який говорив
про те, що порядна людина за радянської влади мусить або
вмерти, або пити). Змальовуючи образ батька, автор набли
жається до відчуття архетипу пересічного українця, що змирився
з утисками та приниженнями.
Та й сам герой ніяк не пристане до берега. Символічною
є картина самотнього очікування автобуса на черговій не
привітній станції поблизу кордону.
Власне, весь роман — пошук самого себе, «Сідгартга» (Гессе)
від Андруховича, шлях, намагання розібратись у своєму житті,
віднайти «таємницю» — головне, суть. Схоже на те, що автор ще
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не виписав для себе всі істини, але дещо осягнув: найсильніший
спротив, відразу викликає в ньому будьякий тиск, обмеження
свободи. Автор, як і ліричний герой, — не «симулякр»,
а абсолютно вільна людина, що не сприймає тупих заборон,
диктату (стилістичний аргумент: найбільше насичені інвек
тивною лексикою ті сторінки роману, де йдеться про службу
у радянській армії…)
Отже, за певними стильовими ознаками (інтертекстуальність
на рівні жанру, теми, образної системи, мови, іронічне ставлення
до важливих проблем, відсутність яскравої ідейної домінанти
тощо) твір Андруховича «Таємниця» можна вважати постмо
дерним текстом, однак пристрасність щодо теми незалежності
(особистості, держави) надає творові специфічної національної
забарвленості та визначає його автора не як «скриптора», а як
письменникапатріота.

ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
НА ДУХОВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
І. Ф. Громко
Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна»,
факультет «Інформаційні комунікації», II курс, Д!ІІ!д,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник: Н. О. Мильніченко, старший викладач

Загальне формулювання проблеми. Масова комунікація —
одне з важливих явищ сучасного суспільства, яке помітно
позначається на розвитку суспільних відносин всередині кожної
країни світу.
Зв’язок із важливими науковими завданнями. Сучасний
світ складний, багатоманітний, динамічний, пронизаний
різними протилежними тенденціями. Він суперечливий, але
взаємозалежний, багато в чому цілісний. Розвиток суспільних
відносин супроводжується поглибленням відносин спілкуван
ня і розгалуженням зв’язків людини з людиною, народу
з народом, суспільства з суспільством, тобто розвитком про
цесів соціальної комунікації. Науковотехнічна революція,
виникнення і розширення впливу загальнодемократичних
рухів, інтенсифікація міжнародної співпраці та інші важливі
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чинники підвищують значення масовокомунікативних про
цесів.
Мета публікації — проаналізувати роль та розвиток системи
соціальної комунікації в інформаційному суспільстві.
Виклад основного матеріалу. Масова комунікація вплетена
в тканину сучасного суспільства, в його економіку, політику
і культуру, охоплює міжнародні, міжгрупові та міжособові
відносини. Перетворення засобів масової комунікації продовжує
впливати як на матеріальновиробничу, так і на соціально
політичну, культурноідеологічну галузі життя всього людства
і кожної окремої людини.
Щоб вижити, людство повинно виробити своє нове політичне
мислення, новий погляд на відносини людини з людиною,
держави з державою. У зв’язку з цим відкриваються нові мож
ливості розширення діалогу, співпраці і взаєморозуміння низки
важливих питань. Без такої співпраці не зберегти миру, не
вирішити глобальних проблем сучасності. Масова комунікація
має пряме відношення до всіх цих проблем і сама може
розглядатися як одна з найважливіших глобальних проблем.
Накопичення людством досвіду і знань при освоєнні природи
змішалося з освоєнням інформації. Саме цей процес і привів до
утворення інфосфери. Прогрес у цій діяльності обумовлений
в першу чергу розвитком комунікацій, тобто зв’язком між
людьми, який вимагає розширення впливу інфосфери на
техносферу. На заводах упроваджуються автоматизовані лінії
і навіть цілі автоматизовані виробництва. Суспільство звикло до
того, що, коли мова йде про інформацію, то йдеться про відомості,
одержані через радіо, газети телебачення і т. д. Загубилося
основне значення цього слова, потонуло в потоці новин, що
надходять через органи масової інформації.
Засоби масової комунікації прагнуть до того, щоб створилися
і зміцнилися загальнодемократичні основи, оскільки в системі
нерівноправних відносин неможливе вирішення глобальних
проблем людства.
Серед глобальних проблем називають інформацію, від
вирішення якої залежить фактично майбутнє людства в цілому
і кожного народу зокрема, представляє розвиток масово
комунікативних процесів, що впливають на відносини соціа
лістичного спілкування у світі. Як без навколишнього світу, так
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і без спілкування людство розвиватися не зможе, до того ж світ
і спілкування складають єдине ціле.
Однією з важливих функцій масової комунікації, що
реалізується комуні кантом, є вплив на аудиторію за допомогою її
цілеспрямованого інформування для здійснення завдань
соціальної системи. Потреби аудиторії — отримання інформації
про навколишній світ для соціалізації особи, інтеграції її
в соціальну систему, а також для індивідуального розвитку
і самореалізації.
Актуальність подальшої теорії розробки питання про роль
системи засобів масової комунікації в духовній культурі
суспільства обумовлена низкою чинників: її роллю в життє
діяльності і культурі сучасного суспільства, постійно зростаючої
завдяки різкому загостренню ідеологічної боротьби між соціа
льною і буржуазною ідеологією; реальним зростанням у світі
кількості створюваної соціальної інформації, яка характе
ризується ситуацією так званого «інформаційного вибуху», що
викликає в суспільстві соціальну потребу в створенні могутнішої,
технічно оснащеної і оперативно діючої системи засобів масової
комунікації, здатної надати суспільству цю інформацію; сама
культура суспільства починає розглядатися як динамічна
система соціальної інформації, розповсюдження якої можливе
лише за допомогою системи засобів масової комунікації.
Отже, засоби масової комунікації виконують не останню роль
у процесі ознайомлення людства з глобальними проблемами
виживання. Проте робиться це недостатньо. Ще жодне інфор
маційне агентство не змогло в достатній мірі зацікавити людину
в проблемах виживання на планеті Земля. Це відбувається тому,
що люди, які говорять про це, самі не зовсім розуміють всю
важливість проблеми.
Висновки. Сьогодні, як ніколи, потрібне глобальне мислення
і глобальні дії задля виживання людського роду, задля кращого
життя для теперішнього і майбутнього поколінь. Засоби масової
комунікації повинні професіонально висвітлювати ці питання
і зробити свій, можливо, найбільший вклад у цю справу, щоб
люди зрозуміли наскільки це питання важливе для них і їхніх
дітей.
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ВИДАННЯ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКІВ
«РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»
НАПРИКІНЦІ ХХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
С. В. Жигун
ВМУРоЛ «Україна», ф!тет філології та масових комунікацій,
кафедра «Видавнича справата редагування»,викладач,
Науковий керівник: Н.І. Бернадська, д. ф. н.

Повернення читачеві літератури періоду «Розстріляного
відродження», стало одним з провідних завдань українських ви
давництв наприкінці минулого століття, не вибули вони з ви
давничого репертуару і зараз. Тому, очевидно, є перспективним
розглянути здійснені видання у книгознавчому аспекті, оскільки
це питання ще не було науково висвітлено.
Найхарактерніші тенденції демонструє видання творів Г. Ко
синки, здійснені ініціативою дружини письменника Т. Мороз
Стрілець. У передмовах до перших, після реабілітації, видань
(«Новели»1962 та «Гармонія»1981) ні словом не згадується, ані
про безпідставний арешт, ані про розстріл. До збірок увійшло
відповідно 15 і 14 оповідань, критерій відбору вгадується легко:
благонадійність за змістом, традиційність за стилем. Збірка
«Гармонія» — чи не єдине видання спадщини «Розстріляного
відродження», що оформлене ілюстраціями. 1988 році у «Дні
прі» вийшло науковомасове видання «Григорій Косинка. Гар
монія. Оповідання, публіцистика, спогади про Григорія
Косинку». У передмові Г. Штоня йдеться вже не лише про
мистецьку вартість творів, але й про цькування та «культівську
сваволю». За структурою це видання умовно поділене на дві
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частини: у першій — 30 оповідань, публіцистика Г.Косинки та
примітки до текстів; у другій — спогади про митця. Примітно, що
у часи перебудови серед творів з’являються «неблагонадійні»
«В житах», «Анкета» та експериментальний «Заквітчаний сон».
Останній твір дає і назву наступній збірці Г. Косинки, що вийшла
у «Веселці» 1990 року і мала на меті повернути нецензуровану
творчість Г. Косинки масовому читачу. Проте говорити про
видання творчості письменника у повному обсязі зарано, адже до
жодного зі згаданих видань не увійшло оповідання «Фавст» та
кілька інших творів. Наукове видання творів Г. Косинки ще
в майбутньому.
Протилежні тенденції демонструє історія видання творчої
спадщини Миколи Хвильового. Його ім’я повернули українській
культурі лише наприкінці 80х років, проте перед тим, 1978 року
у діаспорі видавництвом «Смолоскип» було здійснено досі
неперевершене видання: «Микола Хвильовий. Твори в п’ятьох
томах». Видання охоплює прозову, поетичну та публіцистичну
спадщину письменника, а також листування, документи та інші
матеріали його доби. Кредом упорядника Г. Костюка стало до
тримання творчої волі автора. Кожен том супроводжено фаховою
статтею та примітками, наприкінці останнього тому подано
бібліографію. Хоч об’єктивні причини завадили Г. Костюку
подати текстологічні матеріали, високий рівень підготовленого
ним видання свідчить про колосальну роботу, домірну не одній
людині, а цілому науковому інституту.
В Україні перше видання творів М.Хвильового — «Сині
етюди» (1989 «Радянський письменник») мало масовий
характер. Збірка дає різнобічне уявлення про творчість
М. Хвильового, але лише частково відповідає назві. Характерно,
що дражливі твори було оприлюднено без купюр 1932 року.
У 1990 у «Дніпрі» вийшло науковомасове видання творів
письменника. Два томи творів були упорядковані М. Жу
линським та П. Майданченком. Зміст його за повнотою
висвітлення спадщини домірний до п’ятитомника, виданого
«Смолоскипом», проте не має такого потужного літературо
знавчого супроводу, а також поступається ошатністю. Загалом,
мистецьке оформлення спадщини М. Хвильового питання
відкрите, адже твори світового рівня досі не стали предметом
зацікавлення ілюстраторів.
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Наукове видання творів М.Хвильового здійснене 1995 року
в серії «Бібліотека української літератури» видавництва
«Наукова думка». Вимоги серії вплинули на структуру видання,
яка продиктована компактністю. Це видання засвідчило
встановлення канонічного тексту. Текст супроводжується
передмовою В. Агеєвої та примітками текстологічного, історико
літературного та реального характеру.
Видання творів Г. Косинки та М. Хвильового демонструють
значну увагу читачів, викликану у більшості випадків вклю
ченням їхніх творів до курсів літератури середніх шкіл та вузів.
Спадщина письменників, яким не пощастило потрапити до
програмових списків, витримує часто лише одне видання.
Ламати цю тенденцію покликана серія «Розстріляне відрод
ження», заснована видавництвом «Смолоскип». Наріжним
каменем її стала однойменна антологія Ю. Лавріненка, яка
фактично ствердила своєрідний канон письменників доби. Але
започаткована науковомасова серія покликана його розширити:
у ній вийшли твори А. Любченка, М. Йогансена, Ю. Шпола,
С. Пилипенка. Структура видання така: оригінальні твори
автора, критичні матеріали про нього, листи, фотодокументи,
примітки.
Отже, можна твердити, що найпопулярнішим виданням
творів «Розстріляного відродження» є науковомасове, при
значене для поглибленого читання. Наукові видання часто не
відбивають ані повної спадщини, ані розвитку літературознавчої
думки. Якість масових видань відчутно впала. Із розвитком
сучасних технологій, інформаційна функція видань відходить на
другий план і набуває важливого значення естетична. Художнє
осмислення спадщини Розстріляного відродження і реалізація
його у видавничих проектах видається важливим завданням
сучасної видавничої практики.
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ТИПОЛОГІЯ ПОМИЛОК У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
М. А. Мар’єнко
Університет “Україна», факультет філології
та масових комунікацій, кафедра видавничої справи
та редагування, група ВС!41
Науковий керівник: С. В. Жигун

У мовленні сучасних засобів масової інформації (ЗМІ) наявна
значна кількість помилок. Виникнення цих помилок пов’язане
з недостатнім володінням українською мовою та поганою обіз
наністю з нормами правопису, як авторів журналістських
текстів, так і редакторів. Через те, що реципієнти підсвідомо
сприймають мовлення газет, журналів, теле та радіопередач як
взірець, загальний рівень мовної культури населення поступово
знижується.
Більшість авторів підручників редагування (такі як:
А. Е. Мільчин, Н. М. Сікорський) не виводять детальної
класифікації помилок, задовольняючись рекомендаціями
щодо виправлення найістотніших похибок у мовленні ЗМІ.
Можна сказати, що виділяють три групи таких найістотніших
помилок: у фактичному матеріалі; у логічній структурі тек
сту; мовленнєві помилки. Цікаві типології помилок розробили
українські вчені З. В. Партико, А. О. Капелюшний, російські
вчені А. Н. Беззубов та Ю. В. Красіков.
За структурами тексту ми виділяємо такі типи:
логічні помилки (логікопоняттєва структура);
фактичні помилки (фактологічна структура);
макро та мікроструктурні помилки;
психологічні помилки (психологічна структура);
композиційні помилки (композиційна структура).
Мовленнєвостилістичні помилки, на нашу думку, слід
розглядати окремо і класифікувати таким чином:
росіянізми;
власне мовленнєві помилки;
помилки у побудові речень;
помилки при складанні тексту;
орфографічні та пунктуаційні помилки;

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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помилки під час перекладання, транслітерування, на
писання іншомовних слів мовою оригіналу.
Логічні помилки виникають внаслідок порушення законів
правильного мислення (закон тотожності, закон суперечності,
«Іегошп поп даіиг», «достатньої підстави»). Наприклад, підміна
тези, пропущення потрібної ланки в ланцюзі логічних роз
мірковувань, контактновиразні та дистантновиразні супе
речності, контактноімпліцитні та дистантноімпліцитні супе
речності.
Фактологічні помилки спричинені недостатньою пере
віркою фактів редактором та автором чи незнанням норм
оформлення фактичного матеріалу. Наприклад, спотворення
фактів; незуніфікованість фактичного матеріалу в межах
одного тексту; штучне створення сенсації; невідповідність
повторюваних фактів та ін.
Макроструктурні та мікроструктурні помилки пов’язані зі
структурою всього інформаційного видання (газети, журнали,
програми ефірного дня на телебаченні та радіо). Виявлення їх
є досить складним для недосвідченого редактора, оскільки
вимагає вміння співвідносити між собою фактично не пов’язані
між собою частини, наприклад, заголовки різних статей чи назви
окремих передач. Через це типовими є повторення ритмо
мелодики заголовків на одному розвороті (одній шпальті) чи назв
передач протягом одного ефірного дня; небажане утворення
речення із заголовків на одній шпальті (одному розвороті) чи
з назв передач, що йдуть підряд; подання замість новини готову
думку з приводу інформподії, що відбулася; невідповідність
одного з текстів (однієї з передач) концепції сторінки чи номеру
(циклу передач); потурання найнижчим інтересам публіки
Композиційні помилки виникають внаслідок недотримання
принципів побудови композиції твору. Це, зокрема, невідпо
відність обраної композиції змістові твору, вихід за межі теми або
недостатньо повне її розкриття, невиразний перехід між
частинами тексту, невідповідність посилань — елементи, на які
посилаються, не знаходяться на вказаному місці, заголовок не
відповідає основній думці тексту.
Психологічні помилки: застосування стандартного підходу до
інтерв’юйованого; прагнення ведучого самоствердитися через
приниження гостя студії; речення збудовано таким чином, що
у реципієнта виникають небажані асоціації
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Мовленнєвостилістичні помилки пов’язані з недостатнім
рівнем грамотності та «мовленнєвого чуття» як автора, так і ре
дактора. До такого типу помилок належать росіянізми, власне
мовленнєві помилки (незнання значень паронімів, неточність
у слововживанні, невмотивоване вживання жаргонізмів), помил
ки у побудові речень, орфографічні та пунктуаційні (найчастіше
трапляються порушення правила милозвучності та неправильні
розділові знаки у складнопідрядних реченнях), помилки скла
дання тексту, помилки під час перекладання, транслітерування
та написання іншомовних слів мовою оригіналу.
Отже, помилки виникають внаслідок недостатньої обізна
ності автора (редактора) з фактами, логічними законами
мислення, правилами нормативної української мови; вна
слідок незнання точного значення слів, бідності словникового
запасу, застосунку норм невідповідної мови, а також через
неуважність оператора комп’ютерного складання.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ
КАМПАНІЙ
К. Є. Михалевська
викладач Луцького інституту розвитку людини
університету «Україна»

Останнім часом український ринок стрімко росте. По даним
Всеукраїнської рекламної коаліції, тільки в 2006 році обсяг
реклами в засобах масової інформації виріс на 67,3% і досягнув
855,8 млн. доларів, прогнозований обсяг ринку в 2007 році —
1060 млн. доларів. Тому з кожним роком привернути увагу
споживачів все важче.
Вважають, що в жодній іншій галузі інвестицій немає таких
складнощів з оцінкою результатів і контролем, як у сфері
рекламної діяльності. Тому в рекламному бізнесі склався певний
поділ праці: доказами можливостей носіїв реклами займаються
засоби масової інформації, контролем ефективності окремих
заходів — рекламна агенція, а визначення міри досягнення цілей
рекламної кампанії проводиться рекламодавцем.
Ефективність рекламної кампанії — це, насамперед,
ефективність рекламного звернення. На рівень ефективності
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рекламного звернення впливають такі фактори: фірма та її імідж;
якість та імідж продукту фірми; якість самого рекламного
звернення (охоплення) засобів масмедіа.
На даний момент на світовому ринку існує два глобальних
підходи щодо оцінки ефективності реклами:
оцінка комунікаційної ефективності;
оцінка фінансової ефективності.
З початку 1970х років почали розвиватись моделі для оцінки
комунікаційної ефективності (охоплення цільової аудиторії,
знання рекламованої марки, намагання купити товар).
Моделі оцінки кінцевої (фінансової) ефективності:
модель оцінки вартості розвитку бренда Interbrend;
модель тестування продажу;
модель оцінки інвестиційної ефективності реклами (ROI
Marketing).
Вище перераховані методики максимально ефективні для
компаній, працюючих на стабільних споживчих ринках
(нафтовий бізнес, виробництво).
На думку провідних маркетологів, для багатьох компаній
є вигідним замовлення аудиту для визначення найбільш
ефективної пропозиції РА під час тендеру на розробку річної
медіастратегії. Медіааудиторські компанії мають доступ до
комерційної інформації (наприклад, з якими клієнтами
і бюджетами працюють агентства), що дозволяє побачити
ситуацію на ринку зі сторони. Запрошення незалежних експертів
допомагає оцінити потенціал агентств, які приймають участь
в тендері, скласти чіткий набір критеріїв, за якими буде
оцінюватися в подальшому ефективність рекламної кампанії.
Як правило, проведенням досліджень, пов’язаних з оцін
кою ефективності рекламних кампаній, займаються спеціа
лізовані компанії. Суб’єкти ринку або купують в них вже
готові результати, або обмежуються внутрішнім аналізом.
Результати досліджень є високовартісними продуктами, тому
інвестиції в їх придбання може дозволити собі компанія, яка
впевнено почувається на ринку. Оскільки головним критерієм
ефективності реклами є ріст продаж, то динаміка цього росту
є найважливішим показником, який дає відповідь на
питання, ефективна чи неефективна конкретна рекламна
кампанія.

..
..
.
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На основі даних управлінського обліку обробляється
інформація щодо інвестицій в різні маркетингові інструменти
і обсяги продаж по торгових марках. В результаті отримуємо не
лише оцінку маркетингового бюджету вцілому, а й по кожному
маркетинговому інструменту зокрема. Розрахунок показників
проводиться на основі факторного аналізу з залученням про
відних математиків і розробкою потужного математичного
механізму. На основі цієї інформації компанія зможе управляти
своїми витратами на маркетинг на основі віддачі від кожного
інструменту. Подібні розробки є новими для нашої країни, і ми
очікуємо, що досвід західних колег, перенесений на реалії
українського ринку, допоможе провідним компаніям опти
мізувати витрати на маркетинг і рекламу.

СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЕСЕ ДЖЕЙМСА
ДЖОЙСА «ДЖАКОМО ДЖОЙС»
Н. П. Мостопалова
учен. 10!А класу СЗШ № 219 Облонського району м. Києва.
Науковий керівник: М. І. Чолок
Науковий консультант: Н. І. Головченко

Актуальність обраної теми обумовлена необхідністю глибо
кого вивчення стилю письменникамодерніста — Джеймса
Джойса (1882–1945), твори якого ввійшли до шкільної програми
із зарубіжної літератури. Методика дослідження структури твору
є ефективним способом вивчення есе Джойса у стилі «потоку
свідомості», оскільки дозволяє змоделювати загальну концепцію
сприймання світу митцямимодерністами.
Ця проблема розглядається у працях багатьох науковців:
Д. Урнова. К. Генієвої, О. Ніколенко, Б. Бігуна, Н. Головченко
та ін.
Модернізм — (фр. тoderne — сучасний, найновіший) — за
гальна назва літературномистецьких тенденцій неміметичного
ґатунку на межі ХІХ–ХХ ст. Це спроба відірватись від пози
тивізму, злободенності, унормованості ХІХ ст.; це самокритика
й трагічний сумнів, глибинне незадоволення; це творче, рево
люційне, оригінальне поривання до нової якості мистецтва.
Письменникимодерністи послабили межі не лише видів і жанрів
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мистецтва, але й змішали літературу з філософією. Перевага
естетичного начала над змістовим, свідоме уникання «людино
центризму» у творах модерністів, провідна роль художньої
форми, підтексту у визначенні ідейнотематичного, проблемного,
філософського рівня творів цих митців — провідні риси
новітнього мистецтва. Процес модерністської творчості, зазначає
Д. Затонський, «є процесом перетворення реальних явищ, подій,
проблем на ідіоми, символи, знаки — тобто абстрактні форми, що
не відповідають дійсності, а лише символічно моделюють її,
створюють дещо подібне до адекватного їй душевного настрою».
Стиль Джойса фахівці визначають як «потік свідомості» —
творчий художній принцип, що полягає у прямому відтворенні
процесів психічного життя людини як складного та плинного
процесу; гранична форма «внутрішнього монологу», своєрідний
«самозвіт почуттів». Стильові риси літератури «потоку свідомос
ті»: асоціативний принцип конструювання тексту; суб’єктив
ність зображення; домінування особистості автора на всіх рівнях
тексту; зацікавленість не яскравими психологічними станами,
а емоційностишеними півтонами, відтінками; використання
внутрішнього монологу як структуротворчого елемента; фраг
ментарність (мозаїчність) сюжету, композиції; увага до деталей,
дрібниць, які стають самоцінними, самодостатніми.
Структуру ліричної мініатюри Джойса «Джакомо Джойс»
складають: фрагментарність композиції; ремінісценції (Так сту!
пала вона у Данте, проста й горда… Беатріче, дочка Ченчі…);
алюзії (Ігнатію Лойола, та допоможи ж мені); іншомовні слова
й фрази італійською, німецькою, латинською мовами, які
періодично, у певному ритмі, з’являються у тексті (Mio padre; Si
pol; Aber das ist eine Schweinerei; Guia frigus erar); уособлення
(Вона ступає за матір’ю незграбно і граційно, кобилиця веде своє
кобилятко); епітети (…тендітні й округлі стегна, ніжна, гнучка
й худа шия, прегарна голівка); оксиморони (зоряна змія,
надмогильне волосся); метафори (снігопушинка, шпори
розпещеної пташки (черевики); кольорова символіка (Її герб:
шолом, червлень і тупий спис на щиті — чорного кольору); іронія
(Пані едукована); пестливі слова (кобилятко, пташка,
курочка); вульгаризми (сіфілісні бабеги) тощо.
У стилі «потоку свідомості» ці засоби цілком органічні, вони
поглиблюють підтекстовий рівень інформації, забезпечують
— 263 —

Секція ІV

Українська журналістика

глибоке, логічно не передбачуване проникнення в психологічний
стан людини, митця зокрема, спонукають читача до напруженої
інтелектуальної творчої співпраці з автором.
Отже, дослідження багатошарової, місткої, символічної
структури есе Джойса дозволяє відтворити модерністську
універсальну модель Всесвіту: світ багатоликий, розмаїтий,
складний, справжню цінність у ньому складають щирі почуття
(…поволі її щоки опалево рожевіють) і творчість (Пиши про це…).

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ БРАТСТВА
ІМЕНІ КНЯЗІВ ОСТРОЗЬКИХ ЯК НАПРЯМ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСТРОЗЬКОЇ СТАРОВИНИ
Т. М. Моткова
Луцький інститут розвитку людини Університету «України»
ІІ курс, група С. Р!2.1, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: О. І. Кушпетюк, к. і. н., доцент

До перших світських музейних закладів Волині належить
музей організований братством імені князів Острозьких, яке
функціонувало у місті Острозі з 1909 року. Визначальним
напрямом роботи братства був пошук документів та іншого роду
реліквій, що в різні часи належали родині князів Острозьких або
якимось чином її стосувалися. Уже на початковому етапі
діяльності братчики розуміли необхідність створення музею,
придатного для повноцінного представлення зібраних пам’яток.
Такий музей під назвою «давньосховище» було започатко
вано вже в 1910 році у приміщенні колишнього родинного замку
князів Острозьких — пам’ятці архітектури ХІV–ХV ст. У його
організації взяли участь представники інтелігенції міста Острога,
члени братства імені князів Острозьких І. Івашкевич, М. Стру
менський, М. Тучемський, І. Окойомов, Й. Новицький [1, с.27].
Братство задумало велику справу — реставрувати замок
князів Острозьких, для влаштування тут музею старожитностей
і цим сприяти зростанню зацікавленості історією і, насамперед,
минулим славного роду князів Острозьких. Для здійснення своїх
задумів упродовж багатьох років братчики не лише активно
працювали над пошуками старожитностей та збагаченням
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експозиції музею новими надходженнями, але й турбувалися
питаннями збереження і віднайдення коштів на реставрацію
замку. Адже члени братства не без підстав вважали, що цей
замок, «...який сам своєю старовинністю пробуджує дорогі
спомини з історії нашої вітчизни», ідеально підходить для
розміщення тут музею [2, с.25].
Прагнучи привернути увагу широкого загалу науковців та
громадськості до питання реставрації Острозького замку члени
братства проводили активну видавничу діяльність. Так,
з використанням експонатів музею були написані наукові
розвідки організатора цього закладу і активного братчика —
священика М. Тучемського. В 1912 році він підготував брошуру
«Сторожевой замок князей Острожских в городе Остроге,
Волынской губернии, в современном нам состоянии» [2]. У ній
М. Тучемський обгрунтовув роль історичних пам’яток
у піднесенні культури кожного народу, описував нинішній стан
рештків родинного замку Острозьких і знайомив зі станом
вирішення питання про передачу замку у відання братства імені
князів Острозьких. При цьому автор зазначав, що братчиків
підтримують у їх починанні Імператорська археологічна комісія,
Київське товариство охорони пам’яток старовини і мистецтва,
інші загальноросійські та регіональні товариства історико
краєзнавчого спрямування. М. Тучемський аргументовано
прагнув переконати читачів і всіх, кому не байдужа доля
старовинних пам’яток міста Острога, в тому, що місцем, яке
ідеально підійшло б для музею й історичної бібліотеки, є саме
замок кнізяв Острозьких.
В 1913 році з’явилася інша книга цього автора «Город Острог
в современном князю К. К. Острожскому состоянии. Острожское
княжество; черты домашней жизни князя КостантинаВасилия
по русским историкам» з 12 ілюстраціями [3]. В оголошенні про
надходження її до продажу зазначалося, що кошти йтимуть на
реставрацію Острозького замку — однієї з найвідоміших
пам’яток архітектури середньовічної України. Працями М. Ту
чемського зацікавилися діячі наукових та громадських
товариств Києва, які опікувалися збереженням та охороною
старожитностей. Зокрема, голова розпорядчого комітету Київ
ського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва
О. Мердер звернувся до членів братства імені князів Острозьких
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з проханням надіслати примірники книги М. Тучемського
«Город Острог в современном князю К. К. Острожскому со
стоянии. Острожское княжество; черты домашней жизни
князя КостантинаВасилия по русским историкам» для
бібліотеки товариства і підтримання наукових контактів.
З пам’ятками острозької старовини крізь призму діяльності
братства та його музею знайомив громадськість студент Мос
ковської духовної академії, а згодом священик М. Струменський.
Будучи членом братства, він проводив значну роботу щодо
збереження й охорони волинських старожитностей, розшукував
місцеві пам’ятки старовини та рекомендував їх братству. У своїх
працях М. Струменський відзначав, що створене в місті Острозі
братство задумало реставрувати замок князів Острозьких, для
влаштування тут музею старожитностей та історичної бібіліо
теки. Цим самим воно сприятиме зростанню зацікавленості
історією і, насамперед, минулим славного роду князів
Острозьких [4].
Отже, завдяки активній видавничій діяльності члени
братства імені князів Острозьких мали наміри не лише
зацікавити громадськість минулим Волині та історією роду
князів Острозьких, а й привернути увагу до проблеми
збереження та реставрації Острозького замку. Така невтомна
і наполеглива праця членів братства поклала початок
Острозькому краєзнавчому музею.
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РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ
О. В. Павленко
кафедра видавничої справи та редагування
Університету «Україна» (Київ)
Науковий керівник: Н. І. Головченко

Актуальність теми. ХХІ ст. диктує свої умови в усіх
сферах життях, тому й українська публіцистика зазнала змін та
реформації. Суттєво змінився її характер після проголошення
Незалежності, адже за радянських часів публіцистика була під
жорсткою цензурою, що не давало їй можливості правдиво
відтворювати дійсність. Свобода слова, яка зараз закріплена
в Конституції України, змінила зв’язок між автором та ауди
торією, додала журналісту, письменнику нових засобів та
широкий простір для творчості. Зникли заборонені теми,
розширилось інформаційне поле, збільшились можливості
доступу журналіста до необхідної інформації. Тому важливо
розуміти основні завдання публіцистики, а також простежу
вати її зміни.
Термін «публіцистика» постав з латинського слова «publi
kus» — «суспільний, народний». «Публіцистика, — стверджує
відомий науковець, журналістикознавець Йосип Лось, — це
словесна сфера моделювання свідомості, вияв незгасної
активності, динамізму людського духу, політичне й морально
філософське освоєння історії та актуальної суспільної прак
тики, всеохоплюючий засіб формування особистості, площина
вияву інтересів та вартостей людей, соціальних груп і націй,
втілення їх культурної ідентичності» [1].
Зрозуміло, що газета чи журнал не можуть орієнтуватися
лише на публіцистику, — певне місце на їхніх сторінках мусить
бути відведене й інформаційним жанрам, стислій, не комен
тованій інформації. Але успіх видання визначається насам
перед майстерністю публіцистів, які працюють у ньому, адже
саме вони здатні не лише подати інформацію про подію, людину
чи явище, а й розкрити глибокий зміст, показати приховану
інформацію та прокоментувати її. В основі праці публіциста —
відкриття суспільних колізій, аналіз суперечностей, виявлення
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проблемної ситуації. Тому можна виділити такі основні
завдання публіциста:
1) віднайдення «первісних фактів», тобто встановлення
сукупності фактів, що породжують проблему; відокремлення їх
від зайвого;
2) вироблення гіпотези «первісних фактів», припущення про
їхні причини, значення, місце в суспільному житті;
3) дослідження проблемної ситуації, збирання додаткової
інформації — вивчення документів і джерел, аналіз вислов
лювань та вчинків широкого кола учасників події, проведення
численних додаткових інтерв’ю;
4) перевірка гіпотези «первісних фактів», встановлення
хронологічного перебігу подій, зв’язків, генезису, структури;
5) створення остаточної концепції, перехід від гіпотези до
пояснюючої теорії, тобто вироблення розуміння й оцінки явища
чи події.
Сучасна публіцистика ввібрала в себе надбання минулого, але
й змінилася під тиском обставин, тому у ній можна спостерігати
такі тенденції: есеїзацію, персоніфікацію тексту та зміну
стилістики.
Сьогодні публіцист відчуває себе не стороннім спостерігачем
процесів, а учасником їх. Саме тому виявляється така тенденція
сучасної журналістики — есеїзація. У матеріалах застосо
вуються займенники «я» та «ми». Автор виступає повноцінним
представником читача, і читач певною мірою ототожнює себе
з ним. Фізична ідентифікація (читач на місці автора) сприяє
ідентифікації духовній, тобто готує ґрунт для засвоєння
світосприймання публіциста [2].
Поява персоніфікації тексту зумовлена процесом демок
ратизації суспільства, а також тим, що в умовах ринку ін
формації, товаром стає не просто новина, а новина, яку
«вплели» до публіцистичного тексту. В умовах конкуренції
у читача з’являється вибір, тому публіцистика використовує
поняття «Ім’я» у широкому сенсі цього слова. Популярності
набуває новий повноправний жанр — колонка, тобто рубрика,
закріплена за конкретним журналістом (Ю. Андруховичем,
В. Коротичем та ін.) Така тенденція поширюється на різні
жанри (репортажі, розслідування, експерименти, інтерв’ю),
але раніше це можна було спостерігати лише в публіцистиці
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М. Драгоманова, І. Франка, І. Багряного, М. Павлика,
О. Довженка, О. Гончара.
В умовах незалежності змінилася стилістика публіцистики —
зникла цензура і з’явилася конкуренція, на ринок виходять
найрізноманітніші ЗМІ, тому матеріал повинен бути цікавим,
журналісту необхідно шукати не лише цікаві теми, а й нові
засоби передачі тексту. Саме тому публіцистика зазнала мовних
змін, додалася експресія та емоційність, нові словесні форми, які
раніше були неприпустимими в будьякому журналістському
творі.
Отже, публіцистичні жанри сучасної української журна
лістики є джерелом цікавих тем, авторських стилів та
оригінальних прочитань, коментарів чи пояснень актуальних
суспільнополітичних, історичних, культурних фактів. Укра
їнська публіцистика відгукується на всі тенденції розвитку
сучасності, журналістики. Використання сталих формул та
концепцій не заважає їй оновлюватись.
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Особливістю художньої мови М. Матіос є багатство слово
вживання, національний колорит (не дарма письменницю
називають «Стефаником у спідниці» та «буковинським соло
вейком»), уміння передати найінтимніші стани людської душі
засобами слова. Усе це повною мірою проявляється і в романі
«Солодка Даруся».
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Авторка у романі повною мірою використовує можливості
переносного значення слова. Спостерігаємо це у самій назві
твору. Солодкий (за тлумачним словником) — який має
приємний смак, властивий цукрові, медові та ін.; який викликає
приємне відчуття, насолоду. У романі «солодка» — це
метонімічний перенос за суміжністю: від солодкого героїні
ставало боляче. М. Матіос часто застосовує переносне значення,
коли описує головний біль Дарусі: «Але злодія не видко, лише
шугає гострий нестерпний ніж попід тім’я — і Даруся з відчаю
вже, цієї хвилини, дала б голову на відтин» [с. 8], «…обручі знов
звиють гніздо в бідній її голівці, як гаддя на Здвиження звиває
в землі свої кубла на зиму» [с. 9], «Та минає якийсь час — чорне
залізо болю остаточно осідає на дно ріки…» [с. 11], «…її голову
розривали іржаві обручі» [с. 13] тощо. Переносне значення
зустрічається в багатьох порівняннях: «…георгіни…скрутилися,
як равлики…» [с. 4], «…ослаблими від кількадобового лежання
ногами гамселила кригу, ніби місила глину…» [с. 1],
«…мотиляють хвостами, ніби облізлими весільними деревця!
ми…» [с. 23], «…запитав на цілий автобус, ніби заторохкотів
кулеметом» [с. 36] та ін.
Синонімія — одне з найпотужніших джерел мовної
образності. Стилістичне використання синонімів дає змогу
висловлюватись точно, надає написаному потрібного емоційного
навантаження. Саме через це М. Матіос, використовує в романі
багато синонімів. У романі зустрічається приклад цілого
синонімічного ряду: «Іде Даруся серединою вулиці — і обіг неї, як
весільні дружби, поважно трясуться сільські пси. Пливе Даруся
у супроводі собак завжди безлюдною сільською вулицею» [с. 23].
Часто авторка вживає контекстуальні синоніми, які набувають
різної семантики — тропеїчної, переносної. Наприклад: «Гора!
маре»... спочатку повільна, нібито ненавмисно лінива, з усіх
боків прошена, а далі — все більш небезпечна і гостра, вона
раптово накриває тебе з головою, як хвиля… [с. 87].
Стилістичне використання антонімів — один із улюблених
художніх прийомів М. Матіос. Антонімами формується анти
теза — вислів, у якому різко протиставляються думки, явища,
риси характеру, поведінки особи тощо з метою посилення
враження від мовленого — сказаного чи написаного. Це група
семантично контрастних, протилежних, водночас широко
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вживаних і стилістично виразних лексем, здебільшого
наснажених очевидною емоційністю. Їх у романі багато.
Наведемо приклади найяскравіших: «Не могли заплакати!
заридати, викричатися, засміятися, а бути живою мумією...»
[с. 69]; «... в салонах автобусів дрижить в його губах дримба,
..., і видовбує із себе то смішні, то жалісливі мелодії...» [с. 38].
Окрему групу становлять контекстуальні антоніми. На
приклад: «Вуйко Василь... дивився на Михайла і співчутливо,
і сердито водночас...» [с. 61]; «... то почуєш такі співчутливі
переливи і тонкі зойки, що зайдеться тобі серце і плачем,
і співом одночасно, і не розумієш, де ніч, а де сонце...» [с. 39]; «Це
була якась дика гортанна безвихідь і надія водночас, подяка
і прохання, прокльон і сміх» [с. 55].
При передачі живого мовлення персонажів М. Матіос ви
користовує багато діалектів. Наприклад: кавальчик, мольфари
ти, веремінність, половик, мерша, флинькати, вироб’єки та ін.
Найбільше їх у прямій мові. Уникаючи, по можливості, місцевих
слів у власному мовленні, М. Матіос зберігає їх у діалогах
персонажів: «— Ви, Марійо, у кого георгіни брали, що такі
дуже веселі та пишні? — питає Васюта почерез паркан
сусідку. — Я свої як не пильнувала, а таки якась бола їх
скосила. — Та Божка його знає, що з моїми квітками
приключилося?» [с. 4]. Використання у творі розмовної лек
сики й вживання персонажами діалектів дає змогу краще
зрозуміти характери персонажів, глибше проникнути в їх
психологію.
Мова М. Матіос насичена буковинським колоритом, емо
ційно наснажена, образна. Усе це робить аналізований роман
надзвичайно цікавим для читача.
Примітки: посилання в тексті зроблені за виданням: Матіос Марія.
Солодка Даруся. — Л. : ЛА «ПІРАМІДА», 2007. — 188 с.
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Преса — один із найдавніших засобів масової інформації.
Прискорення процесів інформаційного обміну у суспільному
житті зумовило виникнення нових видів і типів періодичних
видань, включаючи й електронну пресу.
Із кінця 90х років минулого століття в Україні поряд із
пресою, радіо й телебаченням з’явились ІнтернетЗМІ. Ці
технологічно найновіші медіа з огляду на оперативність стають
першочерговим джерелом інформації й для звичних стан
дартних ЗМІ, і для мільйонів тих, хто звик до традиційних
радіо, газет і телебачення.
«Паперові» газети та інші друковані ЗМІ починають
втрачати свої позиції, поступаючись електронним виданням
в Інтернеті. Такі газети й журнали як «Українська правда»
(www.pravda.com.ua), «Електронні вісті» (www.visti.com.ua),
«Uatoday» (www.uatoday.com.ua), «ForUm» (www.forum.com),
«ProUa» (www.proua.com) та інші — це Інтернетвидання, які
не мають друкованих відповідників. До цієї групи можна
зарахувати перше волинське незалежне Інтернетвидання
«Волинська правда» (www.pravda.lutsk.ua). Воно створене для
допомоги волинській журналістиці, усьому масмедійному
простореві. Видання покликане активно пропагувати інтер
нетверсії найвпливовіших регіональних друкованих ЗМІ.
Водночас «Волинська правда» намагається висвітлювати
різноманітні теми з життя регіону. Основні рубрики «Волин
ської правди» — «ВІПновини», «Аналітика», «Персона»,
«Папараці». У додатковій стрічці «Сторінки» — «Візитка
області», «Резонансмоніторинг», «По приколу».
Існує думка, що з часом Інтернетвидання витіснять
традиційну пресу. У цій ситуації багатьом друкованим ЗМІ,
щоб не втратити своїх позицій, доводиться розміщувати свою
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електроннуверсію в Інтернеті. До газет і журналів, які
виходять у друкованому вигляді й представлені в Інтернеті,
можна віднести такі: «День» (www.day.kiev.com.ua), «Дзеркало
тижня» (www.mirrow.kiev.com.ua), «СHIP» (www.chip.kiev.ua)
і «Пік» (www.pic.com.ua) та ін. У Волинській області найбільша
й найвпливовіша газета «Волиньнова» має власну Інтернет
версію (www.volyn.com.ua).
Електронні ЗМІ, за даними фахівців, у структурі україн
ського Інтернету займають 6 % від усіх ресурсів, але є, проте,
найбільш відвідуваними. ІнтернетЗМІ мають такі влас
тивості:
— доступність — читач за бажанням може відкрити сайт у
будьякий час доби; газета однаково доступна всім користу
вачам Інтернету незалежно від місця проживання; гіпер
текстові посилання забезпечують доступ до архівів та інших
електронних ресурсів; читач має справу з розширеним обсягом
інформації;
— глобалізованість — Інтернетвидання перетинають
безперешкодно усі державні кордони, дають змогу прочитати
газету будьякою мовою);
— інтерактивність — двобічний зв’язок між читачем і ав
тором, численні форми зворотного зв’язку дають можливість
читачеві брати участь у виробництві новин;
— оперативність — ІнтернетЗМІ мають можливість
негайно публікувати матеріали, на відміну від преси.
Перевагою електронних засобів інформації є те, що читач
може легко ознайомитись з виданням, не купуючи його, їх
непотрібно тиражувати, оскільки доставка номера здій
снюється автоматично системою Інтернет. Із текстовими
матеріалами електронної преси зручно працювати, тому що
можна легко роботи тематичні добірки інформації, «підшив
ка» за рік займає усього кілька гігабайт пам’яті, а фрагменти
статей легко копіювати, цитувати, виявлені помилки легко
виправляти.
Основним недоліком Інтернетвидань є те, що вони
доступні лише тим читачам, які мають комп’ютер і мож
ливість підключення до мережі. В Україні така читацька
аудиторія все ще значно менша, ніж у друкованих ЗМІ.
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Хоча досі тривають суперечки щодо того, чи справді
ІнтернетЗМІ можна вважати окремим видом медіа, вони
упевнено відвойовують собі життєвий простір в інших засобів
поширення й обміну інформацією

ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
Ю. І. Присяжнюк
Івано!Франківська філія. ІІІ!курс, група ВС!31,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Л. І. Березовська, канд. пед. наук

В умовах формування нового типу демократичного су
спільства значних змін зазнає інформаційний простір та
інформаційна політика. Від того, наскільки повно, об’єктив
но, всебічно інформоване населення про все, що відбувається
в країні і світі, залежить його усвідомлення власної місії
у розвитку держави, його громадянська позиція, політична
активність.
Особливо належну роль тут слід віддати пресі, адже газета
має велику аудиторію і часто служить мовним еталоном.
З огляду на це, підвищується відповідальність працівників
засобів масової інформації за мовне оформлення газетних
матеріалів, бо кожна помилка, помножена на тираж видання,
проходить перед очима різних за віком і фахом людей при
загальному довір’ї до друкованого слова фіксується у сфері
свідомого чи підсвідомого, заважаючи виробленню й за
кріпленню навичок грамотності.
Тому засоби масової комунікації повинні відігравати
дедалі більшу роль у розвитку літературної мови, у збагаченні
її словника.
Адже професіоналізм і компетентність журналіста, його
точність у поводженні зі словом, скурпульозність, його
майстерність, є важливим засобом вираження думки, що
в свою чергу забезпечує ефективність і правильність сприй
мання їх читачем. А правильному розумінню допомагає
насамперед системність, нормативність мовних засобів, тобто
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мова газети і правопис тексту мають бути нормативними,
літературними.
Слід зазначити, що «мова газети» — поняття багатогранне,
оскільки на шпальтах газети присутні всі стилі літературної
мови: інформаційна хроніка витримана у діловому стилі,
урядові постанови, дипломатичні документи і т. д. — в офі
ційнодокументальному, численні статті про науковотехнічні
досягнення, статистичноекономічні огляди тощо відпо
відають вимогам наукового стилю. Деяким жанрам властива
найбільше публіцистичність (пропагандистські матеріали),
в інших «гібридних» жанрах поєднуються риси публіцис
тичного і літературнохудожнього стилів (нарис, фейлетон),
а ще в інших переважають ознаки усного розмовного мов
лення (інтерв’ю, репортаж) тощо.
Отже, реалізуючи такі різноаспектні функції, як повідом
лення і вплив, мова газети не може обмежитися рамками од
ного якогось стилю. А це свідчить про те, що особливості
функціонування мови у сфері журналістики визначають
багато чинників. Наприклад, поліфункціональність преси
вимагає від мови гнучкості, масовість — універсалізації,
постійна динаміка розвитку суспільства — оновлення. Тому
можна стверджувати, що форма повідомлення, яку читач не
лише дістає, а й активно сприймає через газету, є складним
актом мовної комунікації, що дозволяє розглядати мову
періодичного видання як явище, в якому відбуваються
важливі динамічні процеси у зв’язку з її функцією бути
засобом спілкування в умовах дальшої демократизації
суспільства і піднесення рівня культури, в умовах усунення
негативних явищ у багатьох сферах суспільного життя.
Але слід зважати на те, що преса становить особливу сферу
для функціонування мови, і всі процеси, які тут проходять, не
тільки відбивають мовленнєву ситуацію взагалі, а й впли
вають на структуру самої мовної системи, що, у свою чергу,
вимагає всебічного знання мови, уміння користуватися нею
і як засобом пізнання, і як знаряддям спілкування й передачі
інформації, і як джерелом естетичного розвитку — неві
д’ємної ознаки освіченої, усебічно розвиненої людини, а особ
ливо працівників ЗМК.
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Проте у газетному мовленні, на жаль, трапляються чи
сленні відхилення від мовностилістичних норм на рівні
лексики, фразеології, у системі граматики, що є показником
певних тенденцій, які виникають в умовах білінгвізму та
виявляють здатність до переходу в закономірності внаслідок
складних соціопсихічних процесів, що постають через
взаємодію двох контактуючих мов — української та росій
ської. Аналіз причин таких відступів у лінгвістичному та
екстралінгвістичному планах засвідчує, що вони зумов
люються, зокрема, недостатнім опануванням норм літератур
ної мови, впливом просторічних елементів, усного мовлення,
діалектного оточення, в якому перебуває чи з якого вийшов
журналіст, міжмовною інтерференцією, особливо на лек
сичному рівні.
Мають рацію дослідники, коли стверджують, що виник
нення пуристичних тенденцій, так само як і практика необме
женого розширення літературної мови, спричиняються тими
самими явищами: незадовільним становищем літературної
мови щодо виконуваних нею суспільних функцій, відсутністю
природних умов саморегулювання літературних норм, яке
забезпечується постійним і різноманітним функціонуванням
літературної мови в суспільстві.
Тому соціальна суть виступів журналістів осмислюється
сьогодні на всіх рівнях. Претензії до мови преси висловлюють
читачі, критично намагаються переглядати свій словесний
багаж, актив публіцистичних засобів самі журналісти.
Але тут важливо підкреслити, що причини часом нега
тивного ставлення до мови газет кореняться здебільшого не
в ній самій. Це пов’язано, поперше, з недооцінкою її природи
і специфіки, подруге, з тим, що не правомірно порівнювати
газетне мовлення з мовою, наприклад, художньої літератури.
Судити ж про якості мови періодичного видання слід за її
власними законами, точніше особливостями (це передусім
соціальна оцінність, комунікативна загальнозначущість,
особливий характер експресивності), які виділяють її як різ
новид публіцистичного стилю серед інших стилів літературної
мови.
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1. Масова комунікація: підручник / А. З. Москаленко,
Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов. — К. : РВЦ»Київський університет»,
1999. — 634 с.
2. Різун В. В. Природа й структура комунікативного процесу.
Лекційний фонд Інституту журналістики Київського національного
університету ім. Т. Шевченка (лекція друга). — К., 2000. — 28 с.
3. Владимиров В. М. Комерційна журналистика як галузь інфор
маційного бізнесу. — Луганськ: Видво Східноукр. держ. унту,
1995. — 137 с.

— 277 —

Секція V

Актуальність проблеми

СЕКЦІЯ V
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОГО
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

5.1 ЛІНГВІСТИКА ПЕРЕКЛАДУ

ПЕРЕКЛАД ІНФІНІТИВУ ТА ІНФІНІТИВНИХ
ЗВОРОТІВ З НІМЕЦЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ
ТА РОСІЙСЬКУ МОВИ
Ю. М. Бак
Факультет філології та масових комунікацій,
III курс, група ПР!51, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Т. Г. Люшневська, доцент

Infinitiv — одна з трьох основних форм дієслова — вклю
чений в систему дієслова, тому що: він є складовою частиною
дієслівних форм (Futurum, Konditionalis).
Інфінітив разом із залежними словами утворює інфіні
тивну групу. Сам інфінітив завжди стоїть в кінці інфінітивної
групи, навіть якщо ця група знаходиться на початку або
середині речення.
Infinitiv володіє певними дієслівними значеннями. Най
більш важливими дієслівними значеннями є його відносне
тимчасове і пов'язане з цим видове значення. Infinitiv І
виражає одночасність з дією присудка або проходження дії
присудка. Infinitiv II виражає передуючу і часто завершену
дію.
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Інфінітиви І і II виражають пасивний стан з тим же
відносним тимчасовим значенням, що і інфінітив активного
стану. Не дивлячись на ці дієслівні властивості, інфінітив
позбавлений основних дієслівних значень — значення особи
і абсолютного часу, а також форми числа, тобто форм узгод
ження з підметом.
Infinitiv може бути в реченні не тільки частиною присудка,
але і підметом, доповненням, означенням, обставиною. При
цьому слід розрізняти вживання Infinitiv з zu і без zu. Infinitiv
є частиною присудка також в оборотах haben + Infinitiv з zu
і sein + Infinitiv з zu.
Дієслово haben + Infinitiv з zu виражає активну необ
хідність і відповідає дієсловам mьssen і sollen. Підмет в даному
поєднанні позначає дійову особу, і речення носить активний
характер.
Дієслово sein + Infinitiv з zu має 2 значення: значення
обов'язку, значення можливості. Дані значення відповідають
дієсловам mьssen, sollen і kцnnen у поєднанні з Infinitiv Passiv
основного дієслова. Весь вислів носить пасивний характер.
Інфінітивні звороти завжди відділяються комою. В реченні
вони є обставинами.
Інфінітивний зворот um... zu є в реченні обставиною мети.
Інфінітивні звороти ohne ... zu, statt ... zu (anstatt ... zu) являє
собою обставини образу дії.
Зворот ohne ... zu перекладається українською мовою
дієприслівниковим зворотом із запереченням. У обороті ohne
+ Infinitiv з zu заперечення не вживається.

WORTSCHATZERWEITERUNG DURCH
ÜBERNAHME AUS ANDEREN SPRACHSYSTEMEN
(ENTLEHNUNGEN)
О. М. Вязанкіна
Факультет філології та масових комунікацій,
IV курс, група ПР!41, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: В. С. Максимчук

Unter dem Terminus Entlehnung versteht man in der ein
schlдgigen Literatur sowohl den Entlehnungsvorgang, d.h. die
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Ьbernahme fremden Sprachgutes, als auch das Resultat dieses
Prozesses — das entlehnte fremde Sprachgut selbst.
Von vielen Aspekten, die eine moderne Forschung zu diesem
Fragenkomplex voraussetzt, ist vor allem das Problem zu unter
suchen, wie bedeutend der Beitrag des entlehnten Sprachgutes im
lexikalischsemantischen. System ist und wie die entlehnte Lexik
in diesem lexikalischsemantischen System fungiert. Der neue
Aspekt bei der Analyse des entlehnten Wortschatzes ist die
Wechselbeziehungen zwischen Stammwortern und Entlehnungen.
Die Entlehnungen unterscheidet man Nach der Art: z.B. im
Deutschen genetisch lateinische Worter, die von den alten ger
manischen Stammen bei ihrer ersten Berьhrung mit den Rцmern
ьbernommen wurden: Fenster (fenstera), Keller (cellarium).
Und nach Entlehnungsform: 1.Fremdwortubernahme:
1. Bungalow — «einstockiges (Sommer)haus» Der parallele
Terminus dazu ist formale Entlehnung.
2. Lehnbildung: Besteht in der Nachbildung des fremden
Inhalts mit heimischen Mitteln: Wandzeitung ( стенгазета),
Held der Arbeit ( Герой труда).
3. Lehnubertragung: ist eine freie Wiedergabe der Morphem
struktur der entlehnten Worter: patria — Vaterland.
4. Lehnbedeutung: Setzt voraus, da. für ein heimisches Wort
die Bedeutung eines Fremdwortes übernommen wird: Pionier —
«Mitglied einer Pionierorganisation».
Soziale Ursachen den Entlehnungen:
Die verlangsamte Ü berwindung des Feudalismus waren die
historischen Ursachen für die späte und unvollkommene bürger
liche Entwicklung, und diese sozialhistorischen Ursachen geben
Erklдrung auch über Arten, Wege und Formen der Entlehnung in
verschiedenen Perioden der deutschen Geschichte. Die erste
Schicht waren die lateinische Entlehnungen in den westgerman
ischen Sprachen. Entlehnungen waren deswegen Worter, die
Begriffe einer hoher entwickelten materiellen Welt repräsen
tierten: aus Ackerbau, Garten, Obst, Weinbau: Frucht (fruc
tus), Kohl (caulis), Kirsche (ceresia). Also waren die lateinischen
Entlehnungen aus der Fachwortschatzen, z. B. im Buchdruck, in
der Mathematik.
Soziale Faktoren waren in der geschichtlichen Entwicklung
Deutschlands bestimmend für starke Entlehnungen aus dem
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Franzosischen: mit dem Einfluss des franzosischen Rittertums.
Kultur, Lebenshaltung, höfisches Leben nur eines Standes:
Manier, prüfen, Platz. Danach mit dem Einfluss des franzosis
chen Absolutismus auf die herrschenden Klassen: Galerie,
Balkon, Möbel. Dabei war eine Folge der Franzosischen bürger
lichen Revolution: Revolution, liberal, Bürokratie, Demokrat.
Entlehnungen aus dem Italienischen waren nicht so zahlreich
wie aus dem Franzosischen. Waren die Entlehnungen, die mit den
Handelsbeziehungen Suddeutschlands mit Oberitalien verbun
den: Bank, Konto, Kredit. Und Fachwörter aus der Musik:
Konzert, Solo, Bariton.
Entlehnungen aus dem Englischen aus dem Bereich der
Technik wurden entlehnt: Ventilator, Patent, patentieren, aus der
Politik: Koalition, Kongress, Meeting. Und nach dem zweiten
Weltkrieg, sind Entlehnungen aus dem amerikanischen Englisch
zu verzeichen: Hobby, Make!up, Teenager.
Entlehnungen aus slavischen Sprachen beruhen teils auf dem
Einfluss der russischen Literatur: Steppe, Droschke, Kalesche
und sind mit der Oktoberrevolution und mit dem Aufbau des
Sozialismus in der DDR verbunden: Volkswirtschaftsplan,
Kulturhaus, Brigade.

THE ARTICLE AS A PART OF SPEECH
AND ITS TRANSLATION IN MODERN ENGLISH
(COMPARATIVELY WITH MODERN GERMAN)
І. С. Куценко
ВМУРоЛ «Україна», факультет філології та масових
комунікацій, 3 курс, група ПР!51,спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Н. І. Морева

1. English language is one of the fundamental courses form
ing the linguistic background of a specialist in philology. Very
important are the rise and development of English, its structure
and peculiarities in the old days, its similarity to other languages
of the same family and its unique, specific features.
2. A new part of speech appears — the article. Even in Old
English, when the case endings were scarce, and in some groups
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of nouns there were no longer distinctive markers of this or that
case (for instance suna was the form of the Genitive, and Dative
in Singular, and Nominative, Genitive and Accusative in the
Plural). In fact, the pronoun was the real marker of the case of the
noun. The article is a structural part of speech used with nouns.
There are two articles in Modern English: the indefinite article
and the definite article.
3. The indefinite article has two forms a and an. The form a is
used before words beginning with a consonant sound (a book,
a pen, a student). The form an is used before words beginning
with a vowel sound (an opera, an apple, an hour). The definite
article has one graphic form the.
The indefinite article has developed from the Old English
numeral an (one), and as a result of its origin it is used only with
nouns in the singular.
The definite article has developed from the Old English
demonstrative pronoun se and in some cases it has preserved this
demonstrative meaning in Modern English.
4. The use of the indefinite article implies that the object is
presented as belonging to a class.
The use of the definite article shows that particular object is
meant.
The absence of articles with class nouns in the plural, with
abstract nouns of material has grammatical significance: it shows
that the nouns are used in a general sense.
With nouns in the plural some is often used. Some, as well as
the absence of articles with class nouns in the plural, is the equiv
alent of the indefinite article in the singular. Some is used when
the speaker wants to emphasize the idea of number. Some is also
used with nouns of material if the idea of quantity is implied.
Some has the meaning of ‘several’ with nouns of material. Some
is hardly ever translated into Ukrainian.
5. The article, both the definite, is a functional word serving
to identify or determine the noun( to work the work), the
superlative degree of its quality ( the tallest tree ) or the order of
nouns in a word — group ( the first step ) or in a row of similar
nouns.
6. The articles in English and German languages in some
prepositional phrases.
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7. German grammar. Articles In German all of the three gen
ders of the ProtoIndoEuropean language have survived. The
three genders are masculine (Maskulinum), feminine (Femi
ninum) and neuter (Neutrum). Unlike English, which does not
assign a gender to most nouns, the gender of a German noun and
the gender of the thing to which the noun refers often different.
8. Unlike English, which has lost almost all forms of declen
sion of nouns and adjectives, German still inflects nouns, adjec
tives and pronouns into four grammatical cases. The cases are the
nominative (Nominativ), genitive (Genitiv), dative (Dativ), and
accusative (Akkusativ). The case of a particular noun, and there
fore the ending used for the noun, depends on the grammatical
function of the noun in the sentence.
Nominative (Wer?): The subject of a sentence, the thing doing
the action
Genitive (Wessen?): The possessor of something, or the object
of certain other prepositions.
9. The case of a noun after a preposition is decided by that
preposition. No prepositions require the nominative case, but any
other case may follow one, for example, the preposition fьr (for)
is followed by the accusative case, the word mit (with) is followed
by the dative, and the word wegen (because of) is followed by the
genitive case (although in casual speech, and with pronouns, the
dative case is usually used).
10. The German language has twelve different ways of form
ing the plural. A student of German as a foreign language must
learn the plural for each new noun learned; although a great
many feminine nouns are very regular in the formation of the
plural, many masculine and neuter nouns are not. For example,
some plurals are formed with an «n», some with «en», some with
an umlaut and an «e» or an umlaut and an «en», other plurals are
the same as the singular, some add «er» or an umlaut and «er»,
etc.
11. Usage is very similar to usage in English. One thing to
keep in mind is that, unlike in English, jener (that) is mostly used
to contrast with another noun, dieser, and rarely by itself.
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DIE UNTERSCHIEDE UND GEMEINSAMKEITEN
DES KONJUNKTIVS IN DER DEUTSCHEN,
ENGLISCHEN, UKRAINISCHEN UND RUSSISCHEN
SPRACHE
К. Г. Смірнова
студентка III курсу, групи ПР!51
факультету філології та масових комунікацій
базова структура університету
Науковий керівник: Н. І. Морєва

Поняття способу являє собою важливу граматичну катего
рію. Концепція способу завжди була тісно пов’язана з модаль
ністю. Різноманітні модальні значення (можливості, бажан
ня, емоційної оцінки тощо) можуть бути порізному виражені
у мовах світу і мати свої власні відмінності та, навпаки, бути
схожими у певних аспектах.
Як відомо, існує три способи дієслова: дійсний, наказовий
та умовний. Умовний спосіб є темою неоднозначною та доволі
цікавою, що має багато «підводних каменів», та потребує
більш глибинного дослідження як в українській, російській,
так і в англійські та німецькій мовах. Зважаючи на численні
джерела, використані для написання даної роботи, тема
умовного способу безперечно викликає інтерес у філологів
іноземних мов, адже відомості про те як, власне, відрізня
ється, умовний спосіб у різних мовах, що має спільне та
відмінне, які проблеми виникають у процесі перекладу,
поповнять знання як студентів, так і викладачів, які зацікав
лені у даній темі. В цьому й полягає актуальність даної
наукової роботи.
Метою ж цієї роботи було висвітлити тему умовного
способу у чотирьох мовах: українській, російській, німецькій
та англійській, описати всі подробиці творення умовного
способу; виділити та дослідити всі особливості, відмінності та
проблеми перекладу умовного способу у чотирьох обраних
мовах, порівняти, узагальнити та підсумувати матеріал і,
таким чином, зробити відповідні конструктивні висновки.
Загалом наукова робота представлена німецькою мовою,
однак розділ, присвячений англійському умовному способу
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(Subjunctive mood), спеціально виконаний англійською
мовою, що робить її ще більш багатогранною та багатомовною.
Об’єктом і предметом дослідження можна вважати
умовний спосіб у англійській, німецькій, українській та
російській мовах.
Для написання цієї наукової роботи були використані
численні джерела, присвячені темі умовного способу та
порівнянню його характеристик у різних іноземних мовах.
Хотілося б навести декілька прикладів підведених
висновків, які вказують на те, що ця робота мала дійсно
успішні результати.
Отже, під час написання цієї наукової роботи було
виявлено, що багато прикладів кон’юнктиву (умовного
способу у німецькій мові) можна зустріти саме у сучасній
пресі, окрім того, хоча кон’юнктив І і вживається як
у імперфекті, так і в підрядних реченнях, у щоденному
спілкуванні все ж зустрічається дуже рідко.
Порівнюючи англійський subjunctive mood та німецький
Konjunktiv, слід відмітити, що, незважаючи на їх схожі
особливості, вони, тим не менш, досить різні: кон’юнктив має
шість форм, які отримують відповідники навіть у індикативі.
Більше того, у цих формах сенс переплітається, отримуючи
модальне та часове забарвлення.
Що ж стосується українського та російського умовного
способу, то тут ми спостерігаємо більше схожих аспектів,
основним з яких є відсутність часової форми як такої.
Отже, з огляду на вищеперераховані факти, можна
з впевненістю стверджувати, що поставлена мета наукової
роботи була досягнута, а актуальність, обґрунтована вище,
виправдана.
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CONTRASTIVE ANALYSIS OF IDIOMS
IN UKRAINIAN, ENGLISH AND JAPANESE
LANGUAGES
Є. А. Торцева
студ. V курсу групи ПР!31, фак. «Філології та масових комунікацій»,
спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: А. К. Карпусь, к. ф. н. проф.

Among of the all phraseological expressions there is a group
of socalled international idioms, which are common only in some
groups of geographically closer languages (cf. European, South
Asian,). Many international idioms are alien to Chinese,
Japanese, Indonesian and other languages whose peoples have
been brought up in other historic, cultural and religious condi
tions.
These idiomatic expressions comprise apart from some regu
lar idioms also proverbs/sayings and stable/set expressions.
A most fitting language would naturally be the one standing far
thest from the European languages as, for example, the Japanese
language. It has undoubtedly several grammatical and other
peculiarities of its own that are not available in all other
European languages. Because of this it was found enough for con
trasting some of its idiomatic expressions with the English and
Ukrainian ones.
There exist, however, a comparatively larger number of near
equivalents in the three contrasted languages. These are idiomat
ic expressions, proverbs or sayings containing one or more com
mon component and having close to identical or similar meaning
in English, Ukrainian and Japanese. For example, the English
and Ukrainian idiom habit is a second nature has in Japanese
a somewhat different semantic and componental equivalent:
Habit becomes nature. Therefore, one component (the second) is
missing in Japanese. Similar omissions or noncoincidences can
be observed in some other near equivalents of the contrasted lan
guages. All in all, therefore, the number of absolute or nearly
absolute idiomatic expressions, having in each of the contrasted
languages the same or almost the same semantic and componental
structure. Consequently, it may be assumed that some near
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idiomatic equivalents and analogies may still come to being (and
exist) in absolutely different languages.
In the Japanese language exist two main types of common
near equivalents: 1) those having common component parts and
2) those being very close semantically.
The number of near equivalents of both types is about 80,
which corresponds to ab. 10% of their total number of Japanese,
English, German and French dictionary. According to the typo
logical calculation, the number of genuine and approximate
idiomatic analogies in genealogically nonrelated languages by
far exceeds the number of absolute and near equivalents. Most of
semantic correspondences in English, Ukrainian and Japanese
are also genuine or approximate analogies.
In English

In Ukrainian

Japanese analogies in
English translation

1. To take a musket to
kill a butterfly
2. Shut the stabledoor
after the horse is stolen

Стріляти з гармати по
горобцях
Замкнути конюшню,
як коня вкрали

Why use a meat cleaver
to cut up a chicken?
To see a thief and make
a rope

Approximate analogies, naturally, are still more obscure due
to their componental parts/images which are mostly very differ
ent in nonrelated/far distant, as in case of the Japanese langua
ges. Sometimes they are hardly recognizable for the Europeans in
general. Cf. for example, the one listed under № 3: The knight
jumps too far that corresponds to the English Let sleeping dogs lie
and to the Ukrainian idiom He чіпай лихо, доки тихо. Similarly
in № 4: To apply nose ointment which corresponds to the English
To grease somebody's palm and in Ukrainian «позолотити руку»
(дати хабаря).
Therefore, typologically relevant universal idiomatic expres
sions may presumably be found only among the group/class of
idiomatic near equivalents and among the socalled genuine and
approximate idiomatic analogies, which are stable expressions
having different componental parts/ images but a similar/analo
gous lexical meaning.
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ANGLIZISMEN IN DER DEUTSCHEN
JUGENDSPRASCHE
Г. В. Швецова
Факультет філології та масових комунікацій,
IV курс, група ПР!41, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: В. С. Максимчук

Jede Epoche ist reich an sprachlichen Entlehnungen, aus
welcher Sprache sie auch kommen mogen. Seit dem 18 Jahrhun
dert macht sich im Deutschen der Einfluss des Englishen beson
ders bemerkbar. Aber wahrend es damals nur um Entlehnungen
aus dem Bereichen der Philosophie, Politik und Literatur ging,
zeichnet sie die deutsche Sprache des 20 Jahrhunderts durch das
Eindringen englishen Entlehnungen in alle denktbaren kommu
nikativen Spharen aus.
Diese fremden Elimente beruhren sich so stark, dass sie sich
zu decken scheinen. Man nannte sie Anglismen.
Die sprachliche Erscheinung heuzutage aktuel ist, weil die
Jugendsprache ungleichartig, austauschbar und medienorien
tiert ist und stark dem Einfluss der Anglizmen unerworfen ist.
Hochsttief dringen die Anglizismen in die Jugendsprache ein,
denn die Jugend ist gerade mehr empfanglicher als andere fur
alles Neues und Ungewohnliches.
Als historische Verlaufer der heutigen deutsche Jugend
sprache konnen die Soziolekte von Schulern und Studenten gel
ten. Im Unterschied zu ihnen weist jedoch die moderne Jugend
sprache keine einengenden alters und sozial gruppalen grenzen
und keine Isolierungstendenzen im Milieu der Jugendlichen auf.
Die Jugendsprache von der Standardsprache durch eine erho
hte Emotionalitat\ Exspressivitat unerscheidet. Zu den Besonder
heiten der Sprache der Jugend tragen Repliken mit Entzuckungs
und Verdammungswortern, Lautworternkommunikation, grif
fige Namen und Spruchwelten, eigenwillige Grusse, Anreden bei.
Fur sie als Sondersprache sind die Metaphorisierung. Die
Hyperbolisierung, Euphemisierung charackteristisch. Den typis
chen Merkmalen der Jugendsprache konnen wir Entlehnungen
aus der englischen Sprache ( die sogennanten Anglismen) mitre
ichen, die als Quellen der Beschreibung der soziolektalen Lexik
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gelten, ein besonderes Kolorit der Sprache verleihen, Einfachheit
und Ungleichartigkeit zum Ausdruck bringen.
Die Fragen nach der Attraltivitat der Anglizismen fur Jugend
erforschen verschidene Psychologe . Ihrer Meinung nach werden
die Angizismen verschiedenweise von den Jugendlichen wahrge
nommen, z.B. als Ausdruckmoglichkeit jugendlichen Emotionen,
als Protest gegen bestehende Konventionen, als Ausdruck der
individuellen Originalitat und Kreativitat.
Die Sprache ist fur die jungeren Generationen vorgegebenes
Spielmaterial, das erst dann Vergnugen bringt, wenn man sich
von den vorgedachten Spielplanen lost.
Eine zentrale Funktion der Jugendsprache besteht darin, dass
Jugendliche nach der kindischen Phase des «Spracherwerbs» eine
Phase der «Sprachprofilierung» durchleben, die individuell
unterschiedlich intensive erlebt und als Spiel erfahren wird.
Wortbedeutungswandlungen, Sinnveranderungen, witzige und
erwartete Effekte sowie Wortspielereien und Neupragungen, die
Tendenz zur Neophilie allgemein, sind also wesentliche Merkmale
der jugendlichen Sonderlexik. Deswegen benennen manche
Jugendliche altagliche Dinge und Situationen durch Anglizismen
um ihrer Sprache Exotik und Originalitat zu verleihen, die
geeigentsten Anglizismen im Sprachgebrauch unter Jugen
dlichen sind nicht themenspezifische Begriffe, sondern solche,
die in jeder Situation eingesetzt werden konnen z.B. okay, cool,
heavy, easy, kids, handy usw.
Die Anglizismen, als Elemente der Attraktivitat der
Jugendlichen, gehen verschiedene Wege, auf denen sie in die
deutsche Sprache gelangen. Sie sind mannigfaltig.
Zu den sogenannten Quellen zahlen Musikbereich, Werbung,
Technik, Mode, Presse.
Die meisten englischen Worter lassen sich sicherlich uber
kurz oder lang eindeutschen oder ins Deutsche ubersetzen. Jeder
Begriff hat ein deutsches Aquivalent und lasst sich nicht so schw
er im Deutschen ersetezen.
Das Thema «Anglizismen in der deutschen Jugendsprache»
ist nicht bis zum Ende erforscht, bleibt bis heute sehr interessant
und aktuell.
Sowohl die deutsche Literatursprache als auch die
Jugendsprache werden standig bereichert. Deutsche Worter wer
den haufig durch Anglizismen ersetzt.
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Zahlreiche Anglizismen aus dem Bereich der Jugendsprache
charakterisieren Erscheinungen der Umwelt und sind Sprach
mittel, mit dessen Hilfe die Jugendlichen knapp und ohne
Schwierigkeiten ihre Gedanken ausdrucken, ihre Sprache bere
ichern und Abwechslung schaffen. Deswegen sind Anglizismen
sehr verbreitet.

5.2 ПРАГМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ

ПРАГМАТИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД
ВИСЛОВЛЮВАНЬ ПОДЯКИ
Ю. А. Апончук
Луцька філія, факультет іноземна філологія,
V курс, група ФП!51, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: М. В. Пилипчук

Висловлення подяки належить до семи найуживаніших
мовленнєвоетикетних прагматичних актів в англійському
діалогічному мовленні, тому особливо цікавим є дослідження
прагматичного перекладу висловлювань подяки.
Слова sorry та excuse me перекладаються як «вибачте», але
вживаються ці слова порізному. На жаль, вивчаючи англій
ську мову, ми не звертаємо великої уваги на те, в якій ситуації
доцільніше вжити слово sorry, а де — excuse me. Отже, excuse
me ми говоримо тоді, коли лише збираємося запитати когось
про щось або ж, коли ми проходимо повз когось, відчуваючи,
що можемо задіти людину рукою, плечем, коліном чи всім
тілом. А sorry ми говоримо тоді, коли все це вже зробили,
тобто штовхнули, заділи, наступили, розбили… Наприклад: —
Excuse me, — промовив молодий чоловік, який поспішаючи на
зустріч, обережно обминув літню жінку.
— Sorry! — сказав Боб, наступивши їй на ногу.
Sorry також говорять американці замість нашого «дякую»,
коли ми його промовляємо у відповідь на «будьте здорові» (це
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якщо ви чхнули). А в американців «будьте здорові» — це bless
you, який вони вимовляють як «блеш ю». — Bless you, —
посміхнувся молодий чоловік. — Sorry, — соромливо відповіла
вона.. — You are welcome, — відповів молодий чоловік, що
перекладається на нашу мову як «будьласка, ласкаво про
симо». Тому, забудьте про всі ці not at all та for pleasure, а на
їх thank you відповідайте welcome або you’re welcome.
Якщо ви звернулися до когось з проханням, наприклад,
вказати вам правильний шлях до певної вулиці, але ця лю
дина не змогла вам допомогти (хоча намагалася), то висловити
свою подяку можна завдяки виразу: anyway thank you.
— Anyway thank you. — Дякую Вам, в будь!якому разі (все
ж таки).
Вислів anyway thank you стосується оцінки результатів
здійсненої адресатом дії та оцінки, що диктується необхід
ністю визнання зусиль адресата в даному випадку.
Якщо ви дуже вдячні, то:
— Thank you a lot! — Дуже дякуємо/ Ми Вам дуже вдячні.
У відповідь на вашу подяку вам можуть відповісти не лише
welcome або you’re welcome, а й: — Sure. — Будь!ласка!
При перекладі подяки слід враховувати модифікацію праг
матичного значення висловлювань подяки, яка зумовлена
наміром мовця підвищити або знизити силу представлення
комунікативної інтенції. Засоби модифікації прагматичного
значення мовленнєвого акту подяки належать до різних рівнів
мовної системи, причому не тільки в рамках висловлювання,
але також в межах комунікативних блоків — декількох
висловлювань, що об’єднані загальним пропозиційним зміс
том та реалізують одну ілокутивну ціль.
До засобів модифікації відносяться перш за все одиниці
лексичного рівня, наприклад, різноманітні інтенсифікато
ри — частки, прислівники і т. д., включення яких до складу
висловлювань зумовлено наміром мовця підвищити силу
представлення ілокутивної цілі. Модифікація прагматичного
значення може бути пов’язана з квантифікацією предикату,
наприклад, thank you very much, thank you so much, etc.
Різниця між thank you very much та thank you so much полягає
у різниці преференційного та номінативного позначення
високого ступеня прояву почуттів. У висловлюванні thank you
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very much indeed адвербіальний елемент indeed передає
додаткове експресивне значення твердження умови щирості.
Елементи very, extremely, deeply, etc. (I am very grateful)
передають високий ступінь прояву ознаки.
Предикат модифікованого мовленнєвого акту може вклю
чати модальні, фазисні, а також дієслова із значенням бажання,
наприклад: I can/must thank you, etc. Модифікація праг
матичного значення може забезпечуватися вигуками та
частками Oh, well, etc. Oh у сполученні з thank you надає
вираженню почуттів та психологічному стану характер
спонтанності, несподіваності, що слугує ніби підтвердженням
щирості мовця, який промовляє подяку. А вживання оператора
well пов’язане з певною фазою спілкування. Звичайно, що
існують й інші засоби модифікації прагматичного значення
висловлювань подяки. Велику роль при комунікативному акті
відіграє інтонація. Висловлення, вимовлено з певною інто
нацією, має ілокутивну силу, модальність та комунікативний
намір.

РОЛЬ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФОРМУВАННІ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
З. О. Буріко
Факультет філології та масових комунікацій,
факультет «Переклад», 6 курс, група ПР!22
Науковий керівник: І. Д. Перковська, к. філол. наук, професор
email: zyaka@voliacable.com

Впродовж останніх десятиріч в англійській мові, як
і в багатьох інших, виникла велика кількість запозичених
слів, що призвело до необхідності їх вивчення та опису.
Процес збагачення мови за рахунок раніш невідомих оди
ниць проходить постійно, освіжаючи та оновлюючи мову,
приводячи її у відповідність до потреб людей та змін, що постій
но відбуваються в світі. Ось чому вивчення системи словотвору
англійської мови, її компонентів, ступенів їх активності,
продуктивності та варіативності є таким необхідним.
Роль запозичень (borrowings, loanwords) в різних мовах
неоднакова і залежить від конкретноісторичних умов розвитку
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кожної мови. В англійській мові відсоток запозичень значно
вищий ніж в багатьох інших мовах, тому що за історичних
обставин він є дуже проникливим. Англійська мова більш ніж
будьяка інша мова мала можливість запозичувати іншомовні
слова в умовах прямого безпосереднього контакту. Підрахова
но, що число передвічних слів в англійському словнику
складає всього 30%.
Помилкові уявлення, які переважали в лінгвістиці від
носно проблеми запозичень, не зводились лише до перебіль
шення їх ролі в розвитку мови. Сам підхід до теми був одно
стороннім і формальним. Дослідників цікавили здебільшого
джерела та дати запозичення.
Загальний закон явищ мови до проблеми запозичень
можна сформувати так: усілякі зміни в словниковому складі
мов і у вигляді проникнення іншомовних запозичень тягне за
собою семантичні і стилістичні зміни в словах, які вже
є в мові.
Актуальність даного дослідження визначає недостатня
вивченість процесів запозичення слів, що відбувається на
сучасному етапі розвитку, неповна визначеність багатьох
ключових понять.
Наукова новизна роботи полягає в поглибленні вивчення
шляхів проникнення запозичень в англійську мову, класи
фікація запозичень і проблема їх асиміляції.
Мета роботи: визначити роль запозичень в сучасній
англійській мові, вивчити шляхи її адаптації.
Поставлена мета визначила необхідність вирішення
наступних завдань:
— виявити основні критерії виділення запозичень;
— розглянути основні джерела і шляхи проникнення
запозичень в сучасну мову;
— визначити роль і місце запозичень в словниковому
складі англійської мови;
— розглянути особливості запозичення слів на основі
етимологічного аналізу;
— розглянути особливості адаптації запозичень в сучасній
англійській мові;
— виявити центри атракції запозичень.
Об’єкт дослідження — запозичення в англійській мові.
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Предмет дослідження — визначення ролі запозичень
у формуванні та розвитку англійської мови.
Теоретична цінність дослідження — в подальшому роз
витку окремих аспектів лексикології, словникового складу
англійської мови та детальний опис особливостей запозичень,
визначення їх ролі в розвитку англійської мови.
Практична цінність роботи — використання основних
висновків та результатів роботи в теоретичних курсах і спец
курсах з лексикології в вищих навчальних закладах та
вивчення лексикології в школі.
Дослідивши всі аспекти даного питання, можна зробити
наступні висновки.
Словниковий склад англійської мови є одним цілим і по
стійно змінюється — поповнюється новими мовними оди
ницями. Запозичення, як процес поповнення словникового
складу мови, є одним з продуктивних способів.
Завдяки специфічному історичному розвитку англійської
мови вона запозичила багато слів з інших мов, особливо з ла
тинської, французької та староскандинавської, проте кіль
кість та вагомість цих запозичень зазвичай надто висока.
Під час проведення дослідження основна увага зверталася
на аналіз ряду питань, актуальних для поповнення словни
кового складу англійської мови для запозичення нових слів за
останні десятиріччя.
Кількість запозичень швидко зростає, різні сфери і галузі
людської діяльності постійно збагачуються ними, і необхідно,
в міру можливостей, прослідкувати цей процес.
Проведена робота допомогла детально розглянути цей засіб
поповнення словникового складу, але залишилося ще багато
актуальних питань, які вимагають подальшого вивчення,
було досліджено далеко не всі проблеми сучасної англійської
лексикології.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ
Т. Н. Джафарова
студентка І курсу групи ПР!71 факультету «Філології та масових
комунікацій», спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: В. М. Махінов, к. п. н. проф.

Переклад у середні віки: З давніх часів перекладачі
намагалися визначити найбільш вживані й продуктивні види
перекладу античні перекладачі запровадили семантичний
переклад(переклад зміст за змістом), а також вільний перек
лад. Доба середньовіччя привнесла жанрову різноманітність
перекладу. Перекладачі тих часів чітко диференціювали ху
дожні переклади(які здебільшого були представлені жанром
лицарського роману) і точні(наукові і релігійні тексти). У пер
шу чергу до перекладу добиралися релігійні тексти — біблійні
і папські промови, оскільки церква була єдиною силою, що
тримала державну владу за рахунок пропаганди християнсь
кої доктрини.
Історичні аспекти перекладу в Україні: У другій половині
бурхливого двадцятого сторіччя, зокрема в його останні
десятиріччя, надзвичайно інтенсифікувалися міжнародні
контакти в усіх галузях політичного, економічного, куль
турного та суспільного життя. Науковотехнічний прогрес
супроводжується так званим «інформаційним вибухом». На
ша реактивна доба зрушила з місця мільйони людей.
Першим наслідком «інформаційного виверження» став
«перекладацький вибух». Нові течії у всьому світі були б не
мислимі без перекладачів. Значно зросла кількість науково
технічних перекладів, виділилися окремо усні та письмові
перекладачі конференцій, без яких були б неможливі будьякі
міжнародні зв'язки. Організація Об'єднаних Націй перейшла
на синхронний переклад. З роками він набув надзвичайного
поширення.
Перекладачі безпосереднього спілкування, теле та кіно
перекладачі, перекладачі моніторної служби, телефонні
перекладачі, перекладачі судів та трибуналів, дипломатичні
перекладачі — ось яке розмаїття характеризує професію
перекладача в наші дні. Нашим повсякденням стали також
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комп'ютерний переклад, електронна пошта, започаткована
1972 р., та інтернет.
Значно професіоналізувалася праця перекладачів. Зросли
й вимоги до її якостi. Усе глибше усвідомлюють фахівці, що
перекладений текст може мати значущий вплив на певні
політичні ухвали чи розвиток технологічних процесів, і, отже,
навіть мінімальна семантична похибка в перекладі може
спричинитися до серйозних матеріальних або моральних
втрат, мати небезпечні наслідки. Таким чином зростає, стає
прискіпливішою увага перекладача до текстуджерела. Водно
час, виникає і вимога «лінгвістичної» універсальності. Від про
фесійного перекладача за наших часів вимагається, щоб він
активно володів усіма мовними стилями та їхніми видозміна
ми, бо автором текстуджерела може бути і витончений стиліст,
і напівграмотний прохач чи позивач.
Інколи усні перекладачі змушені долати малограмотне
мовлення, зокрема коли їхніми клієнтами є іноземці, що
користуються під час офіційних зустрічей не рідною мовою,
а іншою, поширенішою, якою володіють не в повному обсязі.
Для такої професії потрібні і талант, і велика відданість спра
ві, і колосальні знання, бо майже завжди йдеться не про
переклад з мови на мову, а з культури на культуру.
Перекладачі XІX–XX століття: Що ж стосується перекла
дачів XІX–XX століття то ними були видатні люди.Наприклад
Віктор Вікторович Коптілов — перекладач, теоретик перек
ладу створив перекладознавчу школу, яка заявила про себе на
початку 70х років. Зорівчак Роксолана Петрівна — доктор
філологічних наук, професор, член та заступник голови Нау
ковотехнічної рад Львівського національного університету
ім. І. Франка, дійсний член Наукового товариства ім. Шевчен
ка, академік Академії наук вищої школи України, член На
ціональної спілки письменників України, відмінник освіти
України. Заснувала англомовну Шевченкіану як окрему
дослідчу галузь. Автор монографій: «Фразеологічна одиниця
як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів
української літератури англійською мовою)» (1983), «Реалія
і переклад».Вони зробили багатий вклад у сучасне
перекладознавство.
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ПРАГМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ СПОРТИВНОГО
ДИСКУРСУ
Н. С. Докаленко
Сумський гуманітарний інститут університету „Україна»,
факультет перекладу, V курс, група ПС!7, спеціальність „Переклад»,
науковий керівник І.Г. Ізмайлова, ст. викладач

Інтеграційні процеси, до яких залучена Україна в період
останніх років, стосуються всіх сфер діяльності людини,
в тому числі сфери фізичної культури та спорту. Розвиток вже
існуючих видів спортивної діяльності та впровадження нових
викликає неабиякий інтерес з лінгвістичної точки зору. Через
те, що більшість термінів на позначення певного виду спорту
є запозиченими, а аналоги деяких спортивних явищ і зовсім
відсутні в порівнюваних мовах (англійській та українській) —
виникає питання про адекватність їх передачі при перекладі.
Питання перекладу спортивної термінології стосуються
проблеми перекладу всього загалу термінологічної лексики та
винайдення найточнішого еквіваленту для лексеми, що
перекладається, з урахуванням лексичної, граматичної,
стилістичної, загально текстової та комунікативної інфор
мації.
Спортивна термінологія, через свою специфічність і до
ступність всім: як спортсменам так і не професіоналам,
вживається переважно в текстах суспільноінформативного
типу. Особливістю термінів спорту та доцільністю їх виокрем
лення на тлі всіх інших є саме характер відносної еквівалент
ності, з огляду на функціональну приналежність текстів,
в яких вони вживаються. У зв’язку з цим постає питання
еквівалентності перекладу. Еквівалентність оригіналу та
перекладу — це, насамперед, спільність розуміння інфор
мації, що є в тексті, включаючи і ту, яка впливає не лише на
розум, але й на відчуття реципієнта, і, яка не лише експлі
цитно виражена в тексті, а й імпліцитно віднесена до
підтексту. Під час перекладу спортивних статей, фахівець
намагається, поперше, передати їх інформативний зміст та
суспільну направленість. Для цього потрібно корегувати стиль
оригіналу під газетножурнальний стиль мови перекладу.
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З огляду на це, відбуваються різноманітні синтаксичні
трансформації рематематичного характеру. Все це свідчить
про те, що у таких перекладах відносна еквівалентність, але її
рівень близькості до оригіналу більш високий, ніж при усному
перекладі.
Загальновживана лексика і спортивна термінологія зна
ходяться в семантичній єдності. Про це слід пам’ятати при
перекладі спортивних статей з англійської мови на українську.
При використанні загальновживаних слів для номінації
спеціальних понять в результаті непрямої й опосередкованої
номінації загальновживані слова розвивають нові структурні
значення. Серед термінів спорту переважна більшість належить
до інтернаціональної лексики. Це переважно англіцизми та
слова латинського походження. Такі слова або повністю
транскрибуються (транслітеруються) або частково. На сьогодні
шньому етапі найбільше реалій відтворюється засобами
цільової мови за допомогою методу комбінованої реномінації,
дескриптивної перифрази, транскрипції (і транслітерації),
знайдення ситуативного відповідника та методом калькування.
Проблема адекватності перекладу спортивної терміно
лексики стосується існування в термінологіїї такого явища як
синонімія. Інколи синоніми спортивного терміна виконують
функцію пояснення, але найчастіше до терміна іншомовного
походження виникає синонім, створений на рідному ґрунті:
нападник, воротар та ін. Це термінидублети. Можливості
перекладача, в такому випадку, не обмежені.
Таким чином, при перекладі спортивної термінолексики
перекладач зважає не лише на лексичну відповідність мате
ріалу, що перекладається, а й на інформативність та суспільну
направленість текстів даного типу. В зв’язку з відмінністю
газетного стилю в досліджуваних мовах та особливою власти
вістю англійської мови коротко та компактно виражати
спортивні поняття — переклад характеризується відносною
еквівалентністю На відміну від інших терміносистем, де
основні труднощі перекладу становлять полісемантичні
терміни, спортивна термінологія, з огляду на своє соціальне,
культурне значенння, перебуває на межі термінологічного
поля і загальнолітературної мови, і, таким чином, залежить
від контексту.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ
ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ
В. В. Ісаєнко
студентка І курсу групи ПР!71
факультету «Філології та масових комунікацій»,
спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: В. М. Махінов, к. п. н. проф.

Переклад має довгу історію. Все почалося в ті давні часи,
коли виникла потреба у людях, що володіли б декількома
мовами і могли б бути посередниками при спілкуванні різних
мовних націй. Але як самостійна наука, переклад сформу
вався лише на початку ХХ ст. В умовах розширення міжна
родних зв’язків та обміну інформацією, перекладознавство
швидко розвивалось і цей процес триває і досі, так як мова
постійно оновлюється за рахунок неологізмів та запозичень.
З’являються нові теорії, погляди на проблеми перекладу.
В наш час, час динамічного розвитку, що постійно від
бувається і впливає на всі сфери людської діяльності, час,
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коли обмін інформацією став, можливо, як ніколи грандіоз
ним, прямо пропорційно ростуть і вимоги до перекладу, а саме
до якості останнього.
У мові виділяються також так звані функціональні стилі —
сукупності мовних засобів, що переважно уживаються в пев
них сферах спілкування. Хоча число функціональних стилів
в окремих мовах може не співпадати, а їх межі не завжди ясно
обкреслені, в більшості мов достатньо чітко виділяються такі
функціональні різновиди, як художній стиль (стиль худож
ньої прози і поезії), публіцистичний стиль, науковий стиль
(сукупність науковотехнічного і науковогуманітарного
стилів), офіційноділовий стиль (сукупність офіційноділових
документів), газетнийінформаційний стиль, розмовний стиль
і деякі інші.
Кожний функціональний стиль використовує мовні
засоби, які зустрічаються й в інших стилях, але його харак
теризує переважне вживання певного набору таких засобів.
У рамках функціонального стиля виділяються окремі жанри
або типи текстів. Різні функціональні стилі виявляють здат
ність до взаємодії й взаємопроникнення.
Лінгвістична класифікація функціональних стилів стано
вить великий інтерес для перекладознавства. Жанровости
лістична класифікація перекладів пов’язана з використанням
у перекладі двох мов і відбиває особливості кожного з них.
Приналежність оригіналу до певного функціонального стилю
вихідної мови визначає його домінантну функцію, яка
повинна бути передана в перекладі, і, як правило, визначає
вибір функціонального стилю в перекладі.
У своєму дослідженні я буду розглядати особливості пе
рекладу публіцистичного та газетнопубліцистичного стилю.
Приступаючи до розгляду газетнопубліцистичного стилю,
треба заздалегідь обумовити що газетноінформаційні тексти —
на відміну від інших — рідко перекладаються для печаті цілком
і в «чистому виді». Матеріали газетноінформаційного жанру
складають основний зміст газетних текстів. Перекладачу су
спільнополітичної літератури часто доводиться перекладати
статті та замітки інформаційного характеру з англійських та
американських газет і перекладач має бути добре ознайомлений
зі стилістичними особливостями таких матеріалів.
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Газета — засіб інформації, а також засіб впливу на широку
та неоднорідну аудиторію читачів. Так як газету зазвичай
читають в умовах, коли важко зосередитись (в метро, за
обідом, після роботи і т. п.), то існує необхідність подавати
матеріал стисло, але повідомивши всю необхідну інформацію.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
З ВАДАМИ ОПОРНОEРУХОВОГО АПАРАТУ
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Г. М. Комар
Факультет філології та масових комунікацій,
V курс, група ЗПР!31, спеціальність «Переклад»,
Науковий керівник: Г. Ф. Нікуліна, к. т. н.

Маючи власний досвід студента, який пересувається за
допомогою візка та провчившись 4 роки в Університеті
«Україна», хотів би підсумувати ті специфічні ускладнення,
з якими мені довелося стикатися за цей період навчання.
Маю зауважити на початку, що майже всі вони не сто
суються університетської новобудови, яка була запроектована
з урахуванням принципів універсального дизайну, що сприяє
повноцінному навчанню студентів з різними вадами здоров’я.
Та на превеликий жаль, автору цих рядків не довелось там
навчатися, тому що функціонує на теперешній час лише
частина запроектованого комплексу, і будівництво триває.
А навчатися мені довелося у приміщеннях загальноосвітніх
шкіл, які мало пристосовані для студентіввізочників.
І якщо на вулиці Озерній пандус був зроблений завчасно,
то під час навчання на другому курсі, по проспекту Перемоги,
його збудували на другий рік навчання після моїх не
одноразових прохань, а до того зазвичай треба було шукати
пару міцних хлопців, аби допомогли подолати кілька
сходинок.
Отже, проблема перша — існування пандусу на вході і ба
жано на центральному. Бо коли його прибудували на боковому
вході то, поперше, ключі від нього часто не могли знайти,
а подруге, взимку його забували чистити, бо крім мене та,
може ще одного студента з сусідньої кафедри, ним мало хто
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користувався. Тому чинні будівельні норми (ДНБ — державні
нормативи в будівництві) передбачають спорудження пандусів
на головному (центральному) вході, а не на боковому. До того
ж максимальний ухил має бути 8% від довжини пандусу.
Регламентуються також ширина пандусу, показники
зчеплення покриття та інші параметри.
Друга проблема — двері в аудиторію. Двері за норма
тивним вимогами повинні бути шириною не менше 80 см. На
перший погляд здається, що менших і не буває та, на жаль,
бувають. На тому ж проспекті Перемоги в деяких аудиторіях
двері складаються з двох половинок по 50 см і щоб відкрити
другу половинку треба когось просити відкрити два шпінга
лети: один угорі, другий внизу.
Нарешті я опиняюсь в аудиторії, але під’їхати до парти,
хоч би збоку, не вдається, бо майже в усіх аудиторіях прохід
між рядами ледве 60 см. Можливо, це не проблема коли поруч
з вами навчаються кілька здорових хлопцівстудентів або
викладач — колишній спортсмен, і вони швидко посунуть
один ряд парт трохи вліво, а інший — вправо, але як бути
у моєму випадку, коли інші студенти — особи прекрасної
половини людства, а викладач — шановна пані пенсійного
віку?
Отже проблема третя — занадто вузькі аудиторії, аби
проходи між рядами були хоч би 70 см, а щоб за норматива
ми — не менше чим 80см.
Четверта проблема — це парта, до якої все ж таки вдалося
добратися. Справа в тім, що лише в двох аудиторіях за весь час
навчання були парти, в яких стільці — окремо, сама парта —
окремо, в усіх інших вони були єдиною конструкцією (тобто
зварені) і під’їхати до такої парти „по фронту» неможливо.
Можливо бути тільки збоку і писати конспект витягнутою
рукою, від чого мій, і без того не бездоганний, почерк виглядав
майже нерозбірливо. Звісно у вищезгаданих нормативах
(ДНБ) такої вимоги не існує, бо це не стосується будівництва,
але сподіваюсь що у нових корпусах нашого університету це
буде враховано.
Ще одна проблема — це деяке підвищення перед класною
дошкою, ще інколи це підвищення називають кафедрою, і ро
биться воно — аби заднім рядам було видніше, бо й сама дошка
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підвішена трохи вище. Воно, це підвищення, не дає мож
ливості під’їхати до дошки і щось на ній написати коли
викладач запрошує вас. Тому мене і не запрошували ніколи до
дошки, а я не протестував. Можливо перед цим підвищенням
треба в одному місці робити невеличкий «трамплін», хоч такої
норми я і не знайшов. Та й неможливо унормувати всі потреби,
дещо треба робити, як казали, «за проханням трудящих».
Студенти з обмеженою рухомістю, як правило, дістаються
до вищого навчального закладу за допомогою автотранспорту,
хто — на власному, а хто — на спеціалізованих мікро
автобусах, які виділяє на такі цілі міська держадміністрація.
А тому вищий навчальний заклад повинен мати декілька
місць для паркування такого транспорту. Параметри таких
паркінгів також визначаються ДНБ. На жаль, такої стоянки
я не бачив на території нашої новобудови. Хоча, можливо, до її
спорудження ще не дійшла черга. Та навіть, якщо її збудують,
адміністрація повинна буде облаштувати ці місця відпо
відними знаками та слідкувати аби вони не займалися іншими
автомобілями, бо з власного досвіду знаю, що ці місця біля,
наприклад, великих торговельних центрів завжди запар
ковані автомобілями, на яких я ніколи не бачив відповідних
знаків. Отже існує ще й питання сумлінності та законослух
няності громадян.
Перелічені проблеми я би назвав найнеобхіднішими для
вирішення та першочерговими, бо існує ще декілька, які
неможливо охопити детально в рамках тезисної статті. Це
облаштування туалетних кімнат, ліфтів, бібліотеки, лабора
торій, кімнат індивідуального та самонавчання, столових чи
кафе, доступ до наглядових матеріалів, тренажерів та багато
іншого. Я сподіваюсь, що при спорудженні та облаштуванні
всіх об’єктів на території новобудови, пов’язаних з навчанням
та життєдіяльністю студентів, будуть максимально враховані
принципи та вимоги універсального дизайну і діючого
законодавства щодо забезпечення рівного доступу до навчання
для людей з особливими потребами
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PSYCHOLOGICAL TRANSLATION OF IDIOMS
CONTAINING COLOUR DEFINITION
О. М. Коновал
Сумський гуманітарний інститут університету «Україна»,
факультет перекладу, V курс, група ПС!7, спеціальність «Переклад»,
науковий керівник: О. М. Медвідь, ст. викладач

The conception of mentality was started to being used in dif
ferent scientific works relatively recently. But without taking
into consideration this aspect it’s really hard to analyze any layer
of the vocabulary, especially phraseological units. Language is
the part of the civilization of a nation. It is language that adopts
nation’s spirituality, intelligence, specific character of thinking
and perception of the world.
National mentality is reflected in language on its different
layers of everyday life — way of life, science etc. Disparity of
information that belongs to the word from different languages is
perfectly seen in translations. At this time the mentality of trans
lator is dominant. Even such a common category of colour is not
universal for all the languages.
In art and anthropology, colour symbolism refers to the use of
colour as a symbol throughout cultures and religions. Studies
have shown most colours have more positive than negative asso
ciations, and even when a color has negative association, it is nor
mally only when used in a particular context.
Studies have shown most colours have more positive than neg
ative associations, and even when a color has negative associa
tion, it is normally only when used in a particular context.
People in many cultures have an automatic negative percep
tion of the color black. Thomas Gilovich and Mark Frank found
that sports teams with primarily black uniforms were signifi
cantly more likely to receive penalties in historical data. People
are more likely to infer negative traits from a picture of a player
wearing a black uniform. They also taped staged football match
es, with one team wearing black and another wearing white.
Experienced referees were more likely to penalize blackwearing
players for nearly identical plays. Finally, groups of people tend
ed to prefer more aggressive sports if wearing black shirts them
selves.
— 304 —

сучасного перекладознавства

Секція V

There are many theories concerning the etymology of colours.
Some scientists concern that the primitive men saw the surrounding
environment only in black and white colours. The first colour that
was appeared our of this blackandwhite vision was red. It appeared
on the merge of light and dark shade. At that time red symbolized
blood, sun and fire. Only then green and blue colours appeared. . It
can explain the majority of exactly these colours in idioms and
phraseological unites in Ukrainian and English languages.
Usually people consider black colour as something bad.
Colloquially, black is used with a negative connotation. The rea
sons for this are various, but the most widely accepted explana
tions are that night is experienced by humans as negative and
dangerous. Black represents darkness and the unknown, and
death is associated with the extinguishing of light. Primeval fear
of the night has found it’s reflection in usage of black colour in
phraseological units in many languages.
Such colour definition within the context of psychology that
helps to understand better particular phraseological unit or
idiom and to translate it in appropriate way may be applied to
almost each colour. The challenge is to define the first meaning of
definite colour and then to apply it to the history of some expres
sion.
Sometimes only history can help with understanding and
translation of idiom. Such an example may be the idiom white ele
phant
Some of the phraseological units are translated into Ukranian
with the usage of word defining colour and not. According to this
we may subdivide them into groups:
1. descriptive translation of phraseological unit;.
2. absolute equivalence with usage of the same colour given in
the Source Language;
3. near equivalenc;
4. genuine idiomatic analogue;
5. approximate analogue;
But in general we shouldn’t use the same colour in translation
of the idiom. The translation depends on the way nation percepts
some certain colour. Generally its symbolism may be seen in
speech. Sometimes history or just common knowledge may help to
understand its meaning. Every idiom has its own roots and expla
nation connected to its usage.
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СЕМАНТИКА ТЕКСТУ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ
А. В. Коринка
студентка І курсу групи ПР!71
факультету «Філології та масових комунікацій»,
спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: В. М. Махінов, к. п. н. проф.

Мета цього дослідження полягає в тому, що сучасний стан
та перспектива дослідження такого явища як семантика тексту
підтверджує необхідність вивчення цього феномену в тісному
зв’язку з його орієнтацією на передбачуваного адресата.
Пошук та встановлення особливостей тексту, пов’язаних зі
специфікою передбачуваного адресата, виявлення форм чи
тацької присутності в художніх текстах, що спираються на
об’єктивно виділену сукупність лінгвістичних характеристик
тексту як вербального об’єкту, котрі можуть бути з достат
ньою мірою достовірності та повноти ідентифіковані у ході
його іманентного аналізу, складає предмет особливого на
прямку семантичних досліджень — рецептивної семантики
тексту.
Для етапів розвитку семасиології характерні: 1) анатомісE
тичний підхід — прагнення на прикладах з історії окремих
слів виявити загальні типи змін значень та дати класифіка
цію, загальну для всіх мов; 2) синхронічний підхід є в данному
випадку тільки прийомом, який має на меті обмежити умови
задачі і звести її до опису і порівнянню семантичних структур
різних мов. Розгляд лексики мов за допомогою синхронного
порівнюючого методу допоможе виявити системність семан
тичних явищ та їх залежність від мови.
Одним з основних продуктів мовленнєвої діяльності люди
ни є текст. Людина живе в світі текстів, відкриваючи для себе
буття, бо за будьяким текстом стоїть світ предметів, явищ,
подій та світ ідей і почуттів. Текст — це найбільш важливе,
закінчене по змісту та композиційно організований мовний
твір.
Текст задається гіпомеризматичним складом основних своїх
одиниць, при цьому текстоутворююча функція семантичної
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ознаки зростає у міру збільшення його рангу, тобто у міру того
як ознака наближається до початкових архітектонічних ознак
в семантичній системі і, відповідно, до вершини таксономіч
ного дерева.
Основний принцип, якому повинна задовільняти КСС
(комбінована синтаксична структура) речення: всі синтаксичні
зв’язки між словоформами, що відображаються в КСС повинні
бути семантично обгрунтованими. В рамках системи принцип
семантичної обгрунтованості синтаксичних зв’язків конкре
тизується у вигляді такої вимоги: всі синтаксичні зв’язки, що
встановлюються в КСС довільної реальної фрази, повинні
реалізувати якінебудь семантикосинтаксичні валентності
наявних у фразі лексичних або морфологічних одиниць. Самі ж
ці валентності, в свою чергу повинні безпосередньо співвідно
ситися з тлумаченнями відповідних одиниць, і при їх виявленні
повинна залучатися семантична інформація. В системі залуча
ється два важливих типа семантичної інформації: 1) семантичні
описи, або тлумачення, значимих лексичних, морфологічних
і пунктуаційних одиниць; 2) відомості про семантичне сполу
чення цих одиниць одна з одною.
Що стосується «семантичності» КСС, то ця її властивість
проявляється вже в тому, що семантично однозначному
реченню співставляється в загальному випадку рівно одна
КСС. Послідовне включення в КСС всієї можливої поверхової
інформації також сприяє її «семантичності», відповідаючи
вимозі максимально повного і дифіренційованого відображен
ня в КСС значущих елементів тексту.
Два зв’язаних між собою процесу: становлення змісту
з опорою на звучання і його відновлення з опорою на значен
ня — постійна когерентність двох сторін знакової діяльності,
є складовими відомого положення науки про єдність мислен
ня і мови.
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ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ СИТУАЦІЙ
ТА МОВНА ПОЛІТИКА
Яна Мігур
студентка І курсу групи ПР!71, факультету «Філології
та масових комунікацій», спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: В. М. Махінов, к. п. н. проф.

Розвиток соціолінгвістики звичайно певною мірою пов’я
заний з вивченням, оцінкою та аналізом соціальних проявів
і процесів. І це недарма. Адже цілю соціолінгвістики є ви
вчення комплексу проблем, пов’язаних з соціальним розвит
ком мови, з функціонуванням мови в соціальному середовищі,
з впливом соціальних факторів на мовний розвиток.
Ні одна мовна дисципліна не може ігнорувати загальної
природи мови. Але для соціолінгвістики, включаючи соціаль
ну сутність мови — не просто основа для рішення інших
проблем. Вивчення мови, як суспільного явища складає саму
сутність соціолінгвістичного аналізу.
Відомо, що будучи суспільним явищем, мова обслуговує
суспільство в усіх сферах і є відображенням суспільної
свідомості, реагуючи на зміни у всіх сферах суспільного життя
і, нарешті, сама створюється і формується суспільством.
Орієнтація на вищі рівні соціологічної теорії — соціаль
но — філософський і суспільносоціологічний є обов’язковими
і необхідними для всіх суспільних наук. Соціолінгвістичні
теорії, які розроблені радянськими вченими і вченими
соціалістичних країн, опираються на принципіальні положен
ня марксистського вчення про суспільство, на марксистську
теорію класів та націй, на вчення класиків марксизму про
мову, як про суспільне явище. Особливе значення для
соціолінгвістичної теорії має відоме положення марксистської
філософії про діалектичну спільність двох основних функцій
мови — комунікативна ( ленінське визначення мови як «най
важливішого засобу людського спілкування») і експресивної
або функції вираження думки ( відоме положення Маркса про
мову як «безпосередній дійсності думки»).
Використовуючи методологічну базу марксистської соціоло
гії, соціолінгвістика будує свою власну теорію, специфіка якої
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визначається, перш за все, специфічними рисами мови як
суспільного явища. Розвиваючись на боці мовознавства
і соціології, соціолінгвістична теорія являє собою не меха
нічне з’єднання, а органічне сполучення двох ракурсів
розглядання дослідження явищ — соціологічного і лінгві
стичного.
Основні типи мовних ситуацій:
1. Екзоглосні збалансовані мовні ситуації (Швейцарія,
Фінляндія, Бельгія).
2. Екзоглосні незбалансовані: двотрьохчотирьох компо
нентні (Індія, Філіппіни).
3. Ендоглосні збалансовані (Сомалі, Німеччина).
4. Ендоглосні незбалансовані: однодвохтрьох компо
нентні ( Ісландія, Італія).
5. Білінгвізм та диглосія (оів Мальти, Швейцарія,
Багдад).
Мовна політика поділяється за:
1) напрямом (перспективність, ретроспективність);
2) функцією (конструктивна, деструктивна);
3) будовою (централізована, нецентралізована);

СИНХРОННИЙ ПЕРЕКЛАД.
РОБОТА ПЕРЕКЛАДАЧА В ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ
СИТУАЦІЇ
Ярослава Нерух
студентка І курсу групи ПР!71, фак. «Філології та
масових комунікацій», спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: В. М. Махінов, к. п. н. проф.

Лише в кінці двадцятих років почав епізодично практи
куватись переклад промов одночасно з їх прослуховуванням.
В зв’язку з цим цей вид перекладу отримав назву синхронний.
Синхронний переклад став можливим завдяки створенню
технічного облаштування, що включає в себе оратора, систему
дротів, мікрофони і навушники, які вмонтовані у спеціальних
кабінах, та навушників учасників. Кожен учасник підклю
чаючись до відповідної перекладацької кабіни має змогу
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слухати переклад промови оратора одночасно з самим
виступом. Синхронний переклад дає значну економію часу,
особливо на міжнародних зустрічах, де використовується
декілька робочих мов.
Новий спосіб перекладу набув колосальної популярності.
Це і не дивно, якщо взяти до уваги його практичність і ра
ціональність. Доступність і безліч інших позитивних харак
теристик синхронного перекладу сприяли, в числі інших,
розвитку міжнародного бізнесу, вплинувши тим самим на
динамічний розвиток ринку як в межах однієї країни, так
і у всьому світі. Він міцно увійшов у коло ділової активності.
Це забезпечило процес переговорів потрібною насиченістю
і скоротило до мінімуму кількість витраченого часу.
З’явилися і розширюються нові області використання син
хронного перекладу, наприклад, синхронний переклад лек
цій, кінофільмів, театральних вистав. Синхронний переклад
широко практикується в області політичних міжнародних
зв’язків, в області обміну науковотехнічними знаннями,
області культурного обміну та ін.
Синхронний переклад вважається найскладнішим видом
перекладу. Це «вищий пілотаж» перекладацької діяльності.
Він потребує глибоких знань мови, високої концентрації та
особливих навичок, які накопичувались роками.
З використанням технологій синхронного перекладу можна
організувати конференції, семінари, презентації і т. п. За про
стотою тут ховається довгий і важкий процес підготовки.
Величезна кількість нюансів, як правило невідомі непосвя
ченим людям, потребують професійного ставлення і вели
чезного досвіду. Навіть найменша помилка може негативно
вплинути на досягнення поставлених задач,а найголовніше на
образ компанії чи держави .
Професор А. Д. Швейцер, визнаний майстер синхрону,
зазначає: «Труд синхронного перекладача — це труд найвищої
кваліфікації. Він потребує глибоких знань мови оригіналу,
і мови перекладу, автоматизованих навичок пошуку співпа
дінь, можливість витримувати довге нервове навантаження
(західні психологи характеризують ситуацію синхронного
перекладу, як ситуацію протяжного стресу), швидкої реакції,
винахідливості, вміння прогнозувати подальший хід подій
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у залі засідань. З іншої сторони, синхрон — це не тільки
важкий труд, а і змагання в майстерності, що приносить
задоволення, і, що найголовніше, це — «свято, яке завжди
з тобою», яке переносить тебе із атмосфери повсякденності
в зовсім інший світ».
Це світ дотику з важливими, часто історичними подіями,
які відбуваються на наших очах, це світ подорожей, контактів
з цікавими людьми, пізнання нового, часто неочікуваного, до
чого так прагнемо ми всі.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ,
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ГАЗЕТНИХ МАТЕРІАЛІВ
Юлія Новикова
студентка І курсу групи ПР!71, фак. «Філології та
масових комунікацій», спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: В. М. Махінов, к. п. н. проф.

Кожен день на нас обрушується струм комерційної інфор
мації у формі реклами. Людина не в змозі не тільки за
пам’ятати її та зрозуміти цей струм інформації, але й елемен
тарно помітити, звернути увагу. Цьому вона повинна бути
оригінальною та не скучною, вона повинна пригортати увагу
вдалим художнім або текстовим рішенням. Вона завжди
повинна концентрувати увагу на головному, не ускладнюючи
та не перевантажуючи читача. Саме тому існують деякі
критерії які допомагають розрізняти рекламу на жанри.
Жанри рекламного тексту розрізняються по критерію способу
контакту учасників комунікації. Засіб контакту являє собою
поєднання просторового і темпорального аспектів мовного
акту — опосредованість (безпосередність контакту /прямий,
непрямий / і тривалість контакту /стислий, середній, три
валий). Реклама — складний вид людської діяльності. Вироб
лена в її результаті продукція сформована таким чином, щоб
виявляти вплив на підсвідомість людини. Реклама повинна
«звучать», бути насиченою і гранично короткою.
Реклама грає в житті людини важливу роль. Вона впро
вадилася непомітно і поступово стала невід’ємною частиною
нашого життя. Куди б ми не йшли, що б ми не робили, реклама
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постійно з нами. Це плакати, стенди, афіші, вітрини, кален
дарі і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на
телебаченні і радіо, в газетах і журналах, а також в мережі
Інтернет.
Ці признаки умовно розділяють рекламу на три жанру —
коротку рекламу, являючи собою товарне або фірмове ім’я,
слоган, фразу (малий жанр), рекламне оголошення (середній
жанр) і рекламну статтю (великий жанр) «Реклама не при
права до бізнесу, а життєво важливий складник нашої
економіки», говорять американці. Унікальність такого явища,
як реклама, в її зверхживучості. Навіть в періоди економічних
криз вона не тільки процвітає, але і допомагає вижити тим, хто
користується її послугами і слідує її рекомендаціям.
Основні напрямки рекламної діяльності: рекламування,
сейлз промоушн, паблик релейшнз, директ маркетінг.
Мова реклами — мова підсвідомості. Пряме звернення до
свідомості споживача працює не тільки в рекламі товарів
промислового призначення.
Дуже важливо при перекладі рекламного тексту з інших
мов не втратити прихований сенс рекламного повідомлення,
як для кожної держави притаманні свої звичаї, соціальні
комунікації, норми і канони спілкування.
Тактика інтенсифікації впливу на одержувача застосову
ється при врахуванні його мотиваційної значимості — сукупності
мотивів поведінки, що визначають прийняття пропозиції.
Референти реклами являють собою екстралінгвістичні фактори
комунікації, суб’єкти і об’єкти рекламної пропозиції. Референти
реклами являють собою предмети реклами (товари, послуги),
джерела, конкурентів, споживачів і виготовлювачів реклами.
Прямі референти (предмети реклами і джерела) відрізняються від
побічних застосуванням до них референційної стратегії номінації,
що полягає в привласненні прямим референтам товарного або
фірмового імені. Специфікою товарних і фірмових імен є те, що
вони відбивають «унікальність» і «множність» предмету реклами
і джерела. В якості імен фігурують деякі понятійні категорії —
особи, персонажі, географічні об’єкти, наукові поняття, позитивні
емоційні образи, фоносемантичні значення. Референція до
споживача висловлюється в репрезентації спонукального мотиву
шляхом умовних придаточних пропозицій, імперативів во
люнтативного і неволюнтативного плану.
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МОВА РЕКЛАМИ ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ
Ю. В. Пенська
Луцький інститут розвитку людини ВМУРоЛ «Україна»,
філол. фак., V курс, група ФЛ!51, спеціальність «Переклад».
Науковий керівник: Н. А. Бейчук, старший викладач

Преса вважається одним з найдостовірніших джерел
інформації. Головною перевагою реклами преси навідміну від
інших є те, що існує можливість звернутися до вибраних груп
споживачів, жінок, дітей, робітників, бізнесменів... Тому
реклама часто спрямована на конкретних одержувачів, які
читають щоденно або дуже часто. Наприклад жінки читають
різні журнальні статті, тому, що читання асоціюється у них
з відпочинком, що впливає на сприйняття реклами. Часто
вони також діляться своїми враженнями з колегами: про
косметику, кулінарію, про те, що є ефективним, що варто
спробувати. Тому поряд із статтею з’являються відповідно
розрекламовані продукти визначеної групи. Найбільш важ
ливим чинником в цьому типі реклами є рекламний текст. Він
має бути лаконічним. Крім того влучний рекламний девіз,
звернення або гасло є імпульсом, який дуже швидко при
вертає увагу клієнта і змушує його до дії (ознайомлення
з рекламою). Гасло легко запам’ятати завдяки вдалому вибору
мовних засобів: фразеологізмів («Postaw wszystko na jedn kartê »),
порівнянь(«prawie jak piwo»), метафоризації («zródіo zdrowej
skóry», «zycie na peіnych zaglach »), неологізмів («lodozercy»).
Гасло повинно бути коротким та оригінальним, інтригувати
структурою і ритмічністю. Часто гасла порівнюють з магічним
заклинанням або формулою. Рекламні девізи мусять при
вертати увагу і швидко запам’ятовуватися (напр. «Zawsze Coca
Cola», «Pragnienie nie ma szans»), можуть також розважати
або змушувати одержувача до роздумів напр. реклама, що
є у формі каламбуру (багатозначної загадки) або гри слів,
римування (najlepsza chwila poranka — kawy Jacobs filizanka).
Важливим є також те, до кого направлена дана реклама. Щоб
потрапити до відповідної групи одержувачів, слід говорити їх
мовою. Тому також в рекламі, направленій до молоді, ми чуємо
«розслабся» або «будь крутим». Іншою же є мова, направлена до
батьків малюків, напр. з’являються пестливі слова.
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У мові реклами преси присутні є певні стереотипні мотиви.
Вони складають ланцюг певних асоціацій. Прикладом
найчастіше застосовуваного мотиву, що одночасно володіє
потужною силою переконання є молода і прекрасна жінка, яка
виступає в рекламах статей для чоловіків, як елемент що
сильно привертає увагу. Дуже часто цей мотив присутній
в чоловічих рекламах косметичних засобів, особливо одеколо
нів і дезодорантів, станків для гоління, а ефектом цих
продуктів повинне бути захоплення власне цієї молодої
жінки. Також іншими мотивами може бути мотив дбайливої,
опікунської матері, або дому як теплого і затишного місця, які
повинні викликати в читачів приємні асоціації.
Реклама в пресі характеризується високим рівнем креатив
ності. Окрім багатьох кольорових ілюстрацій виникають все
більш вишукані форми, як наприклад: книжечки, вклейки,
ароматизовані стрічки і безкоштовні зразки кремів. Нові
креативні форми легко запам’ятовуються читачами і творці
реклами створюють все нові стратегії.

АГЕНТИВНОEПРОФЕСІЙНА НОМІНАЦІЯ ЖІНОК
В ОФІЦІЙНОEДІЛОВОМУ СТИЛІ МОВИ
І. С. Приймак
Луцький інститут розвитку людини ВМУРоЛ «Україна»,
філол. фак., V курс, група ФЛ!51, спеціальність «Переклад».
Науковий керівник: К. І. Шкарлатюк, старший викладач.

Надзвичайно складною є проблема номінації осіб жіночої
статі в офіційноділовому стилі мови. В офіційноділовому
мовленні перевага надається формам жіночого роду, навіть,
коли є жіночий відповідник в загальнонародній мові. Адже
в діловому спілкуванні підкреслюєься не стать людини, а її
службове й соціальне становище. Проте на практиці просте
жується непослідовність у вживанні форм чоловічого і жіночо
го роду агентивнопрофесійних назв осіб.
Наприклад із 16ти назв посад, наведених у «Показнику
приміщень ректорату» Київського університету імені Тараса
Шевченка тільки одна назва вжита у формі чоловічого роду —
завідуюча господарством, а всі інші у формі чоловічого роду —
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проректор, начальник відділу, заступник, головний бухгал
тер, головний інженер, інспектор. Співвідношення ж осіб, які
обіймають ці посади 1:2 — 5 чоловіків і 11 жінок (станом на
середину березня 2000 року). Причому усі ці назви посад, крім
проректор і виконроб, мають в українській мові кореляти
жіночого роду — начальниця, заступниця, інспекторка і т. д.,
засвідчені словником української мови. Таким чином, з одного
боку, не дотримуюься вищевказані настанови стилістики,
а з другого, за наявності відповідних назв жіночого роду, —
нехтується реальне співвідношення за статтю посадових осіб.
Навіть в стандартизованих офіційних документах просте
жуються подібні непослідовності. Ось що показав аналіз Дер
жавного класифікатора професій України (далі КП). У цьому
КП назви професій, посад, занять подані у формі іменника
чоловічого роду. Із загальної кількості вміщених в ньому назв
професій близько 7 тисяч налічуєься лише 38 назв жіночого
роду. Наявність у цьому КП назв жіночого роду, з огляду на
незначну їх кількість, яка становить 0,54% від загальної
кількості, можна розглядати швидше як виняток із тенденції
до подачі назв у формі чоловічого роду. Принципи включення
НЖ (назви жінок) до класифікаторів залишалися поза увагою
дослідників. Таким чином можна припустии існування кіль
кох основних принципів включення НЖ до класифікаторів,
серед яких можна виділити мовні і позамовні. Мовні: існу
вання у мові назви певної професії тільки у формі жіночого
роду без корелята чоловічого роду (мереживниця) і відмінності
у семаниці корелятивних назв осіб чоловічого і жіночого роду
(друкар, друкарка). Позамовний: статистичний — НЖ входить
до КП, коли більшість жінок мають професію, заняття нею
позначувану. Тобто, частина назв професій, занять і посад,де
більшість становлять жінки, вміщена в класифікаторі у формі
чоловічого роду, попри те, що відповідна НЖ існує в мові. Тут
йдеться про назви, які мають форму і чоловічого і жіночого
роду (у цьому випадку відразу треба виключити мовний
чинник не існування відповідника жіночого роду до певної
назви чоловічого роду), наприклад, учителька, вихователька.
Як видно, наявність в КП деяких назв професій тільки у формі
жіночого роду часто болісно сприймаються тими чоловіками,
які їх мають, оскільки в офіційних документах, зокрема
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трудових книжках, записи робляться відповідно до КП,
наприклад сестра медична. Це частково можна пояснити тим,
що в українській мові назви жінок є маркованими щодо роду
і не вживаються на позначення осіб чоловічої статі. Попри все,
як свідчать приклади, на сучасному етапі розвитку українсь
кої лексикографії немає єдиного виробленого підходу до
подачі назв жінок, зокрема агентивнопрофесійних, що можна
пояснити, зокрема, станом наукових досліджень цієї про
блеми.
Впливом позамовних факорів на унормування назв осіб
жіночої статі можна пояснити тенденцію, коли існує спів
відносний відповідник жіночого роду, але в словнику він
засвідчений не в усіх значеннях, що й чоловічий.

ПЕРЕКЛАД ЯК МІЖМОВНА ТА МІЖКУЛЬТУРНА
КОМУНІКАЦІЯ
Є. С. Сорочан
ст. І курсу групи ПР!71, фак. «Філології та масових комунікацій»,
спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: В. М. Махінов, к. п. н. проф.

Процес перекладу, що складає специфіку комунікації з ви
користанням двох мов, має свої суттєві особливості. Перша
особливість полягає в його різноманітності. Переклад може
здійснюватися письмово і усно, із сприйняттям вихідного
тексту через навушники і візуально, в спокійній обстановці
кабінету і в напруженій обстановці переговорів. Перекладатися
можуть художня проза і наукова стаття, вірші і листівки
ворога, розмовні кліше в побутовій ситуації і діалектизми в мові
обвинуваченого чи свідка на судовому засіданні. Переклад може
здійснюватися з англійської мови на українську, з української
на французьку, з італійської на японську і в будьякій комбі
нації двох існуючих у світі мов.
Предметом лінгвістичної теорії перекладу є порівняльне
вивчення мовних засобів різних мов і їхнього використання
в процесі перекладу. В основі порівняння різних мов лежить
безпосередній і нерозривний зв’язок між мовою і мисленням.
Перекладач може порівнювати слова і фрази різних мов, тому
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що може порівнювати думки та поняття, які ними вира
жаються.
Нерозривність зв’язку між мовою та мисленням забезпечує
можливість спілкування, обміну думками між людьми, які
розмовляють не тільки однією і тією ж мовою, але й різними
мовами. Таке різномовне спілкування здійснюється при
допомозі перекладу. Закони мислення, закони логіки для всіх
народів Землі одинакові. Однак вираження думки в кожній
мові підкоряється закономірностям, які специфічні для того
чи іншого народу, оскільки кожна мова розвивається за своїми
внутрішніми законами.
Міжкультурна комунікація є процесом обміну інформацією
між двома етнокультурними континуумами. На етнокуль
турному рівні при перцепції конституентів певної національної
мовної картини світу (далі — НМКС) виникає бар’єр, що зміщує
рівновагу національних континуумів і визначає точки контакту
культур. Ці точки є маркерами цих культур та є їх найбільш
специфічним виявом. Перцепція та трансформація етнокуль
турного компонента потребує найбільших зусиль для досягнен
ня максимального віддзеркалення елементів культури. Крос
культурна комунікація таким чином маркує точки контакту
між культурами і вимагає адекватної передачі інформації через
етнокультурні дескриптори.
Міжкультурний діалог у художньому дискурсі вказує на
точки контакту культур — етнокультурні дескриптори, репре
зентантами яких є реалії певної НМКС. Реалія як компонент
етнокультурного контексту включає семи локальної та
темпоральної характеристики, які потребують адекватної
адаптації. Алгоритм перекладу етнокультурних маркерів ілю
струє можливі шляхи адаптації етнокультурного компонента
при його перекладі, що уможливлює вибір найбільш адек
ватного варіанта трансформації реалії.
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TRANSLATION AND STYLE
О. С. Ткачук
викладач кафедри іноземних мов та перекладу
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

The problem of translation equivalence is closely connected
with the stylistic aspect of translation — one cannot reach the
required level of equivalence if the stylistic peculiarities of the
source text are neglected. Full translation adequacy includes as
an obligatory component the adequacy of style, i. e. the right
choice of stylistic means and devices of the target language to
substitute for those observed in the source text. This means that
in translation one is to find proper stylistic variations of the orig
inal meaning rather than only meaning itself.
For example, if the text You’ll see… everything will be hunky!
dory is translated in neutral style (Побачиш… все буде добре) the
basic meaning will be preserved but colloquial and a bit vulgar
connotation of the expression hunky!dory will be lost. Only the
stylistically correct equivalent of this expression gives the trans
lation the required adequacy: (e.g. Побачиш… все буде тіп!топ).
Stylistic peculiarities are rendered in translation by proper
choice of the target language translation equivalents with
required stylistic coloring. This choice will depend both on the
functional style of the source text and the individual style of the
source text author.
The types of texts distinguished by the pragmatic aspect of
communication are called functional styles. Modern stylistics
distinguishes the following varieties of functional styles:
1. belleslettres (prose, poetry, drama);
2. publicistic style;
3. newspaper style;
4. scientific style;
5. official style.
A translator is to distinguish between neutral, bookish and col
loquial words and wordcombinations, translating them by rele
vant units of the target language. For example, it is hard to decide
without further information, which of the English words — dis!
ease, illness or sickness — corresponds to the Ukrainian word
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хвороба and захворювання. However, even such short context as
infectious disease and social disease already help to choose appro
priate equivalents and translate the word disease as інфекційне
захворювання and соціальна хвороба.
Usually the metaphors (it is a relation between the dictionary
and contextual logical meanings based on the affinity or similar
ity of certain properties or features of the two corresponding con
cepts) are rather easy for translation: they are translated either
by keeping to semantic similarity (e.g. a storm of indignation,
a shadow of smile, a ray of hope and the like).
As a rule translator keep to literal translation when translat
ing the cases of metonymy (a relation based not on affinity, but on
some kind of association connecting the two concepts which these
meanings represent). For example, crown may stand for «king or
queen», cup or glass for «the drink it contains».
Cases of irony (a stylistic device based on the simultaneous
realization of two logical meanings) do not present serious prob
lems for translation. For example, «It must be delightful to find
himself in a foreign country without a penny in one’s pocket».
Zeugma (is the use of a word in the same grammatical but dif
ferent semantic relations to two adjacent words in the context, the
semantic relations being on the one hand literal, and on the other,
transferred) is a semantic irregularity; for example «Dora, plung
ing at once into privilege intimacy and into the middle of the
room». ’To plunge’ (into the middle of the room) materializes the
meaning ’to rush into’ or ’enter impetuously’. Here it is used in its
concrete, primary, literal meaning; in ’to plunge into privileged
intimacy’ the word ’plunge’ is used in its transferred meaning.
Thus, the translator should pay special attention by translat
ing stylistic devices and any good translation should be fulfilled
with due regard of the stylistic peculiarities of the source text.
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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО
ДОСТУПУ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ ДО ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
С. П. Хоменко
Університет «Україна», група ПР!62,
кафедра «Теорії та практики перекладу»
Науковий керівник: В. С. Максимчук, доцент

У 1993 році Генеральна Асамблея ООН прийняла «стандарт
ні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів»,
де зокрема йдеться про забезпечення безперешкодного доступу
осіб з обмеженими фізичними можливостями до житла,
будинків і споруд громадського обслуговування, місць роботи
та відпочинку. Особливої уваги потребують інваліди з уражен
ням опорнорухового апарату, вадами зору і дефектами слуху,
а також осіб похилого віку і тимчасово непрацездатних.
Українська держава засвідчила свою турботу про цих людей
в Законах України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та інших
нормативноправових документах. Нещодавно вийшов Указ
Президента України про додаткові невідкладні заходи щодо
створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обме
женими можливостями, у якому зазначається про невідкладність
проведення додаткових заходів, спрямованих на підтримку
громадян з особливими потребами, їх безперешкодного доступу до
будинків та приміщень центральних і місцевих органів вико
навчої влади, об’єктів соціальної інфраструктури тощо.
Дуже багато важливих справ і корисних справ у надзвичайно
складних умовах сьогодення робить Національна Асамблея
інвалідів України (народний депутат Сушкевич В. М.), Міні
стерство праці та соціальної політики, окремі громадські
діячі. Але далеко не завжди з необхідним розумінням став
ляться до вирішення зазначених проблем деякі органи
місцевої влади.
Сьогодні Україна прикладає чимало зусиль щодо вступу до
Євросоюзу. На цьому шляху, на жаль, є ще достатньо проблем,
які потрібно розв’язати. Немало громадян з особливими потре
бами приїжджає до нас іззі кордону, багато бажають це зро
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бити, але ми ще не готові до цього. Це також створює бар’єри
на шляху до входження нас до європейської спільноти.
Останнім часом відбуваються великі зрушення щодо соціа
льного захисту інвалідів та забезпечення їх необхідними
умовами життєдіяльності. Краще фінансується програма
виділення їм спеціального автотранспорту. У минулому році
було придбано біля 2215 автомобілів. У великих містах усе
більше пішохідних переходів обладнуються звуковими сигна
лами і мовним супроводом для людей з вадами зору та слуху.
Прискорюється процес формування безбар’єрного архітектур
ного середовища.
На жаль, громадяни з обмеженими фізичними можли
востями не мають безперешкодного доступу до всіх установ,
навіть до житлових будинків, адже у більшості з них відсутні
пандуси.
Залишається проблематичним використання інвалідами
громадського транспорту. Існує всього кілька вагонів поїздів,
пристосованих для переїзду в них осіб з обмеженими фізич
ними можливостями, а також автобусів.
Лише декілька станцій метро у м. Києві оснащені ліфтами
для заїзду в метро таких людей. Але вже розпочали облад
нувати станції метрополітену пристосуваннями для безпереш
кодного доступу інвалідів на візках.
На щастя, найвище керівництво держави починає діяти у цій
сфері більш інтенсивно і позитивні результати вже очевидні.
Однією з умов прискорення подолання труднощів на цьому
шляху є вивчення, узагальнення і впровадження міжнарод
ного досвіду, зокрема австрійського та країн колишнього та
соціалістичного блоку (Польщі та Прибалтики, Угорщини),
які мали проблеми, подібні до наших.
Велике значення має формування в Україні гуманістичної
суспільної думки, усвідомлення всіма громадянами ідеї
рівних можливостей і прав.
Тут дуже багато може зробити саме студентська молодь. Нам
потрібно більш активно з цього приводу виступати в засобах
масової інформації, проводити акції, виявляти і засуджувати
недоліки, показувати і відзначати усе краще і прогресивне, що
відбувається в процесі адаптації та інтеграції людей з особ
ливими потребами у суспільство, в т. ч. і в формуванні без
бар’єрного архітектурного середовища.
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КОМПАРАТИВНІ СЕМАНТИЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ
ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
І. О. Чумакова
Сумський гуманітарний інститут університету «Україна»,
факультет перекладу, V курс, група ПС!7, спеціальність «Переклад»,
Науковий керівник: І. Ізмайлова, ст. викладач

Семантичні характеристики евфемізмів, тобто пом’якшу
вальних назв неприємних, грубих явищ, мають в англійській
та українській мовах багато спільних рис. Обидва мовні ко
лективи виокремили, поперше, групу евфемістичних назв
смерті, вимирання. Ще одна група евфемізмів пов’язана в обох
мовах з релігійними уявленнями.
Виникнення подібних евфемізмів сягає коріння часів
архаїчного, магічного мислення, коли існували заборони
(табу) на використання назв найбільш значущих понять.
Система табу була пов’язана з вірою прадавніх людей у тотож
ність слова (імені) та речі або явища, яке воно позначає, внас
лідок чого озвучування імені певного явища прирівнювалось
до матеріалізації самого явища.
Евфемістичні перифрази, пов’язані зі страхом стародав
ньої людини перед непізнаними силами природи, поширюва
лись і на цілком реальні об’єкти.
Проте, на відміну від української мови, мова англійська
пережила протягом останніх десятиліть справжній евфеміс
тичний бум, спричинений утвердженням так званої політико
коректної мови. Запровадження її норм призвело до відповід
ної кодифікації узусу, яка здійснюється через систему освіти,
посібники практичної стилістики, індустрії видавництв та
масмедіа. Внаслідок цього процесу англійська мова поповни
лася чисельними евфемістичними замінниками назв певних
етнічних, расових, демографічних та соціальних груп.
Ще одна частка евфемістичних субститутів виникла під
впливом поширених в англомовному світі феміністичних
поглядів. Американські редактори виправляють гендерні
форми слів (gender specific forms), які мають своєю складовою
лексему man або суфікси жіночого роду — ix, ess, ette, на такі,
що не містять показників роду. З огляду на те, що винайдений
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феміністками семіафікс досить часто надає словам штучного
звучання, було зроблено іншу стратегію мовного вирішення
гендерного питання, яка набуває все більшого поширення
в англійській мові. Це одночасне використання складних слів
з man та woman. Часткою системи евфемістичних субститутів,
які створюють, тобто форму мовлення, котра не дискримінує
жінок, є також альтернативні сполучення особових або
присвійних займенників чоловічого роду та жіночого роду, що
вживаються разом з іменниками невизначеного роду замість
звичних у таких випадках займенників чоловічого роду.
Заради усунення цього недоліку було запропоновано
змінювати чоловічі та жіночі займенники від абзацу і навіть
від речення до речення. Очевидно, слабкістю такої стратегії
є те, що вона, безумовно, дезорієнтує і заплутує читача. Не
вдалим визнано ще один варіант цієї пропозиції застереження
у передмові книги: які саме займенники є жіночими. Оскіль
ки, згідно з дослідженнями, лише десять відсотків читачів
заглядають у передмову до книги, саме така кількість читачів
розумітиме в подальшому стратегію автора. Зважаючи на те,
що традиційна заміна іменників з невизначеним родом зай
менниками чоловічого роду вже не вважається нормативною,
а одночасне вживання займенників обох родів має суттєві
стилістичні недосконалості, численні посібники з практичної
стилістики радять дотримуватися третього, нейтрального ва
ріанту. Він полягає у заміні однини множиною та перефра
зуванні речення таким чином, щоб уникнути займенників
чоловічого та жіночого роду. Описані процеси загалом не
є актуальними для української мови, проте можуть говорити
про наявність окремих схожих тенденцій.
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ОСОБИСТІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ОСОБЛИВОСТІ
ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
Оксана Шатун
ст. І курсу групи ПР!71, фак. «Філології та масових комунікацій»,
спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: В. М. Махінов, к. п. н. проф.

Професія перекладача є одним із найдавніших видів
людської діяльності. Про неї згадується в Біблії та інших
пам’ятках культури далеких епох. З появою даної діяльності
об’єктивно виникали вимоги до людей, які могли б її успішно
виконувати.
У радянський період модель професійних якостей перекла
дача мала свою специфіку. Головними професійними якос
тями перекладача вважалася екзистенціальна сфера: глибока
комуністична переконаність, відданість режиму, уміння аргу
ментовано відстоювати марксистськоленінську ідеологію.
Радянський Союз розпався. Україна почала змінювати свої
орієнтири у фаховій підготовці. Ми почали рівнятися на
європейські країни, де вищою цінністю є людина як особис
тість й індивідуальність. Швидкий ріст комп’ютеризації та
стрімкого розповсюдження новітніх технологій змінили зміст
і умови сучасної професійної перекладацької діяльності.
Ринок праці визначив нові вимоги до підготовки фахівців
даної професії. Зросли вимоги до неї, з’явилися нові мож
ливості для ефективної підготовки перекладачів. Усе це
спричинило необхідність перегляду змісту формування
майбутніх перекладачів у вузі, обґрунтування нових підходів,
технологій і засобів формування у студентів професійних
якостей перекладача.
В умовах сьогодення необхідними стають такі професійні
якості перекладача як: здатність працювати в стресових
умовах; аналізувати, переформульовувати, компресувати,
редагувати текст, дотримуючись обмеженості часу; швидко
приймати рішення і брати на себе відповідальність за якість
перекладів перед замовниками, телевізійними кампаніями,
розповсюджувачами відеофільмів; здатність працювати в ко
манді, співпрацювати з спеціалістами інших галузей і різним
рівнем авторитарності; юридична грамотність. Адже професія
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перекладача може бути взаємопов’язана з працівниками
правоохоронних органів, особливо в наш час, коли злочинна
діяльність набуває транснаціонального характеру. Дуже ба
гато злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів,
контрабанд, терористичних актів, незаконні перетинання
державного кордону і деякі інші протиправні діяння часто
вчинюються членами інтернаціональних злочинних угру
повань. Під час розслідування таких злочинів правоохорон
ним органам доводиться стикатись з допитом іноземців —
членів злочинних угруповань або свідків. У цих випадках
участь перекладача є обов’язковою.
Але в сучасних умовах, здійснюючи переклад значного
обсягу інформації, перекладачі часто вдаються до буквального
перекладу іншомовних лінгвістичних конструкцій в резуль
таті чого переклад перестає бути адекватним та якісним. Успіх
перекладача художньої літератури, як відомо, буде залежати
не тільки від близькості його перекладу до оригіналу, але і від
естетичної сили перекладу. Тому оцінка якості перекладу
(крім відверто непрофесійних) не може бути однозначною.
Вона залежить від розуміння творчої індивідуальності
перекладача і його творчої установки.
Переклад повинен цінуватися нарівні з оригінальною
творчістю, а діяльність перекладача — нарівні з діяльністю
автора.
На даний час при наявності достатньої кількості перекла
дачів лише певна її частина може успішно вирішувати
питання перекладу з урахуванням вимог сьогодення.
Сьогодні перекладачце людина, яка вступає в діалог, це
спеціаліст, який діє, визначає свою галузь і роль в багато
мовній комунікації,сам вирішує, які завдання він може чи не
може виконувати. Перекладач сам встановлює контакти з за
мовниками, проявляє ініціативу у їх пошуку, розповсюджує
пропозиції про свої послуги.
Тому професію перекладача може засвоїти лише людина,
яка володіє певним складом мислення, стабільною нервовою
системою, високим рівнем вербального інтелекту, інтерпрета
тивними здібностями.
Всі ці зміни повинні знайти своє відображення у підготовці
перекладачів, бо розрив між університетським світом і світом
професійним важко подолати.
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ДОСЯГНЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
ВІРШОВАНОГО ТЕКСТУ
(НА ПРИКЛАДІ ВІРША «IF» Р. КІПЛІНГА)
Олександра Шевчук
ст. І курсу групи ПР!71, фак. «Філології та масових комунікацій»,
спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: В. М. Махінов, к. п. н. проф.

Мова, як відомо, є важливим засобом людського спілкуван
ня. Яке відбувається декількома способами: в усній та писем
ній формі. Коли люди володіють різними мовами безпосереднє
спілкування є не можливим, в цьому випадку на допомогу
приходить переклад. Який визначають як передавання засо
бом однієї мови думок, виражених на іншій мові. О. С. Пушкін
називав перекладачів «почтовими лошадьми цивілізації».
Визначення адекватності та загальні вимоги до художньо
го перекладу: чи можливо зовсім точно і повно передати на
одній мові думки, виражені засобами іншої мови? З цього
питання у науковому середовищі склалися дві протилежні
точки зору А. В. Федорова та А. С. Бархударова: «теорія
неперекладності» — по цій теорії повноцінний переклад не
можливий взагалі, унаслідок значної розбіжності виразних
засобів різних мов; переклад лише є слабким відображенням
оригіналу. Друга точка зору, яку підтримують більшість
дослідників, також вище згадані Федоров та Бархударов,
лягла в основу праці багатьох перекладачів полягає в тому, що
будь яка розвинута, національна мова є достатнім засобом
спілкування для повноцінного (адекватно) вираження думок,
виражених на іншій мові.
Зазвичай розрізняють три види письмового перекладу: по
слівний (буквальний або підрядковий), це механічний переклад
слів у тім порядку у якому вони зустрічаються у тексті;
дослівний переклад при правильній передачі думки перекла
деного тексту прагне до максимально близького відтворення
синтаксичної конструкції і лексичного складу оригіналу;
літературний або художній, що передає оригінал правильною
літературною мовою.
На думку вченого Г. Гачечиладзе художній переклад поля
гає між двома принципами: дослівно правильний, але худож
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ньо неповноцінний і художньо повноцінний, але далекий від
оригіналу, вільний переклад. Тож маємо два варіанти
лінгвістичний та літературознавчий. Також можна сказати,
що переклад адекватний у художньому відношенні може не
бути адекватним у язиковому, у його окремих елементах. За
Федоровим: «повноцінність перекладу означає вичерпну пере
дачу значеннєвого змісту оригіналу і повноцінне формальне
і стилістичне відповідність йому. Також відіграє роль інди
відуальність перекладача. Звичайно не потрібно забувати, що
метою адекватного перекладу є точна передача змісту і форми
оригіналу при відтворенні особливостей останньої.
Основні вимоги до адекватного художнього перекладу: точ
ність, стислість, ясність, літературність.
Проблеми віршованого перекладу та віршестворення. Маємо
такі варіанти: переклад віршів неможливий; кожен раз це ви
няток. Складність перекладу віршів полягає у тому, що при
перекладі потрібно урахувати всі особливості матеріалу
і знайти потрібні відповідники у мові на яку ви перекладаєте,
при цьому намагатися якомога чіткіше передати зміст вірша
і зберегти приблизну форму.
За Лозинським існують такі основні типи перекладу віршів:
перебудовующий (зміст, форму); відтворюючий (відтворює
з максимальною повнотою форми і змісту). Саме другий тип
вважається найбільш ймовірним.
Потрібно не забувати враховувати стилістичні особливості
та побудову вірша. Ритм вірша заснований на правильному
чергуванні строковдарних складів (тонічний принцип).
В основі класичної системи віршестворення закладено по
няття метра( чи розміру ). Також система рим та її чередуван
ня з розміром трохи ускладнює завдання. Таким чином вияв
ляється безліч аспектів, що потребують уваги.
Порівняльнозіставляючий аналіз перекладів вірша Р. Кіп
лінга «IF». Історія створення вірша. Вперше його надрукували
у журналі «American Magazine» у 1910 році. Він був як вступ
до розповіді «Братець Педант». Цей вірш був написаний не
задовго до першої світової війни, що разюче вплинуло на його
зміст. Таким чином виникає його власний стиль — «желізний
стиль», що характеризується послідовна прозаїзація вірша.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДНОСТІ В ТЕОРІЇ
ТА ПРАКТИЦІ ПЕРЕКЛАДУ
Ю. С. Шмаровоз
Київський відділ, факультет філології та масових комунікацій,
VI курс, группа ПР!22, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: І. Д. Перковська, к. філолог. н.

Проблеми, досліджувані в даній науковій роботі, а саме —
еквівалентність текстів МО і МП, її теоретичні засади і способи
досягнення, — не є новими для теорії та практики перекладу.
Такі мовознавці як Л. С. Бархударов, В. М. Коміссаров, Я. І. Рец
кера, А. В. Федоров, Т. А. Казакова та ін. неодноразово торка
лися теми адекватного перекладу і засобів його досягнення
у своїх лінгвістичних працях. Однак теоретичне значення і ак!
туальність даного дослідження полягають в узагальненні та
систематизації різних точок зору на це питання і в поєднанні
у ньому теоретичних і практичних аспектів проблеми.
Основне питання перекладознавства можна сформулювати
так: чи можливо абсолютно точно й повно передати однією
мовою думки, виражені засобами іншої мови? З цього приводу
в науковому середовищі традиційної склалося дві протилежні
точки зору:
1. «Теорія неперекладності». Згідно цієї теорії, повноцін
ний переклад з однієї мови на іншу взагалі неможливий
внаслідок значної розбіжності засобів вираження різних мов;
переклад є лише слабким і недосконалим відбиттям оригіна
лу, що дає про нього досить віддалене уявлення.
2. Інша точка зору, якої дотримується більшість дослід
ників, полягає в тому, що будьяка розвинена національна
мова є цілком достатнім засобом спілкування для повноцінної
передачі думок, виражених іншою мовою. Практика перекла
дачів доводить, що будьякий твір може бути перекладений
повноцінно зі збереженням більшості стилістичних та інших
особливостей, властивих авторові.
Найважливіше завдання теорії перекладу полягає у вияв
ленні мовних і екстралінгвістичних факторів, які роблять
можливим ототожнення змісту повідомлень на різних мовах.
Спільність змісту текстів оригіналу й перекладу називається
еквівалентністю. Вивчення реальних відносин між змістом
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оригіналу й перекладу дозволяє встановити межі цієї спіль
ності, тобто максимально можливу значеннєву близькість
різномовних текстів, а також визначити мінімальну близь
кість до оригіналу, при якій даний текст може бути визнаний
еквівалентним перекладом.
За В. М. Коміссаровим, межею перекладацької еквівалент
ності є максимально можливий лінгвістичний ступінь збере
ження змісту оригіналу при перекладі, але в кожному окремому
перекладі значеннєва близькість до оригіналу в різному ступені
й різних способах наближається до максимального.
Розходження в системах МО і МП та в особливостях
створення текстів на кожній з цих мов у різній мірі можуть
обмежувати можливість повного збереження в перекладі
змісту оригіналу. Тому перекладацька еквівалентність може
ґрунтуватися на збереженні (і відповідно втраті) різних
елементів змісту, що містяться в оригіналі. Залежно від того,
яка частина змісту передається в перекладі для забезпечення
його еквівалентності, розрізняються п’ять рівнів (типів)
еквівалентності. На будьякому рівні еквівалентності перек
лад може забезпечувати міжмовну комунікацію.
Досягнення перекладацької еквівалентності («адекват
ності перекладу»), всупереч розбіжностям у формальних і се
мантичних системах двох мов, вимагає від перекладача
насамперед уміння зробити численні і якісно різноманітні
міжмовні перетворення — так звані перекладацькі трансфор
мації — для того, щоб текст перекладу з максимально
можливою повнотою передавав всю інформацію, закладену
у вихідному тексті, при строгому дотриманні норм МП.
Залежно від характеру одиниць МО, які розглядаються як
вихідні в операції перетворення, перекладацькі трансформа
ції поділяються на лексичні й граматичні. Крім того, існують
також комплексні лексикограматичні трансформації, де
перетворення або зачіпають одночасно лексичні й граматичні
одиниці оригіналу, або ж є міжрівневими, тобто здійснюють
перехід від лексичних одиниць до граматичних і навпаки.
Проведений зіставний аналіз перекладів ще раз довів, що
навіть порівняно прості для розуміння тексти МО потребують
від перекладача не тільки абсолютного володіння МО і МП,
а ще і вміння застосовувати численні перекладацькі прийоми
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для досягнення максимальної еквівалентності і дотримання
норм МП. Тільки в такому випадку можливо виконати одну
з основних вимог до перекладу — тотожності враження
Рецептора перекладного твору і Рецептора оригіналу.

ДІЯЛЬНОСНОEОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО
ПЕРЕКЛАДУ ТА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ
ПЕРЕКЛАДАЧА
О. А. Щипіло
Сумський гуманітарний інститут університету «Україна»,
фак. перекладу, V курс, група ПС!7, спеціальність «Переклад»,
Науковий керівник: І. Г. Ізмайлова, ст. викладач

Багатоманіття форм перекладацької діяльності та специ
фіка міжмовної комунікації потребує розвитку у перекладача
перекладацької компетенції, яка може бути сформована у ході
практичної діяльності. Переклад — це складний вид розу
мової діяльності, навиків та вмінь. Багатогранний характер
перекладацької діяльності робить задачу підготовки високо
кваліфікованих спеціалістів досить складною. Перекладацька
компетенція являє собою якісну характеристику особистості
спеціаліста, яка включає в себе систему науковотеоретичних
знань, в тому числі спеціальних знань в галузі перекладо
знавства, та професійних вмінь, навиків та досвіду, наявність
постійної потреби бути компетентним спеціалістом. В процесі
формування професійної перекладацької компетенції у людини
формуються якості, які складають поняття «мовної особис
тості». Якості «мовної особистості» проявляються в основних
аспектах комунікації — мовному, текстоутворюючому, кому
нікативному, професійнотехнічному та особистісному.
Оскільки переклад має відтворювати комунікативний
ефект тексту оригіналу, то різноманіття культур може вик
ликати потребу в прагматичній адаптації тексту перекладу,
для того щоб зробити його доступним для представників іншої
культури. Наступним етапом формування перекладацької
компетенції є комунікативна компетенція, яка передбачає, що
перекладач доповнює зміст тексту інформацією, яку він
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черпає із ситуації спілкування, «фонових знань» та досвіду.
Адекватний переклад забезпечує розуміння імпліцитного
змісту оригінала, його переносного значення та ситуативного
змісту. Комунікативна компетенція перекладача включає
в себе його здатність формувати грамотні висновки із вислов
лювань чи текстів, з точки зору використання в текстах си
стемних засобів даної мови, «фонових знань» оточуючої
дійсності, ситуації та мети перекладу враховуючи тип реци
пієнта. Завдання та суть підготовки перекладачів полягає
в першу чергу в навчанні комунікативної стратегії перекладу,
і лише потім техніки перекладу, що відповідає сучасним
уявленням у системі підготовки перекладачів. Стратегія як
спосіб діяльності виступає одним із ключових понять у діяль
нісноорієнтованому підході до перекладу, оскільки саме вона
пов’язує завдання, які користувачеві мови слід виконувати
у специфічному контексті та в конкретних умовах, з тим,
яким чином він усвідомлює чи уявляє певну ситуацію, і тим,
які свої компетенції і як він використовує для виконання
цього завдання. Іншими словами, стратегії діють як «зв’язок
між ресурсами того, хто виконує певну роботу і тим, що він
може з ними зробити в своїй комунікативній діяльності». Слід
підкреслити, що поняття стратегічної компетенції з’явилося
у складі комунікативної компетенції майже з самого початку
розробки цієї категорії. Проте, серед усіх видів компетенції
стратегічна компетенція у певний час перебувала поза увагою
лінгвістів у порівнянні з граматичною та соціолінгвістичною
компетенціями. Під нею розумілися, головним чином, вербальні
та невербальні комунікативні стратегії, спрямовані на компен
сацію порушень у комунікації через невміння або недостатню
компетенцію. У публікаціях останніх десятиріч стратегічна
компетенція зайняла своє місце вже серед шести складових
комунікативної компетенції поряд із лінгвістичною, соціолінг
вістичною, дискурсивною, соціокультурною та соціальною
компетенцією. Як свідчить аналіз сучасних досліджень, спря
мування навчального процесу формування комунікативної
компетентності при підготовці перекладачів та включення до її
складу стратегічної компетенції є загальноєвропейською
тенденцією, а отже головна увага спрямована на розвиток
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комунікативних стратегій, які розглядаються як спосіб
виконання комунікативних завдань. Якісний результат
підготовки спеціалістівперекладачів потребує також
інноваційних підходів. Глобальні соціокультурні процеси
визначають нові напрямки у підготовці спеціалістів в галузі
міжкультурної комунікації, і тому в продовження розвитку
понять
комунікативної
та
стратегічнокомунікатвної
компетенції можна виділити професійну, медіативну
перекладацьку компетенцію, яка інтегрує володіння мовною,
текстоутворюючою, комунікативною компетенціями та
необхідними стратегіями медіації — навики сприйняття та
ідентифікації мовного сигналу, здатність декодувати текст,
вміння швидко здійснювати селекцію засобів перекодування,
що виводить перекладацьку діяльність на якісно новий рівень.
Розвиток професійної компетенції на всіх його етапах (від
мовної, текстоутворюючої до комунікативної, стратегічної та
медіативної) поєднує в собі якісні характеристики кожної
з цих компетенцій. Лише в комплексі вони можуть дати
адекватний результат який відображається в володінні всіми
компетенціями та перекладацькій діяльності на надзвичайно
високому професійному рівні.
Література
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СЕКЦІЯ VI
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ ЕТИКЕТКОВОЇ
ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЕТИКЕТКА Й ПАКОВАННЯ ЯК ПРОДУКТ
ПОЛІГРАФІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Ю. А. Тисенко
Фак. філол. та масових комунікацій, IV курс, група ТП!41,
спеціальність «Технологія розробки, вигот. та оформ. паковань»
Науковий керівник: С. М. Ярема, к. т. н., доцент

Етикетка й паковання надають продукту представницький
вигляд і значною мірою сприяють його продажу, приваблю
ючи покупця. При цьому паковання захищає продукт від
пошкоджень при транспортуванні й зберіганні, а етикетка
несе необхідну інформацію й захищає від підробки. Для
оптимального сполучення ціни і якості нерідко вибирають
технологію офсетного друку.
Призначення етикетки — залучити покупця й донести до
нього корисну інформацію.
Якщо подивитися на кращі зразки етикеткової продукції
очима технологаполіграфіста, то можна побачити:
— багатоколірний друк високої якості;
— яскраві й чисті кольори штрихових зображень, тексту
й плашок;
— якісні напівтонові зображення;
— виворітку по фону й друк тексту по виворітці;
— дрібний текст, а іноді й мікротекст;
— тиснення, припресовку фольги й голограм;
— фігурну висічку самої етикетки й мікровисічку (надсіч
ку) на етикетці.
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По складності виготовлення, розмаїтості технологій і оз
доблювальних процесів з етикеткою нерідко конкурує пако
вання. Його призначення практично те ж, що й в етикетки,
але воно має ще одне призначення, для чого, власне, і було
створене. Її завдання — вберегти товар від псування й зо
внішніх впливів при зберіганні й транспортуванні, а також
стабілізувати, стандартизуваті геометричну форму товару,
роблячи його зручним для складування, транспортування
й зберігання.
Офсетні технології при виробництві етикеток і паку'
вання. Ріст конкуренції привів вітчизняних виробників до
усвідомлення ролі етикетки й паковання в збуті продукції.
Виникла необхідність у високій якості й привабливості
етикеток і паковання.
Офсет вигідний при кожному (малому, середньому або
масовому) тиражі, коли вимоги до якості дуже високі й коли
паковання виготовляють із щільного паперу або тонкого
картону (до 1,2 мм), а етикетки — на звичайному або мета
лізованому папері, на самоклеючих матеріалах, або тонких
і твердих пластиках. І чим менше післядрукарських операцій,
тим ефективніше буде офсетна технологія.
Друк звичайно виконують на листових офсетних машинах,
які мають від двох до шести фарбових секцій, іноді із секцією
лакування, без перевертаючого пристрою.
Оптимальною по фарбовості варто вважати п’яти або
шестифарбові машини, чотири секції — для тріадних фарб,
плюс фірмовий колір, Pantone або металізовані фарби. При
друці етикеток на металізованих паперах технологічніше
ґрунтову, білу (криючу) фарбу наносити окремо й тільки після
сушіння друкувати іншими, прозорими фарбами.
Обладнання і його конфігурація. Високоякісні етикетки зі
штриховими (плашечними) зображеннями друкують, як пра
вило, змішаними фарбами. Кількість фарб звичайно не
перевищує п’яти, навіть якщо в пресі використовують фарби
«під золото» або «під срібло». При використанні змішаних
фарб нерідко застосовують і додаткову операцію — суцільне
або вибіркове лакування.
Для масового виробництва паковання можна використо
вувати й п’яти або шестифарбові офсетні листові машини із
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двома лакувальними секціями. У лінію друкують шість фарб,
після сушіння наносять дисперсійний лакґрунтовку, потім
знову сушіння, і, нарешті, наносять лак Уфзатверднення.

РОЛЬ КОЛЬОРОПРОБИ У ВИГОТОВЛЕННІ
ПАКОВАНЬ
Ю. А. Тисенко
Фак. філол. та масових комунікацій, IV курс, група ТП!41,
спеціальність «Технологія розробки, вигот. та оформлення паковань»
Науковий керівник: С. М. Ярема, к.т.н., доцент

Бажання друкувати добре змушує дизайнерів шукати всі
лякі способи досягнення мети, але, в основному, усе зводиться
до використання стандартного кольороподілу в Adobe Photo
shop з установкою підвищеного розтискування або підстрою
ванням значень CMYK по саморобних шкалах колірного
охоплення. У кращому разі, це дозволяє уникнути явних «ля
пів» у темних місцях і хоч якось вирівняти градаційну
характеристику друкованого процесу, але не гарантує пра
вильної передачі кольору.
Одним із самих надійних рішень є виготовлення кольоро
проби. Використання кольоропробних профілів (КП), налаш
тованих під конкретний друкований процес, дозволяє значно
підвищити якість повноколірної поліграфічної продукції,
спростити підготовку макетів і усунути багато помилок ще до
випуску тиражу.
Для виготовлення кольоропроби необхідні кольорові про
філі (ЦП) друкованої машини, що дозволить знизити витрати
й строки на підготовку й узгодження із замовниками оригінал
макета поліграфічної продукції за рахунок виключення
необхідності виготовлення дорогих друкованих форм і друку
пробного тиражу.
Основні переваги використання колірних профілів при
флексодруці:
— інтерактивність використання;
— забезпечення обліку практично всіх факторів, що
впливають на друкарський процес;
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— не потребують від дизайнера додаткових зусиль при ви
користанні;
— сумісність з усіма основними дизайнерськими паке
тами;
— функціонують як на комп’ютерах PC, так і Apple Mac;
— існує можливість на базі аналізу КП підібрати опти
мальні параметри друкарського процесу.
Проба може бути використана, як для листового офсетного
друку, так і для глибокого друку на паперах різної якості.
Цифрова кольоропроба є центральною ланкою між замов
ником, її виготовлювачем і друкарнею. Для того щоб опти
мально організувати цей процес, повинні бути виконана така
умова: виготовлена цифрова кольоропроба повинна точно
відповідає із пробним відбиткам, отриманим на друкованій
машині в друкарні. Тому у фірмах, які виготовляють кольоро
проби, відтворюються технологічні процеси як в офсетних
друкарнях, так і друкарнях глибокого друку.
Передбачається, що кольоропроба дозволить заощаджу
вати гроші з наступних причин:
— своєчасне виявлення помилок з розряду тих, які можуть
бути ідентифіковані тільки на растровій кольоропробі;
— замовникові на схвалення подається кольоропроба й всі
питання, пов’язані з доробкою дизайну, уточнюються на стадії
додрукарської підготовки. Простіше кажучи, відпадає необ
хідність запрошувати замовника до друкарської машини для
проведення узгодження кінцевого результату;
— друкар має перед очами прообраз тиражного відбитка й,
керуючись ним, а не загальними зауваженнями по кольоро
вості й характеру дизайну — яким він повинен бути, здійснює
оперативне приладження форм і друку тиражу в найкоротший
термін.
Сім основних і три перспективних сегменти ринку пако
вання й відзначені властиві їм характерні риси створюють пе
редумови до застосування растрової цифрової кольоропроби.
Майже у всіх секторах спостерігається рівний ступінь
потенційної потреби. Виключення становить сектор ковбасної
оболонки, де по зрозумілих причинах вона поки нижче, однак
якщо подивитися динаміку розвитку в цьому сегменті ринку,
то можна припустити, що незабаром ситуація зміниться убік
росту зацікавленості.
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ТЕХНОЛОГІЯ ХОЛОДНОГО ТИСНЕННЯ:
НОВИЙ СПОСІБ ОБРОБКИ
Ю. А. Тисенко
Фак. філол. та масових комунікацій, IV курс, група ТП!41,
спец. «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань»
Науковий керівник: С. М. Ярема, к. т. н., доцент

Тиснення фольгою — один з найефектніших способів
обробки. Однак він досить недешевий, а для термочутливих
матеріалів взагалі не допустимо. Холодне тиснення за допо
могою Уфлаку — гарна альтернатива.
Для виготовлення високоякісної привабливої етикетки
замовники й виконавці йдуть на неймовірні хитрощі. Це й за
стосування спеціальних дизайнерських паперів, і багатоколір
ний друк в 6–8 фарб із використанням додаткових (Pantone)
або спеціальних фарб (флуоресцентних, перламутрових, термо
чутливих), і комбінування декількох способів друку, наприк
лад, флексографічного й ротаційного трафарету.
У цей час величезну популярність у виробництві етикеток
набуло тиснення фольгою. Причиною є можливість надати
етикетці прекрасний зовнішній вигляд, що на сьогоднішній
день відіграє вирішальну роль при виборі продукції покупцем.
Фольга надає характерний металевий блиск, чого неможливо
домогтися, використовуючи металізовані друкарські фарби.
Для гарячого тиснення фольгою на вузькорулонних ма
шинах встановлюють спеціальні секції. Тиснення в цьому
випадку здійснюється за допомогою латунного валу, що
нагрівається гравірованого, спеціальною поліграфічною
фольгою.
Даний спосіб обробки етикеток прекрасно зарекомендував
себе для виробництва більших обсягів продукції, однак, його
більш широке застосування обмежене рядом серйозних
недоліків:
висока вартість валу гарячого тиснення;
тривалий час виготовлення й одержання;
витрати на купівлю самої секції гарячого тиснення;
труднощі при тисненні тонких і чутливих до підвищеної
температури матеріалів.

..
..

— 337 —

Секція VI

Сучасні технології виготовлення

Не варто забувати, що до етикеткової продукції пред’яв
ляються дуже суперечливі вимоги. Для виробника товару
витрати на етикетку є прямими витратами, замовник хоче
скоротити їх до мінімуму. Для таких випадків можна
рекомендувати спосіб, що отримав назву холодне тиснення.
Холодне тиснення. Дана технологія містить у собі нане
сення на бажаний задруковуваний матеріал, так званого лаку
холодного тиснення — спеціально розробленого адгезива. Лак
наноситься із застосуванням звичайної фотополімерної форми
у флексографічній друкарській секції, частково полімеризу
ється Уфвипромінюванням, на нього наноситься фольга,
після чого, вже в рулоні, протягом декількох годин відбу
вається остаточна полімеризація лаку.
Холодне тиснення фольгою має кілька переваг: для цієї
технології, на відміну від гарячого тиснення, не потрібно
окремого обладнання; не потрібний гравірований латунний
циліндр; маленькі тиражі економічно вигідні; відхилення
суміщення легко контролювати.
Для процесу холодного тиснення фольгою використову
ються звичайні фотополімерні флексографічні друкарські
форми, що й робить його більш економічним у порівнянні
з гарячим.
У процесі холодного тиснення швидко й ефективно утворю
ється високоякісне декорування при оптимальній швидкості.
При гарячому ж тисненні використовуються дорогі латунні
штампи, які проходять нагрівальний цикл, що сповільнює
процес.
В наш час пропонуються різноманітні види фольги для
тиснення (золотих, срібних, інших металевих кольорів,
у тому числі різнобарвні й голографічні), які провадяться
декількома компаніями.
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ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

АСТЕНІЧНИЙ СТАН СЕРЕД
ОСІБ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ
В. Д. Ананіч
Студентка 6 курсу кафедри реабілітації
Науковий керівник: М. В. Ковтонюк, к. м. н., доцент

Астенічний стан з недавніх пір став дуже «популярним».
Від нього страждають люди поза залежністю від віку, статі,
професії й фізичної підготовки. Більше половини скарг людей
на стан свого здоров’я мають те або інше відношення до ас"
тенії. Сам термін має грецьке походження — у перекладі «ас"
тенія» означає «слабість», «безсилля». Із приводу того, чи
можна вважати астенію «повноцінною» хворобою, згоди в ме"
дичному світі немає. Треба думати, учені зрештою вирішать
цю проблему, ми ж поки будемо називати астенію «станом».
Астенія — це психопатологічний стан, що проявляється
підвищеною стомлюваністю, слабістю, дратівливістю, нес"
тійким настроєм. Перераховані симптоми характерні для ба"
гатьох хвороб. Астенічний стан часто є наслідком якого"не"
будь захворювання. Практично в половині випадків астенія
(вона називається в цьому випадку органічна) «виростає» на
ґрунті іншої хвороби. Тому дослідження в даній області є акту"
альним для нашого часу.
Учені з Каліфорнійського університету (Сан"Франциско)
говорять, що найближчим часом хвороба вразить близько
1,5% населення Землі. Фахівці переконані, що в країні 90%
жителів мають астенічний стан, а в З% хвороба вже виявила"
ся в тій або іншій формі.
Об’єктом нашого дослідження є астенія що виникає на
фоні захворювань та при нераціональному режимі дня
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Предметом дослідження є комплекс фізичних вправ, нап"
равлений на подолання гіпотонії, дотримання режиму дня, та
заняття на свіжому повітрі.
Гіпотезою роботи є застосування системних вправ спрямо"
ваних на компенсацію сидячого способу життя, та сбереження
здорового харчування.
Мета — вивчити вплив фізичних навантажень на осіб з ас"
тенічним станом.
Ми мали такі завдання — покращення загального психосо"
матичного стану; адаптація хворих до здорового способу жит"
тя та правильного режиму дня; усунення симптомів стану вто"
ми, шляхом загартування, використання фізичних і психо"
логічних факторів і чинників.
Ми провели дослідження та опитування студентів та вик"
ладачів (осіб працездатного віку) в кількості — 30 осіб. Та ви"
яснили, що у 28 з них по всім ознакам присутній астенічний
стан. Більшість не гуляє на свіжому повітрі, не дотримується
режиму дня та харчування, занадто часто вживає алкоголь та
тютюнові вироби і майже не займається фізичними вправами
(спртом), через ці порушення життєвого режиму ми спос"
терігали, у 70% скарги на щоденний головний біль, запаморо"
чення, роздратованість, постійну сонливість та швидку
безпідставну стомленість, а також тривожність та часту зміну
настрою, а в 50% — безсоння, негативну реакцію на шум, яск"
раве світло та різкі запахи, хронічні захворювання. Та
постійне вживання ліків.
Для систематизації результатів про астенічний стан ми
провели анкетування (додаток 1.) та вимірювали пульс, тиск,
ЧСС.
Початкові симптоми астенічного стану — дратівливість
і підвищена стомлюваність. Серед ранніх симптомів виділя"
ють такж «утому, що не шукає спокою». Інакше кажучи, лю"
дина, незважаючи на загальну утому, уникає повноцінного
відпочинку й постійно шукає собі роботу.
Обов’язкові ознаки астенії — слабість, відчуття повного
виснаження після мінімальних навантажень і підвищена
стомлюваність. Однак, щоб діагностувати астенічний сстан,
необхідна наявність ще хоча б двох з додаткових ознак — до
них відноситься головний біль, що з’являється після напруги,
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дратівливість, біль у м’язах, запаморочення, порушення сну
(постійна сонливість або завзяте безсоння), нездатність розсла"
битися й диспепсичні явища.
Утома й виснаження організму медики нерідко пояснюють
прискоренням темпу сучасного життя, економічною нес"
табільністю й урбанізацією. Крім того, більшу роль у цьому
грає неправильне харчування, гіподинамія й забруднення нав"
колишнього середовища.
Для астенії характерна гіперестезія — підвищена чут"
ливість до світла, звуку, запаху і т. д. Хворі звичайно скар"
жаться на те, що не переносять яскраве світло, голосну музику
та інше. Навіть невеликий біль у шлунку при астенічному
стані відчувається як дуже сильний. Крім того, виникає пору"
шення психічної діяльності: людина стає невпевненою у собі,
відчуває страхи й тривогу, погіршуються пам’ять і увага,
настрій увесь час «стрибає». Відбивається астенія й на сексу"
альній діяльності: знижується ерекція, пропадає лібідо.
В результаті проведеного дослідження доведено, що для
лікування астенічного стану потрібно регулярне чергування
сну й відпочинку. Щоб полегшити засипання й гарантувати
спокійний сон, ми рекомендували робити вечірні прогулянки
на свіжому повітрі. Позитивний ефект дають розроблені нами
комплекси помірних фізичних навантажень й спортивні за"
няття. Їжа піддослідних, що страждають астенічним станом,
повинна бути багата вітамінами. Для нормалізації біохімічних
процесів потрібно регулярно постачати організм вітамінами
А, Е и групи В. Показана також дієта, що припускає часте
й дробове харчування.
Під впливом систематичних занять фічизними вправами та
щоденними прогулянками на свіжому повітрі, вже протягом
тижня відмічаємо покращення настрою, зникають головний
біль, запаморочення, роздратованість.
При дотриманні дієти та правильного режиму дня з систе"
матичними фізичними навантаженнями на свіжому повітрі
через місяць, у більшості до нормалізації вищезгаданих показ"
ників, зникли скарги на тривожність, дратівливість, покра"
щився сон.
Отже, астенія це хвороба при якій відбуваеть фізична, пси"
хологічна і соціальна дезадаптація. Зважаючи на проведене
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нами дослідження відновленню сприяють фізична активність,
та здоровий спосіб життя. Тож рекомендацією хворим на ас"
тенічний стан, є: дотримання режиму дня (активності та
відпочинку) і харчування, систематичне заняття фізичними
вправами (помірними), прогулянки на свіжому повітрі,
і помірне вживання або відмову від паління та алкоголю.

МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ ПАТОЛОГІЇ СТОПИ
В. Д. Ананіч
Студентка 6 курсу кафедри реабілітації
Науковий керівник: Ж. Ф. Станішевська, к. м. н., доцент

Стопа, як орган опори і пересування, відіграє важливу роль
у нормальному функціонуванні опорно"рухового апарату лю"
дини.
Плоскостоп’я — деформація стопи, що визначається спло"
щенням її зводів, при цьому стопа спирається на підлогу май"
же всією площиною підошви. Нормальна стопа виконує ре"
сорні функції, спираючись на землю п’яточною кісткою
і голівками плюшевих кісток, таранна кістка знаходиться
в горизонтальній площині над п’яточною кісткою, займаючи
верхню частину ресорної дуги і являючи собою «основу» зводу
стопи, на яку спираються кістки гомілки.
Об’эктом нашого дослідження є плоскостопість
Предметом є застосування корегуючих вправ та механо"
терапії для попередження розвитку плоскостопості та ліку"
вання.
Гіпотеза застосування системних коригуючих вправ та ме"
ханотерапії спрямованих на корекцію та відновлення функцій
стопи.
Мета — вивчити вплив корегуючих ортопедичних застосу"
вань, тренажерів та фізичних вправ що проводяться для ліку"
вання плоскостопості
Завдання — корекція деформації стопи шляхом застосу"
вання новітніх технологій.
З метою комплексної корекції різних форм деформацій
стоп використовуються вкладні ортопедичні устілки, супіна"
тори різної форми і функціонального призначення.
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Основне призначення устілок — механічне підняття
внутрішнього зводу стопи і його підтримка під час руху і сто"
яння. Показанням до використання вкладних устілок"супіна"
торів є статичні деформації, плоскостоп’я, розпластаність пе"
редніх відділів стоп (поперечна плоскостопість).
З метою корекції і попередження плоскостопості нами роз"
роблені комплекси фізичних вправ для учнівської молоді
різного віку. Пропоновані фізичні вправи, тобто рухи, зміцню"
ють м’язи і зв’язки, які підтримують зводи стопи. Під дією ре"
гулярних рухів збільшується кількість м’язових волокон,
а також їх діаметр. Поліпшується трофіка і тонус тканин та
стоп, їх іннервація, здатність реагувати на зміну умов ходи
і статичні навантаження, які притаманні кістково"м’язовим
структурам стопи.
Також ми використовуємо тренажерні пристрої:
1. Пристрій для зміцнення склепіння стопи
В основу цього винаходу було поставлене завдання підви"
щення ефективності лікувально"тренувального впливу на
функціональні структури, які забезпечують аркоподібність
і ресорні властивості зводів стопи шляхом створення прист"
рою, який дозволяє сумісно поєднати п’ять видів впливу:
фізичну динамічну роботу, масаж, вібромасаж, електростиму"
лювання, електрофорез.
Поставлене завдання було вирішене тим, що в пристрої,
який містить валик з масажними елементами на поверхні
й опорними катками з боків, відповідно до винаходу, валик
виконаний порожнім, конусоподібної форми, яка сполучено та
плавно переходить в циліндричну, а масажні елементи на його
поверхні зроблені у вигляді подовжніх ребер, з висвердленими
дрібними отворами для просочування рідини, яка знаходиться
в порожнині валика, на поверхню з’ємного конусоподібного
електрода, пошитого з графітозованої тканини і на кладеного
поверх ребер валика.
2. Вібромасажна бігова доріжка (додаток 4)
Вібромасажна бігова доріжка, слугує для зміцнення функ"
ціонального стану стоп, гомілки і стегон. В пристрої, який
містить встановлені на основі стійки з поручнями і розміщену
в стійках з можливістю зміни кута нахилу раму, несучу
доріжку для ходи, згідно винаходу, основа, стійки і поручні
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виконані у вигляді цільного каркаса, а рама з доріжкою для хо"
ди розміщена всередині каркаса з можливістю зміни, установ"
ки кута і спрямованості нахилу, та оснащена перемикачем ре"
жиму роботи, виконаним у вигляді двох виступів, які мають
вирізи і стовщення пластин, зв’язаних між собою ручкою і роз"
ташованих вздовж бокових частин рам з опорою на полички,
які розташовані на них, а доріжка для ходи виконана, у виг"
ляді полотна, складеного з прилеглих один до одного валиків,
які мають масажне покриття з пружних горбиків.
При допомозі надання полотну доріжки можливості віб"
рації і масажу ніг пацієнтів, досягнути реалізації вібромасаж"
ної дії, яка оптимально збуджуючи його центральну нервову
систему, залози внутрішньої секреції (гіпофіз), підшлункову,
щитовидну і статеві, а також зростові зони в трубчастих
кістках ніг, забезпечує таким чином стимуляцію через опор"
но"руховий апарат всього організму в цілому.
В результаті проведеного спостереження знайдено, що зас"
тосування комплексу коригуючих вправ, тренажерних прист"
роїв та супінаторів суттєво прискорює процес корекції стопи,
та усунення деформацій. Їх застосування є виправданим і мож"
на рекомендувати застосування цих комплексів у дошкільних
дитячих закладах, з цією метою пропоновано розробити мето"
дичні рекомендації профіликтики плоскостопості для дитячих
садків м. Києва.

ОЦІНКА СТАНУ СТУДЕНТІВ З ОРГАНІЧНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ ПСИХОМОТОРИКИ
В. Д. Анініч
Студентки 6 курсу, кафедри реабілітації
Науковий керівник: В. В. Клименко, к. психол.н., професор

Студентів ВНЗ на основі даних про стан здоровґя та фізич"
ний розвиток поділяють для занять фізичними вправами на
медичні групи: основну, підготовчу та спеціальну. У спеціаль"
ну медичну групу зараховують студентів — які мають відхи"
лення у стані здоровґя, як правило — хронічні захворювання
або пошкодження опорно"рухового апарату (можуть звіляня"
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тися від занять лише тимчасово, і призначаються індивіду"
альні заняття ЛФК). У таких студентів зазвичай занижена мо"
тивація до навчання та праці над собою, та самооцінка.
Заняття складається з трьох частин : вступної, основної і
заключної. Мі використовуємо власно розроблену програму
реабілітації, та використовуємо індивідуальний підхід. Занят"
тя проводимо 2 рази на тиждень по 90 хв (а по можливості 4 ра"
зи, по 45хв., для досягнення стійкого результату). Лікарсько"
педагогічні спостереження за тими, хто займається у спеціаль"
них медичних групах проводимо щомісяця.
В дослідженні взяло участь 75 студентів І"ІІ курсів з ор"
ганічними обмеженнями. Спостерігалося значне покращення
у показниках загального рівня соматичного та психічного здо"
ровґя, та вдосконалення виконання спеціальних вправ, що ви"
конують студенти.
Для студентів спеціальних медичних груп вимушена гіпо"
динамія є дуже шкідливою, вона уповільнює процес одужан"
ня, знижує адаптаційні можливості, погіршує процеси мета"
болізму. Систематичні заняття служать як профілактичний
фактор, нормалізують стан, викликають тривалу ремісію.
Об’єктом нашого дослідження є психомоторика людини.
Предметом є застосування спеціально розробленого комп"
лексу вправ спрямованих на компенсацію вад та розвиток неу"
ражених, сильних функцій.
Гіпотеза — що застосування системних вправ спрямованих
на компенсацію вад і зміцнення здорових механізмів психомо"
торики, сприяють поліпшенню самопочуття студентів з особ"
ливими потребами.
Мета — вивчити вплив компенсаторних механізмів.
Організація досліджень
Заняття у спец мед групах мали такі завдання — покра"
щення загального функціонального стану і запобігання прог"
ресування хвороби; Підвищення фізичної і розумової працез"
датності; Адаптація до зовнішніх факторів; Зняття стомле"
ності і підвищення адаптаційних можливостей; Виховання
потреби в загартуванні та заняттях фізичною культурою
(підвищення мотивації у студентів)
Для одержання фактів про функціональний стан студентів
використовувались випробування: Гарвардський степ"тест
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(модифікований для студентів з проблемами опорно"рухового
апарату). (дотаток 1); Тест на рівень соматичного сдоровґя за
Апанасенком Г. Л. (додаток 2); Виконання запропонованих
нормативів (присідання 20 разів, піднімання тулуба в упорі
лежачі 20 разів, піднімання ніг на тренажері 10 разів, віджи"
мання 10 разів, підйом спини на тренажері 10 разів, вис на
зігнутих руках 10 секунд або підтягування 2–5 разів).
Для визначення зміни самооцінки станів, використовува"
лась розроблена анкета по визначенню рефлексії пси"
хофізіологічних станів студентів
В результаті проведеного дослідження знайдено, що засто"
сування коригуючих та розвиваючих компенсаторних ме"
ханізмів вправ призводить до позитивних змін в психомо"
торній сфері.
Реакція організму на фізичні навантаження різна. Мають
значення стан здоровґя — нозологія, вік, стать, пора року, але
у всіх випадках раціонального застосування, фізична культу"
ра спричиняє позитивний вплив на організм. Оптимальні
фізичні навантаження сприяють нормалізації функціонально"
го стану, сну, обмінних процесів, покращенню настрою, та са"
мооцінки.
Показники збережених функцій збільшуються, суттєво
змінюються силові показники, спритність, витривалість,
а в уражених відбувається компенсація за рахунок перенесен"
ня фізичних властивостей з одних органів на інші.
Під впливом систематичних психофізичних навантажень
спямованих на відновлення втрачених функцій та тренування
збережених, покращується психофізіологічний стан у осіб
з органічними обмеженнями психомоторики, що відбувається
за рахунок подолання вимушеної гіподинамії, що виразилось
у показниках.
Покращились показники психомоторики, збереження ме"
ханізмів дає позитивний перенос якостей і сприяє компенсації
уражених механізмів. Покращення психофізичних станів
і підвищення їх оцінки набуває функцій мотивації, яка
сприяє підвищенню праці над собою та розумової активності
у навчанні осіб з органічними обмеженнями психомоторики.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ТРАВМАХ
СПИННОГО МОЗКУ
В. Д. Ананіч
Студентка кафедри реабілітації

Хребетно"спинномозкова травма становить, на щастя,
не саму численну групу серед травматичних хворих, але в си"
лу виняткової значимості структурних ушкоджень, склад"
ності й ваги їхніх наслідків, труднощі лікування, високого
рівня й ступеня інвалідності потерпілих здобуває особливе
значення. Ушкодження шийних сегментів спинного мозку
становлять 17–30%, грудних — 18–30%, попереково"крижо"
вих — 40%, крижового відділу й кінського хвоста — 23–27%.
І за нашим даними й за даними літератури найбільше часто
ушкоджуються 5"6 шийні, 11–12 грудні, 1–2 поперекові
хребці.
Проблема лікування хворих, що перенесли хребетно"спин"
номозкову травму, є однією з самих складних. Відновлення
функцій, втрачених внаслідок ушкоджень хребта й спинного
мозку, має не тільки медико"біологічне, але й соціально"еко"
номічне значення. У комплексі реабілітаційних заходів при
травматичній хворобі спинного мозку фізіотерапії й ЛФК
приділяється основна роль.
Ми узагальнили матеріали по використанню фізичних
факторів і ЛФК у терапії хворих із травматичною хворобою
спинного мозку, на підставі даних вітчизняної й закордонної
літератури й особистого досвіду науково аргументувати форми
й методи їхнього застосування, показання до призначення. Це
є актуально, так як щорічний приріст цього виду травм відзна"
чається в 1,7%.
Метою дослідження є вивчення методів фізичної ре"
абілітації та їх впливу на хребет та спинний мозок, на весь ор"
ганізм у цілому, при реабілітації та профілактиці супутніх
захворюваннь при травмі спинного мозку.
Задачі: узагальнити та застосувати на практиці комплекс"
ну методику відновлення осіб з травмою спинного мозку, до"
вести її ефективність.
Предметом роботи є засоби фізичної реабілітації при трав"
мах спинного мозку.
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Об’єктом роботи є зміни стану пацієнтів з травматичною
хворобою спинного мозку під дією засобів фізичної ре"
абілітації.
Робоча гіпотеза передбачає виявлення найбільш ефектив"
них методів та засобів фізичної реабілітації, які використову"
ються на різних етапах відновлення хворих з травмою спинно"
го мозку.
Спинний мозок являє собою тяж довжиною біля 45 см у чо"
ловіків та біля 42 см у жінок, має сегментрну будову (31–33 сег"
менти); кожен його сегмент пов’язаний з певною частиною тіла.
Спинний мозок включає 5 відділів: шийний (С1–С8), грудний
(Th1 — Th12), поперековий (L1 — L5), крижовий (S1 — S5),
куприковий (Со1 — Со3).
Загальна кількість нейронів спинного мозку біля 13 млн.
(3% — мотонейрони, 97% — встванві, що відносяться до веге"
тативної нервової системи).
Рухові розлади проявляються в’ялими спастичними па"
ралічами і парезами і комбінованими. При ураженні шийних
або верхньогрудних сегментів виникають в’ялі паралічі
верхніх кінцівок і спастичні — нижніх. У випадках травми
грудного відділу розвивається спастичний параліч ніг (парап"
легія), а нижньо"грудного і поперекового — в’ялі паралічі
нижніх кінцівок. Ці рухові порушення ускладнюються міо"
генними або артрогенними контрактурами, що можуть ви"
никнути на 3"12"й тиждень. У верхніх кінцівках частіше
спостерігаються такі контрактури: привідна контрактура
плечових суглобів, згинальна контрактура ліктьових суг"
лобів, згинально"пронаційна контрактура кисті і пальців,
розгинально"пронаційна контрактура кисті і пальців. У суг"
лобах нижніх кінцівок найбільше виникають: параплегічні
згинально"привідні контрактури, параплегічні розгинально"
привідні контрактури, розгинальні або згинальні контракту"
ри гомілковостопних суглобів, згинальні або розгинальні
контрактури пальців стопи.
Застосували у нашій роботі з пацієнтами реабілітаційні ме"
тодики на всіх етапах відновного лікування. Лікування хворих
з травмами спинного мозку спрямоване на усунення проявів
травматичної хвороби і проводиться комплексно протягом три"
валого часу. Використовують медикаментозну терапію, ліку"
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вання положенням, дієто"і психотерапію, ортопедичні засоби
і засоби фізичної реабілітації. Запобігають розвитку усклад"
нень.
Нами було проведене дослідження з 19 пацієнтами що про"
ходили реабілітацію у АРС «Відродження” періодом з січня
2007року, та зібрано дані про ефективність реабілітаційного
процесу у Сакському санаторії ім. М.М. Бурденко у 25
пацієнтів. Ці хворі під нашим керівництвом отримували
фізіотерапію, медикаментозні засоби, ЛФК та масаж.
Для оцінки пацієнти були поділені на 2 групи: у першій конт"
рольній групі у лікувальний комплекс включали лише меди"
каментозні та фізичні методи лікування (10осіб). Другу групу
склали хворі (7осіб), що займалися ЛФК нерегулярно. Крім
того, вивчені зміни деяких параметрів під впливом фізіоте"
рапії, механотерапії та масажу.
Виявлено, що найбільша ефективність спостерігалась
у хворих що отримували ЛФК, масаж та фізіотерапію. Під
впливом масажу, ЛФК та фізіотерапії зростає м’язова сила і
об’єм схоронних рухів, виникають рухи, котрі були втрачені,
виникають нові локомоції компенсаторного характеру. Занят"
тя ЛФК ведуть до підвищення енергетики і рівня метаболізму
у м’язах, підсилюють кровоток в регіонарному судинному ко"
лекторі. Покращується тканнинна трофіка, це запобігає ви"
никненню пролежнів. Запропонована нами методика застосу"
вання відновних заходів, прискорила одужання та покращила
результати лікування.

ГІПОДИНАМІЯ — СУЧАСНА ПРИЧИНА
РОЗВИТКУ ОСТЕОХОНДРОЗУ
О. Л. Балюк
асистент кафедри ФР
Житомирський економіко$гуманітарний інститут
ВНЗ Університету «Україна»

Мета роботи — проаналізувати вплив та наслідки малорух"
ливого способу життя на розвиток остеохондрозу за літератур"
ними даними.
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Важливою стороною життєдіяльності людини є її фізіоло"
гічна активність, незмінним проявом та стимулятором якої
є рух. Рухова активність людини тісним чином пов’язана зі
станом її опорно"рухового апарату, тому потребує до себе
підвищеної уваги. Тривале обмеження рухового режиму лю"
диною в силу специфічності багатьох сучасних професій
є однією з головних причин розширення контингенту хворих
остеохондрозом. Згідно даних медичної статистики, до 80%
дорослого населення країни страждає остеохондрозом [2, 3].
Експериментальними дослідженнями доведено, що при
фіксованих положеннях, гіподинамії погіршується кровообіг
тканин, в них накопичуються недоокислені продукти. В таких
умовах обмін речовин хрящової тканини та в міжхребцевих
дисках зокрема страждає ще в більшому ступені [4, 7].
Гіподинамія обмежує нормальне кровопостачання організ"
му, приводить до нестачі кисню та поживних речовин в ткани"
нах. В першу чергу впливає на центральну нервову систему,
складовою частиною якої є спинний мозок, який знаходиться
в хребтовому каналі. Внаслідок зниження гравітаційного на"
вантаження, при гіподинамії з кісток вимивається кальцій,
зменшується їх маса та щільність, змінюється макро" та
мікроструктура, знижується інтенсивність обмінних процесів
кісткової та хрящової тканин, порушується діяльність шлун"
ково"кишкового тракту, серцево"судинної системи [2, 6].
Дотримання правильної робочої пози, продумане виконан"
ня різних видів діяльності, підбір допустимих навантажень та
видів праці забезпечують щадні умови функціонування хребта.
В повсякденному житті, в процесі самообслуговування,
відпочинку та навіть сну зустрічаються пози та рухи шкідливі
для хворих з дископатіями. Їм слід пам’ятати, що будь"яка до"
машня робота, яка потребує утримання тулуба в зігнутому по"
ложенні протипоказана.
Важливим при роботі руками у сидячому положенні є фік"
сація суглобів різних відділів хребта. Фіксація суглобів забез"
печується статичним напруженням відповідних м’язових
груп, завдяки чому відбувається «закріпачування» голови,
рук, плечового поясу та спини. За мірою збільшення втоми
м’язів стадія м’язової компенсації замінюється декомпен"
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сацією. М’язи тулуба та шиї послаблюються. Наслідком втоми
м’язів виявляється зменшення або зникнення лордозів хребта,
що приводить до збільшеного навантаження на міжхребцеві
диски [1].
Фізичні вправи є неспецифічними подразниками, які
здійснюють загальнозміцнюючу дію, стимулюють функції
систем організму, які приймають участь в розвитку та прояву
захворювання. Ефективність фізичних вправ залежить від
правильного підбору та кількості повторень, систематичності
виконання [5].
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Фізична реабілітація хворих на пізній резидуальній стадії
дитячого церебрального паралічу є досить складним процесом.
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До цього часу патологічні установки і пози у хворих стають
стійкими, формуються контрактури і деформації кінцівок, що
визначають патологічний характер рухового стереотипу.
Обмеження або відсутність рухів у ряді суглобів поступово
приводить до структурних змін у м’язах, суглобах, зв’язково"
му апараті [3]. Для таких пацієнтів надзвичайно важливим
є дотримання одного з найголовніших принципів фізичної ре"
абілітації — індивідуальності, що забезпечується індивіду"
альним підбором засобів та методів фізичної реабілітації, що
і є однією з складових діяльності фахівця фізичної ре"
абілітації [4]. Також, на думку провідного спеціаліста з теорії
та методики фізичного виховання Т. Ю. Круцевич, індивіду"
альна програма реабілітації та адаптації інваліда — це комп"
лекс оптимальних для конкретної людини видів, форм, об"
сягів, термінів та порядку проведення реабілітаційних за"
ходів [5].
А. М. Герцик пропонує приблизний алгоритм клінічної
діяльності фізичного реабілітолога, де окреслено його сферу,
ознаками якої є : обстеження, реабілітаційний прогноз, плану"
вання, виконання програми та контроль [1].
Лікар, насамперед, обстежує пацієнта, встановлює медич"
ний діагноз, визначає медичний прогноз та розглядає доціль"
ність направлення пацієнта до фізичного реабілітолога [1].
Направлення містить визначені лікарем застереження та про"
типокази до виконання реабілітаційних заходів. Фізичний
реабілітолог обстежує фізичні та інші функції пацієнта відпо"
відно до медичного діагнозу і встановлених лікарем протипо"
казів та застережень [6]. Обстеження осіб з пошкодженням
спинного мозку охоплює : амплітуду рухів у суглобах, м’язову
силу та м’язовий тонус, рівновагу та координацію, маніпуля"
тивні функції кисті та пальців, мобільність та самообслугову"
вання, рефлекси, чутливість.
Важливим при складанні програми фізичної реабілітації
є пошук ефективних методів обстеження, визначення фізич"
ного та функціонального стану пацієнта.
Підбір вправ проводять з врахуванням індивідуальних
особливостей хворого, його стану на момент проведення за"
нять та інших обставин [2].
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Практична реалізація запропонованого способу побудови
процесу фізичної реабілітації, а зокрема складання індивіду"
альної програми для осіб з дитячим церебральним паралічем,
має позитивно вплинути на якість отриманих результатів.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ
ЗАХВОРЮВАННІ НА ПІЄЛОНЕФРИТ
С. М. Березін
Студента VI курсу, групи ФР$21
Кафедра : реабілітації
Науковий керівник: О. В. Любенко

Лікувальна фізкультура (ЛФК) застосовується в різних
формах : гігієнічна гімнастика; лікувальна гімнастика; рух"
ливі ігри; різні форми ходьби, спортивні розваги. Вона вико"
ристовується як у лікувальних так і профілактичних цілях.
Широко використовується при комплекснім лікуванні
в лікарнях, поліклініках, санаторіях. Один із провідних ме"
тодів медичної реабілітації. Правильне застосування ЛФК
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прискорює видужання, сприяє відновленню порушеної пра"
цездатності й поверненню хворих до праці.
Ефективність лікувальної фізкультури перевірена століт"
тями . Лікарі Прадавньої Греції (у тому числі Гіппократ) ува"
жали фізичні вправи обов’язковим і важливим компонентом
будь"якого лікування. Давньоримський лікар Гален рекомен"
дував хворим не тільки гімнастичні вправи, але й веслування,
верхівкову їзду, полювання , збирання плодів і винограду,
прогулянки, масаж. Лікар і філософ середньовічного Сходу
Ібн — Сина ( Авиценна ) в «Каноні лікарської науки» широко
пропагував фізичні вправи. Видатні росіяни вчені" медики
М. Я. Мудров, Н. М. І. Пирогов, Г. А. Г.,О. Захар’їн і ін.
постійно підкреслювали важливе значення гімнастики, рухо"
вого режиму, масажу, загартовування й трудової терапії.
Крім вище зазначених видів ЛФК також застосовують
вправи трудового характеру (трудотерапія). Використання
природніх факторів природи — сонця, повітря й води — підви"
щує ефективність фізичних вправ і сприяє загартовуванню ор"
ганізму. По ступеню впливу на організм усі види оздоровчої
фізичної культури (залежно від структури рухів ) можна
розділити на дві більші групи : вправи циклічного й ацикли"
ческого характеру. Циклічні вправи — це такі рухові акти,
у яких тривалий час постійний повторюється той самий
закінчений руховий цикл. До них ставляться ходьба, біг, ходь"
ба на лижах, їзда не велосипеді , плавання, веслування.
В ациклических вправах структура рухів не має стереотипно"
го циклу й змінюється в ході їх виконання. Ациклические
вправи впливають на функції опорно" рухового апарата, у ре"
зультаті чого підвищуються сила м’язів, швидкість реакції,
гнучкість і рухливість в суглобах, лабільність нервово"м’язо"
вого апарата. До видів с переважним використанням ацикли"
ческих вправ можна віднести гігієнічну й виробничу гімнасти"
ку, заняття в групах здоров’я і загальної фізичної підготовки
(ОФП), ритмічну й атлетичну гімнастику, гімнастику по сис"
темі «хатха" йога».
РАНКОВА ГІГІЄНІЧНА ГІМНАСТИКА
Ранкова гігієнічна гімнастика сприяє більш швидкому
приведенню організму в робочий стан після пробудження,
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підтримці високого рівня працездатності протягом трудового
дня, удосконалюванню координації нервово"м’язового апара"
та, діяльності серцево"судинної ,серцево"судинною й дихаль"
ної систем. Під час ранкової гімнастики й наступних водних
процедур активізується діяльність шкірних і м’язових рецеп"
торів, вестибулярного апарата, підвищується збудливість
ЦНС, що сприяє поліпшенню функцій опорно"рухового апара"
та й внутрішніх органів.
РАНКОВА ГІГІЄНІЧНА ГІМНАСТИКА
Ранкова гігієнічна гімнастика сприяє більш швидкому при"
веденню організму в робочий стан після пробудження, під"
тримці високого рівня працездатності протягом трудового дня,
удосконалюванню координації нервово"м’язового апарата,
діяльності серцево"судинної серцево"судинній, серцево"судин"
ною й дихальної систем. Під час ранкової гімнастики й наступ"
них водних процедур активізується діяльність шкірних
і м’язових рецепторів, вестибулярного апарата, підвищується
збудливість ЦНС, що сприяє поліпшенню функцій опорно"ру"
хового апарата й внутрішніх органів. Характер енергозабезпе"
чення, ступінь посилення функцій подиху й кровообігу зале"
жать від виду вправ.
ГІМНАСТИКА ПО СИСТЕМІ «ХАТХА"ЙОГА»
Незважаючи на те що ця гімнастика досить популярна
в нашій країні, її фізіологічний вплив на організм вивчене по"
ки недостатньо. Цілком імовірно, що діапазон її впливу досить
широкий — внаслідок різноманіття використовуваних за"
собів. Хатха"йога — це складова частина індійської йоги, яка
містить у собі систему фізичних вправ, спрямованих на вдос"
коналювання людського тіла й функцій внутрішніх органів.
Вона складається зі статичних поз (асан),, дихальних вправ
і елементів психорегуляції. Вплив на організм асан залежить
принаймні від двох факторів : сильного розтягання нервових
стовбурів і м’язових рецепторів, посилення кровотока в певно"
му органі (або органах) у результаті зміни положення тіла.
При порушенні рецепторів виникає потужний потік імпульсів
у ЦНС, що стимулює діяльність відповідних нервових центрів
і внутрішніх органів.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ТЕТРАПАРЕЗАМИ
В РЕЗУЛЬТАТІ ТРАВМИ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ
ХРЕБТА У ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
С. В. Бузон

Статистичні дані останніх років свідчать про щорічне
збільшення хворих з травматичним пошкодженням спинного
мозку в результаті промислового та транспортного травматиз"
му, а також вогнепальних поранень, та «травм нирців». За да"
ними ВООЗ, кількість хворих з ураженням спинного мозку
складає більше 30 осіб на 100 000 населення. Щорічно в Ук"
раїні реєструється 2 200 випадків травм хребта [3].
Частота спинномозкових травм в різних регіонах стано"
вить від 29 до 50 випадків на один мільйон населення. Се"
редній вік осіб, госпіталізованих з наслідками хребетно"спин"
номозкової травми різної локалізації, — 24,5 років. Причому
чоловіки у 2,5 рази травмуються частіше від жінок [3].
Дослідження проводилося у чотири етапи на базі реабілі"
таційного центру інвалідів"спинальників «Відродження"АРС».
На першому етапі (вересень — жовтень 2007 р.) — вивча"
лась та аналізувалась науково"методична література з дослі"
джуваного питання
На другому етапі (жовтень — листопад 2007 р.) — вивчали"
ся історії хвороб осіб із травмою хребта.
На третьому етапі (листопад 2007 р. — січень 2008 р.) — бу"
ла удосконалена та апробована методика фізичної реабілітації
осіб із тетрапарезом у післяопераційний період.
На четвертому етапі (лютий 2008 р.) — проведена матема"
тична обробка даних дослідження.
Аналіз літературних джерел свідчить про те, що тра"
диційні методи та засоби фізичної реабілітації, які застосову"
ються при відновленні осіб після хребетно"спинномозкової
травми, є недостатньо ефективними та потребують глибокого
вивчення та доповнення. У науковій літературі недостатньо
інформації, що до дозування фізичних навантажень, впливу
засобів фізичної реабілітації на стан осіб із хребетно"спинно"
мозковою травмою, а також методик формування і вдоскона"
лення соціально"побутових навичок.
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При обстеженні осіб з хребетно"спинномозковою травмою
встановлено, що : відбулася різка втрата сили м’язів верхніх
та нижніх кінцівок. Загальний бал десяти основних м’язових
груп не відповідає нормі і становить в основній групі 22,3 ±
3,15 бала, а в порівняльній — 23,5 ± 3,08 бала; при порів"
нянні середніх показників пасивної амплітуди руху неповно"
справних порівняльної і основної груп амплітуда рухів в осіб
із хребетно"спинномозковою травмою близька або дорівнює
фізіологічній нормі.
Після фізичної реабілітації осіб із хребетно"спинномозко"
вою травмою за удосконаленою методикою значно зросли по"
казники сили м’язів в основній групі, на відміну від порівняль"
ної. Загальний бал десяти основних м’язових груп становить
в основній групі 38,3 ± 3,82 бала, а в порівняльній — 28,6 ±
3,62 бала. Удосконалена методика також дозволила зберегти
фізіологічну пасивну амплітуду рухів верхніх та нижніх
кінцівок хворих основної групи (Р < 0,05). Розроблена методи"
ка фізичної реабілітації осіб із тетрапарезом у післяопе"
раційний період виявилась ефективнішою за традиційну.
Література
1. Бабиченко Е. И. Травматическая болезнь спинного мозга /
Нейротравматология : Под ред. А. Н. Коновалова, Л. Б. Лихтермана,
А. А. Потапова. — М. : Вазар"Ферро, 1994. — С. 292–294.
2. Белова А. Н. Нейрореабилитация : руководство для врачей. —
М. : Антидор, 2000 — 568 с.
3. Кобелєв С. Ю. Фізична реабілітація осіб з травмою грудного та
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МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СКОЛІОЗУ
У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Р. Ф. Велічанський
Херсонська філія
ІІI курс, група 331, спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: А. П. Березовський, к. пед. н., доцент

При лікуванні сколіозу у підлітковому віці застосовують
2 класичних методи : консервативний і оперативний.
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Консервативне лікування включає : ортопедичні принци"
пи корекції, лікувальну гімнастику, масаж, фізичні методи,
трудотерапію. Основними завданнями є : 1) зупинити розви"
ток процесу; 2) домагатися можливої корекції; 3) виховувати
правильну поставу.
Показаннями до консервативного лікування є початкові
ступені скривлень хребта будь якої етіології у дітей до 10–12
років. Якщо в процесі динамічного спостереження і лікування
намічається прогресування скривлення, то з урахуванням
віку й індивідуальних особливостей хворого можуть виникну"
ти підстави до призначення до оперативного лікування.
Ортопедичне лікування. В основі ортопедичного лікування
покладено принцип корекції скривлення до величні і характе"
ру зсуву хребців увігнутої сторони і створенню рівномірного
тиску на змикаючи пластинки хребців. якщо первина кривиз"
на мобільна і віддається відчутній корекції, то для утримання
хребта у випрямленому положенні використовуються : гіпсові
ліжечка, корсети (гіпсові, емалітінові та ін.).
При деформації П і важливо Ш ступеня, коли патологічні
викривлення хребта різко виражені, методика проведення
занять відрізняється від попередньої рядом специфічних мо"
ментів, які визначаються особливостями патології і індивіду"
альними можливостями кожного підлітка. При цьому, основ"
ний зміст занять складають коригуючі і спеціальні вправи
основної і лікувальної гімнастики.
Підбір вправ та їхнє дозування павині забезпечити
помірний вплив на організм дитини, що об’єктивно фіксуєть"
ся по ЧСС, яка не повинна перебільшувати 130–140 уд./сек..
Основну частину уроку проводять протягом 50–60 (для
дітей 20"35) хвилин, де вирішають завдання щодо вдоскона"
лення загальної координації рухів і вироблення основних ру"
хових навиків із зверненням особливої уваги на виховання
і закріплення у хворих навику правильної постави; спеціаль"
ної корекції постави і деформації хребта, тренування основних
систем організму, підняття емоційного тонусу. Для цього ви"
користовують коригуючи вправи у вихідних положеннях ле"
жачи і стоячи, рачки, вправи на гімнастичній стінці і лаві,
з м’ячами (волейбольними і набивними), вправи балансуван"
ня, рухливі вправи та ігри.
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Також включають вправи циклічної структури (ходьбу та
біг), які виконуються :
— інтервальним методом з поступовим збільшенням часу
їх виконання (не менш ніж 4 хвилини); збереженням пос"
тійного темпу руху (ходьбі, чи бігу); поступовим зменшенням
часу ходьби та збільшення часу бігу; через 6 місяців треба до"
сягти загального часу безперервного руху (ходьби чи бігу) не
менше 30 хвилин; фізичне навантаження при виконанні
циклічних вправ має бути в діапазоні 130–150 уд./хв.
ВИСНОВКИ
Гімнастика займає провідне місце в системі комплексного
лікування скривлень хребта, особливо при сколіозах початко"
вих ступенів. Будь"яке обмеження рухливої діяльності дітей,
пов’язане із носінням корсета або тривалим перебуванням
у ліжку, веде до атрофії м’язів, обмеженню рухливих навичок,
гіподинамії. Ось чому лікувальна гімнастика повинна бути
обов’язковою складовою частиною будь якого комплексного
методу, обраного при лікуванні сколіозу.
Особливими завданнями лікувальної гімнастики є :
1) Зміцнення мускулатури всього тіла і зокрема м’язів ут"
римуючих хребет, м’язів преса живота, нижніх кінцівок,
м’язів які беруть участь у диханні. Поліпшення їхньої сили,
працездатності, витривалості, координації і навчання умінню
використовувати їх для утримання правильної постави.
2) Виховання правильної підтримки тіла в просторі, фор"
мування рухових і основних статико"динамічних навичок
(ходьба, біг, стояння, сидіння, лазіння, плавання), виразності
і гармонійності рухів.
3) Можлива корекція наявного викривлення хребта та
усунення дефектів постави за допомогою коригуючи вправ.

МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ POWER?ЕРГОМЕТРІЇ
У ВИЗНАЧЕННІ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ЛЮДЕЙ З РІЗНИМ ФІЗИЧНИМ СТАНОМ
Гоман Е.2 , С. Дудка1, О. Жуков1, О. Паршикова1, Р. Степаненко1
Інститут фізичного виховання та спорту НПУ
імені М. П. Драгоманова, студенти 1$3 курсів,
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Запропонований нами метод ергометрії у визначенні фізич"
ної працездатності спортсменів і спортсменів"інвалідів [1; 2]
не має аналогів у державах близького і далекого зарубіжжя.
Разом з цим слід зазначити той факт, що цей метод має
певні обмеження при проведенні масових обстежень та само"
оцінки здоров’я в домашніх умовах. Це пов’язано з тим, що
однією з необхідних умов у визначенні величини виконаної
механічної роботи є точна реєстрація висоти підйому обстежу"
ваного за показниками електронного лічильника приладу.
Інакше кажучи, для проведення тесту окрім перекладини (го"
ризонтального бруса) потрібно ще мати технічне обладнання —
ергометр. Тому пошуки оптимального варіанту ергометрично"
го методу дослідження фізичної працездатності людей різного
віку та професійної зайнятості в умовах масових обстежень,
а також в домашніх умовах визначили актуальність і не"
обхідність в цьому напрямі.
Дослідження проводилися на базах Інституту фізичного
виховання та спорту НПУ імені М.П. Драгоманова та Бро"
варського вищого училища фізичної культури (Київська обл.).
Обстежено 30 осіб різного віку і професійної зайнятості : 10
юних спортсменів віком від 13 до 16 років; 10 студентів,
відповідно, від 19 до 22 років та 10 дорослих (старше 30 років)
людей. Всього проведено 60 досліджень.
Кожний обстежуваний виконав два — три підтягувань на
перекладині за двома способами визначення висоти підйому
(апаратним і антропометричним). В першому варіанті висоту
підйому визначали за показниками електронного лічильника
ергометра «CE"2», в другому — за виміром довжини відрізка
між двома антропометричними точками верхньої кінцівки : фа?
ланговою точкою (phalangion) — верхня точка тильного краю
основи проксимальної фаланги III пальця — проекція п’ястко"
фалангового суглобу (articulatio metacarpophalangea) і почат?
ком (верхнім краєм) під пахвинної впадини (fossa axillaris).
Проведені експериментальні дослідження засвідчують, що
між двома ергометричними способами (апаратним і антропо"
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метричним) визначення фізичної працездатності є статистич"
но недостовірні відмінності, а тому модифікований нами беза"
паратний метод power — ергометрії може використовуватися
для визначення фізичної працездатності в умовах проведення
масових обстежень, а також в домашніх умовах.
Зазначимо, що результатом тестування є висота підйому
(добуток «стандартної» висоти підйому на кількість безпомил"
кових підтягувань, м).
Якщо обстежуваний підтягнувся до положення, при яко"
му візуально реєструється незначний, але яскраво виражений
кут згинання рук у ліктьових суглобах, то йому зараховуєть"
ся одна третина підтягування. Підтягування до положення,
за якого голова індивіда досягає рівня перекладини, оціню"
ється як половина підтягування. Якщо учасник досягає пе"
рекладини кінчиком носа, йому зараховується три чверті
підтягування.
Література
1. Хорошуха М. Ф. Метод power"ергометрії у визначенні фізичної
працездатності юних спортсменів (повідомлення перше) // Педа"
гогіка, психологія та медико"біологічні проблеми фізичного вихо"
вання і спорту : наукова монографія за редакцією проф. Ермакова
С. С. — Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2006. — № 11. — С. 113–117.
2. Хорошуха М. Ф. Метод power"ергометрії у визначенні фізичної
працездатності осіб з вадами опорно"рухового апарату (повідомлення
друге) // Там же. — Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. — № 1. — С.
154–157.

ОСОБЛИВОСТІ МІЖФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
АСИМЕТРІЇ МОЗКУ І ЇЇ ВПЛИВ НА УСПІШНІСТЬ
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
О. В. Желевська
Асистент кафедри реабілітації

У людини існує — і це давно доведено — функціональна
асиметрія мозку. Тобто, відповідальність за різні види діяль"
ності розподілена між півкулями головного мозку. Права
півкуля оперує образами, «завідувач» орієнтацією в просторі,
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розрізненням музичних тонів і мелодій, визначає східство
і відмінності складних систем, продукує сновидіння. Ліва
півкуля оперує словесно"знаковою інформацією, читанням
текстів, вистроює продукти своєї роботи в суворі і точні
конструкції. Функціональна асиметрія півкуль головного моз"
ку — була відкрита в XIX столітті, але лише в середині XX
століття нейрофізіологія та нейросеміотика взнали більше про
різність у функціонуванні півкуль.
У психологічній науці психомоторика розглядалася з по"
зицій діагностики і формування психомоторних здібностей
(В. П. Озеров), механізмів рухової пам’яті (Є. П. Ільїн), само"
регуляції психомоторних дій (Б. Б.Коссов), формування
представлень про рух (Є. М. Сурков), впливу рухової актив"
ності на розумові процеси (Н. П. Локалова), психологічних ас"
пектів координаційних здібностей (В. І. Лях) та інш.
В численних експериментальних дослідженнях якісна
своєрідність функціонування механізмів психомоторики виз"
начається активністю не тільки моторних зон кори. Існування
двох, принципово різних способів прийому, обробки і реа"
лізації інформації (у тому числі і психомоторної) обумовлено
ступенем функціональної асиметрії мозку, що відбивається
в перевазі людиною в діяльності лівої чи правої кінцівки, орга"
на почуттів чи половини тіла.
Щодо асиметричної організації психомоторики людини
є ряд експериментів в області медицини, фізіології і педагогіці
спорту, диференціальної психофізіології. В психологічній
практиці розглянуті проблеми онтогенезу рухової асиметрії
в дитячому віці (О. Т. Бондар, Н. А. Отмахова,О. І. Федот"
чев), функціональна асиметрія ніг (Є. П. Ільїн), функціональ"
на асиметрія просторово"часових характеристик рухів (Н.
Н. Брагіна, Т. А. Доброхотова), міжпівкульні механізми
енергопотенціалу (В. В. Клименко) та інш. Разом з тим у по"
нятті міжфункціональної асиметрії мозку є ряд протиріч тео"
ретичного, методологічного і практичного характеру.
Об’єкт дослідження: міжфункціональна асиметрія мозку
людини.
Предмет дослідження: особливості міжфункціональної
асиметрії мозку та її вплив на успішність навчання студентів.
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Мета дослідження: розробка і теоретичне обґрунтування
структури і підходу до дослідження щодо особливостей
міжфункціональної асиметрії мозку та її впливу на успішність
навчання студентів; експериментальне виявлення психо"
логічних особливостей процесу міжфункціональної асиметрії
мозку.
Гіпотеза дослідження: міжфункціональна асиметрія
мозку є чинником, що визначає якісні особливості функціону"
вання механізмів психомоторики людини; вимагає пропор"
ційного розвитку правої і лівої руки; впливає на прояв станів
вольової регуляції, психоемоційних станів та на продуктив"
ність успішності навчання в залежності від статі.
Відповідно до поставленої мети і висунутих гіпотез перед
нами поставленні наступні завдання дослідження :
1. Здійснити оглядово"теоретичний аналіз вітчизняних
і зарубіжних літературних джерел по проблемі дослідження
міжфункціональної асиметрії мозку людини.
2. Визначити тип функціональної асиметрії мозку у сту"
дентів.
3. Розробити інструментальну модель і програму дослі"
дження та здійснити теоретично обґрунтований вибір методів
і методик експериментального дослідження.
Теоретичний аналіз і узагальнення результатів досліджень
вітчизняних і зарубіжних авторів по проблемі міжфункціо"
нальної асиметрії мозку розкрив особливості, які впливають
на успішність навчання студентів.
Розвиток і поглиблення уявлень про міжфункціональну
асиметрію мозку та експериментальне виявлення особливос"
тей, що впливають на успішність навчання студентів показав
що : міжфункціональна асиметрія мозку є чинником, що виз"
начає якісні особливості функціонування механізмів психомо"
торики людини; вимагає пропорційного розвитку правої
і лівої руки; впливає на прояв станів вольової регуляції, пси"
хоемоційних станів та на продуктивність успішності навчання
в залежності від статі.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що
комплекс методів і методик дозволяють діагностувати особли"
вості міжфункціональної асиметрії мозку чим впливають на
успішність навчання студентів. Апробована і впроваджена
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програма посилення функціонального зв’язку між півкулями
головного мозку, побудована на вправлянні органів руху, сен"
сорних і перцитивних систем і мислення.
Методи дослідження: системний аналіз, функціональний
підхід до асиметрії мозку людини і спостереження.

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ
ПОВЕДІНКИ У ФОРМАТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
СТУДЕНТІВ
О. А. Зеленюк, О. В. Мостепан
Національний університет «Києво$Могилянська академія»,
магістранти
Науковий керівник: О. В. Зеленюк, доц. каф. фізичного виховання

Класична університетська освіта включає фундаментальну
фахову підготовку, самоосвіту та самовдосконалення інтелек"
туальних, творчих і фізичних можливостей майбутніх спе"
ціалістів. У цьому дискурсі навчальна дисципліна «Фізичне
виховання» є обов’язковою складовою гуманітарного блоку
для всіх студентів України. Це єдина у вишу дисципліна,
програма якої передбачає безпосереднє залучення кожного
студента до занять фізичною культурою і спортом, свідоме об"
рання здорового способу життя (ЗСЖ) та його складової — здо"
ров’язберігаючої поведінки і відповідальності за стан власного
здоров’я.
Важливість втілення засад здоров’язберігаючої поведінки
в суспільному та особистому житті студента обумовлена багать"
ма факторами: несприятливі фактори довкілля, розповсюд"
ження шкідливих для здоров’я звичок, поширення «хвороб
цивілізації» тощо. Тому формування у студентів мотиваційної
потреби до здоров’язберігаючої поведінки та фізичного самов"
досконалення слід розглядати як важливі передумови
успішної адаптації студента до специфічних вимог навчання
у сучасній вищій школі.
Наше дослідження включало опитування та анкетування
153 студентів гуманітарного факультету НаУКМА (2006 року
вступу). Анкета містила 15 питань, відповіді на які дозволили
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отримати інформацію щодо дотримання студентами здо"
ров’язберігаючої поведінки, фізкультурно"оздоровчої діяль"
ності протягом навчання у школі та визначення бажаних видів
спорту, якими вони хотіли би займатися у НаУКМА. Опиту"
вання проводилося під час практичних занять і охоплювало
питання щодо режиму дня, стану розумової та фізичної втоми,
наявності стресових чинників у процесі навчання та побуті,
використання вільного часу тощо. На підставі дослідження
розроблено пакет основних ціннісно"мотиваційних орієнта"
цій, методологічним підґрунтям яких було концептуальне по"
ложення про те, що майже половина усіх захворювань так чи
інакше залежать від способу життя, зробити який здоровим —
вибір, бажання та наполегливість самого студента.
Основними компонентами ціннісно"мотиваційних орієнта"
цій щодо формування засад здоров’язберігаючої поведінки
у навчальному процесі з фізичного виховання студентів є:
створення особистої зацікавленості у корисності систематич"
ної рухової активності та розуміння пріоритету здоров’я серед
усіх людських цінностей; формування стійкої мотивації са"
мостійного усунення факторів ризику, що модифікуються
(паління, гіподинамія, надмірна вага тощо); виховання вмін"
ня керувати власною поведінкою, дотримуючись етичних пра"
вил «чесної гри» у взаєминах із людьми; виховання еко"
логічно компетентної поведінки та оволодіння навичками
використання природних чинників з метою загартування ор"
ганізму і покращання стану здоров’я; накопичення власного
арсеналу фізичних вправ та набуття досвіду їхнього практич"
ного використання; оволодіння методикою самооцінки ступе"
ню розвитку рухових якостей та вмінням самостійно розроб"
ляти індивідуальні програми фізичного вдосконалення.
Таким чином, формування засад ЗСЖ у навчальному про"
цесі з фізичного виховання дозволяє з перших днів навчання
акцентувати увагу студентів на важливості здоров’язберігаю"
чої поведінки як домінантної життєвої цінності.
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КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННі ГОСТРОЇ
ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ 8–12 РОКІВ
М. В. Зерненко
Науковий керівник: В. М. Косенко
Житомирський економіко$гуманітарний інститут ВНЗ
«Університет «Україна»

Досить поширеною формою ураження органів дихання
у дітей є пневмонія. Незважаючи на досягнуті успіхи в ліку"
вання даної недуги, у світі реєструється збільшення кількості
летальних наслідків. В багатьох випадках ефективність ліку"
вання даної хвороби залежить від повноти та своєчасності зас"
тосування засобів і методів фізичної реабілітації. В обласних
центрах, в місті Києві при лікуванні хворих на пневмонію ши"
роко застосовують ЛФК, масаж, фізіотерапію. Можливо, саме
з цим і пов’язані гарні результати в лікуванні даної хвороби.
У районних центрах медичні працівники недооцінюють,
а в окремих випадках, не володіють знаннями стосовно при"
родних методів лікування.
Тому ми поставили мету: встановити клінічну ефективність
застосування засобів і методів фізичної реабілітації в компле"
ксному лікуванні гострої пневмонії у дітей 8–12 років.
Робота проводилась на базі Андрушівської районної
лікарні.
Нами було обстежено 20 хворих на гостру пневмонію. Обсте"
жені були поділені на основну й контрольну групи. В основній
групі поряд з медикаментозним лікуванням застосовувалися
лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапія. В контрольній
групі лікування обмежилось лише медикаментозною терапією.
Оцінку стану хворих до і після лікування проводили, з’ясо"
вуючи скарги, застосовуючи зовнішній огляд, аускультацію,
перкусію, вимірюючи температуру тіла, частоту дихання,
пульс, артеріальний тиск. Всім хворим проводили загальний
аналіз крові та рентгенологічні дослідження органів грудної
клітки. Саме ці методи обстеження дозволяли чітко встанови"
ти місце локалізації патологічного вогнища, а в подальшому
були критеріями оцінки проведеного лікування.
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При призначенні ЛФК, дозуванні частоти виконання вправ
звертали увагу на загальне самопочуття, показники, які
відтворювали частоту пульсу, дихання, в сумнівних випадках
радилися з лікарем"педіатром.
Під впливом проведеного лікування позитивна динаміка
в перебігу гострої пневмонії спостерігалася як у хворих основ"
ної групи, так і контрольної. Проте ознаки покращення в ос"
новній групі фіксувалися на 3–4 дні раніше. В осіб основної
групи тривалість перебування в стаціонарі не перевищувала
3–4 тижнів. У 4 пацієнтів контрольної групи хвороба набула
затяжного перебігу. Це пояснюється тим фактом, що термін
перебування в стаціонарі хворих основної групи був на 3,5–4
дні коротшим, ніж у контрольній групі.
Під впливом комплексного відновного лікування в осіб ос"
новної групи швидше нормалізувалося самопочуття, зникав
кашель, шкіряні покриви набували природного забарвлення.
Медикаментозне лікування в поєднанні з засобами й мето"
дами фізичної реабілітації сприяло зникненню хрипів, нор"
малізації тонів серця. Позитивні зміни були зафіксовані й при
вивченні загального аналізу крові.
Таким чином, застосування засобів і методів фізичної ре"
абілітації в комплексному відновному лікуванні хворих на
гостру пневмонію дозволяє прискорити процеси одужання, по"
зитивно впливає на органи дихання, серцево"судинну систему,
загальний стан організму.
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Вступ. Нині однією з сучасних проблем медицини, що звер"
тає на себе увагу, є серцево"судинна патологія, яка є причиною
тривалої непрацездатності, інвалідності та смертності осіб
різного, у тому числі й працездатного віку, що значною мірою
залежить від факторів ризику даної патології серед населення.
Тому метою роботи було виявлення та аналіз чинників ризику
у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (ІМ).
Методи дослідження. Дослідження є частиною міжнарод"
ного проекту ASCAP (Assessment of Secondary Cardiovascular
Prevention), у якому приймають участь декілька центрів
Східної Європи (Луцьк, Гдиня (Польща), Санкт"Петербург,
Кишинів). У Луцьку до аналізу були залучені 2229 хворих, які
лікувались у Луцькій міській клінічній лікарні у період з 2000
по 2005 рр. (1317 — з приводу ішемічного інсульту, 912 —
з приводу ІМ). Із створеної бази даних шляхом стратифікації
була створена репрезентативна вибірка з 700 хворих (350 хво"
рих, які перенесли ішемічний інсульт; 350 хворих після ІМ)
з урахуванням віку, статі та пропорційного розподілу вказа"
них підгруп у популяції.
Дослідження складалося з двох частин, які включали ви"
мірювання артеріального тиску, проведення антропометрич"
них вимірів, анкетування, лабораторні дослідження, реєст"
рацію електрокардіограми (ЕКГ) та сфігмограми (СФГ) за
допомогою апарату «Поли"Спектр ФС.»
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз основ"
них факторів ризику серцево"судинної патології проводився
у 333 хворих, які лікувалися з приводу ІМ (в тому числі 16
хворих, виписаних з діагнозом «ішемічний інсульт», які
в анамнезі мали перенесений ІМ.). З них чоловіків було 234
(70,3 %) особи, жінок — 99 (29,7 %) осіб. Середній вік хворих
становив 62,5 ±10,0 років. У групі пацієнтів було зафіксовано
середні показники систолічного АТ — 150,74 ± 28,66 мм рт.
ст., діастолічного АТ — 90,61 ± 15,15 мм рт. ст., частоти сер"
цевих скорочень (ЧСС) — 71,80 ± 12,81 за 1 хв. Підвищений
АТ (140/90 мм рт. ст. і більше) на момент обстеження був ви"
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явлений у 223 (66,7 %) хворих, 79,0% пацієнтів мали надлиш"
кову вагу тіла, 44,7 % — ожиріння. Індекс маси тіла (ІМТ)
в середньому становив, 29,5 ± 4,97 кг/м2, середні показники
окружності талії складали 101,49 ± 12,85 см, стегон —
105,09 ± 11,83 см, індекс талія/стегно — 0,97 ± 0,14. У 46
(13,8 %) хворих був раніше діагностований цукровий діабет.
Курили 61 пацієнт з досліджуваної групи. З 231 особи, яким
були проведені біохімічні аналізи крові, у 176 (76,2 %) осіб
реєстрували підвищений рівень загального холестерину (=4,5
ммоль/л). Середній показник загального холестерину стано"
вив 5,41 ± 1,29 ммоль/л, що значно вище цільових рівнів у да"
ної категорії хворих.
При оцінці основних факторів ризику серцево"судинної
патології було встановлено, що надмірна маса тіла, гіперхолес"
теринемія, підвищений АТ, куріння та цукровий діабет є най"
більш поширеними факторами ризику серед осіб досліджува"
ної групи.
Аналізуючи міжстатеві відмінності поширеності вищевка"
заних факторів ризику було встановлено, що у жінок реєстру"
вався більший ІМТ в порівнянні з чоловіками. Подібна тен"
денція спостерігалась при дослідженні індексу талія/стегно.
Надлишкова маса тіла (ІМТ > 25 кг/м2) фіксувалась у 80,81%
жінок та 79,22% чоловіків. Ожиріння (ІМТ > 30 кг/м2) дос"
товірно частіше виявлялось у жінок (63,64%) у порівнянні
з чоловіками (37,23%) — χ2 = 19,5 (p < 0,0001). Абдомінальне
ожиріння, теж частіше реєструвалось у жінок (82,83%), тоді
як серед чоловіків його частота не перевищила половини
досліджуваних (47,64%). При цьому різниця виявилась висо"
ко достовірною — χ2 = 35,4 (p < 0,00001). Рівень систолічного
АТ у осіб жіночої статі виявився достовірно вищим, ніж у чо"
ловіків. При цьому діастолічний АТ та ЧСС істотно не відріз"
нялись між вказаними групами.
Висновки. Дані проведеного аналізу свідчать, що надмірна
маса тіла, ожиріння (абдомінальне), гіперхолестеринемія, під"
вищений артеріальний тиск складають найбільший відсоток
серед факторів ризику серцево"судинної патології. Вищевка"
зані чинники частіше реєструвались у осіб жіночої статі, що
свідчить про необхідність особливої уваги до вказаної кате"
горії населення.
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РУХОВУ АКТИВНІСТЬ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ
О. А. Картак
НПУ ім. М. П. Драгоманова
Інститут корекційної педагогіки і психології
V курс, група 54, спеціальність «Тифлопедагогіка»
Науковий керівник: О. В. Романенко, к. пед. н., доцент

Останнім часом викликає занепокоєння погіршення стану
здоров’я та фізичного розвитку дітей з вадами зору. Спос"
терігається різке збільшення кількості захворювань опорно"
рухового апарату, центральної нервової системи, серцево"су"
динної та дихальної систем, зростання кількості різноманітних
соматичних розладів та захворювань організму. Спостерігаєть"
ся велика кількість вродженої та набутої дитячої патології
в перші роки життя. Дуже часто загальний стан дітей уск"
ладнюється наявністю не одного, а декількох супутніх діаг"
нозів.
У спеціальному навчальному закладі інтернатного типу ди"
тина більш обмежена в довільній руховій активності в порів"
нянні зі своїми однолітками, які навчаються в масовій школі.
Крім цього, наявність лише двох годин фізкультури у шести"
денному навчальному тижні не задовольняє потребу дитини
в руховій активності, що в свою чергу негативно впливає на
дитячий організм. Усі ці фактори створюють несприятливі
умови для фізичного розвитку дітей з особливими потребами,
які перебувають у спеціальних навчальних закладах.
Роль школи в профілактиці й корекції вторинних пору"
шень надзвичайно велика. Протягом довгого періоду, коли ди"
тина здобуває середню освіту, основним середовищем її
життєдіяльності стає школа. Учні проводять у ній дуже багато
часу, тому шкільне середовище має величезний вплив на
фізичний розвиток та здоров’я дітей. Цей вплив може бути
і негативним. Саме в цей час виникають нові або ускладню"
ються вже існуючі порушення в організмі. Тому усунення не"
гативних впливів шкільного середовища на розвиток учнів,
створення якнайкращих умов для навчання є важливим зав"
данням адміністрації, усього педагогічного колективу, медич"
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ного персоналу школи. В умовах наявності великої кількості
відставань та відхилень у фізичному розвитку учнів особливо"
го значення набувають заняття лікувальною фізкультурою:
так як вони мають цілеспрямований корекційний і лікуваль"
ний вплив на ті чи інші відхилення у здоров’ї дитини.
Лікувальна фізична культура — метод лікування, що ви"
користовує засоби фізичної культури з лікувально"профілак"
тичною метою та для більш швидкого відновлення здоров’я
і працездатності хворого, запобігає наслідкам патологічного
процесу.
Дослідження проводилося на базі Боярської спеціальної
школи"інтернат для слабозорих дітей, з вересня 2006 року до
лютого 2008 року. За діагнозом діти мають наступні первинні
відхилення : Сергій, 1998 р/н., вроджена аномалія зорового
аналізатора, дегенерація сітківки, вторинна косоокість.
0,6/0,1; Ліза, 1998 р/н., висока ступінь близорукості обох
очей, амбліопія. 0,4/0,7; Катерина, 1999 р/н., міопичний ас"
тигматизм обох очей, амбліопія. 0,6/0,4; Станіслав, 1998 р/н.,
спів дружня збіжна косоокість, амбліопія високого ступеня.
0,8/1; Кароліна1999 р/н., дальнозорий астигматизм, горизон"
тальний астигматизм, збіжна косоокість. 0,4/0,4; Руслан,
1998 р/н., гіперметропія вищого ступеню 0,3/0.4.
Наявність певної складної, комбінованої патології істотно
впливає та значною мірою обумовлює майбутній фізичний та
соматичний стан дитячого організму, її рухову активність.
Вплив ЛФК на рухову активність дітей з вадами зору розгля"
даємо як метод патогенетичної терапії, оскільки при застосу"
ванні засобів лікувальної фізкультури у загальну відповідну
реакцію всього організму включаються і ті фізіологічні ме"
ханізми, які беруть участь у патогенетичному процесі. На"
жаль запропонована індивідуальна програма з ЛФК не покра"
щила первинного стану патології зору, що і не було завданням
дослідження, але, як корекція вторинних порушень надало ве"
личезний позитивний вплив на рухову активність, фізичний
розвиток та здоров’я дітей. Запропоновані методичні рекомен"
дації дали можливість вчителю з ЛФК корегувати наванта"
ження під час кожного заняття з індивідуальним підходом,
за індивідуальною програмою.
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ЛФК В ЛІКУВАННІ І ПРОФІЛАКТИЦІ
ПЛОСКОСТОПОСТІ
Катрук Н. В
Житомирський економіко$гуманітарний інститут ВНЗ «Універси$
тет «Україна»
Науковий керівник: Косенко В. М.

Здорова стопа забезпечує комфортні умови життя й дов"
голіття. На стопі знаходиться велика кількість біологічно ак"
тивних точок, які пов’язані з усіма внутрішніми органами лю"
дини, тому плоскостопість це не просто деформація стопи,
а хвороба, яка впливає на загальне самопочуття, фізичну пра"
цездатність.
За медичною статистикою до 2 років у 24 % дітей фіксуєть"
ся плоскостопість, до 4 років — у 32 %, до 6 років — у 4 0%,
а до 12 років кожному другому підліткові ставлять діагноз цієї
недуги [4].
З метою правильного формування склепінь стоп в дитячо"
му віці рекомендується виконувати спеціальні вправи, спря"
мовані на зміцнення м’язів і суглобо"зв’язкового апарату, зок"
рема, ходьба босоніж по нерівному ґрунту, піску. Подібні
вправи виконуються з метою природного тренування м’язів
гомілки, що активно підтримують склепіння стопи [1, 5].
ЛФК застосовується при всіх формах плоскостопості, як
один із засобів комплексної терапії, направленої на виправ"
лення деформації стоп і закріплення результатів корекції. Під
виправленням деформації стопи потрібно розуміти зменшення
ступеня сплощення склепінь і пронації п’яти. Підбираючи для
вирішення цих завдань спеціальні засоби ЛФК, слід врахову"
вати особливості роботи м’язів нижніх кінцівок. Вправи на по"
чатку лікувального курсу виконуються з початкових поло"
жень сидячи й лежачи, в яких маса тіла не діє на склепіння
стоп. Спеціальні вправи чергуються із загальнорозвиваючими
для всіх м’язових груп [2, 3].
Ми поставили мету: встановити клінічну ефективність
лікувальної фізичної культури в лікуванні та профілактиці
плоскостопості.
Процес формування кісток стопи за даними літератури,
продовжується приблизно до 5", 6"річного віку. Тільки в цей
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період можна говорити про наявність або відсутність плоскос"
топості в дитини. Тому в центрі нашої уваги були діти саме цьо"
го віку [1, 2].
Робота проводиться в центрі ранньої медико"соціальної ре"
абілітації дітей з обмеженими можливостями «Поклик», який
функціонує на базі дитячої поліклініки № 1 Корольовського
району.
Нами обстежено 20 хворих. Вони були поділені на дві гру"
пи: досліджувану й контрольну по 10 чоловік відповідно
в кожній групі. В досліджуваній групі застосовувалися вправи
ЛФК в поєднанні з масажем і фізіотерапією. Всі діти цієї гру"
пи були дисципліновані, не пропускали занять і намагалися
якнайкраще повторювати вправи. В контрольній групі діти,
які пропускали заняття, позначалися в картці як «недисцип"
ліновані».
З метою оцінки проведеного лікування застосовували
комплекс суб’єктивних й об’єктивних методів.
Слід зауважити, що уважні батьки самі своєчасно помічали
ознаки розвитку плоскостопості. Вони зауважували, що після
нетривалої ходьби дитина швидко стомлювалася, швидко зно"
шувалися черевички. А подометрія й плантографія підтверд"
жували наявність деформацій стопи. При оцінці плантограм
за Чижиним і Штріттером звертали увагу на максимальну ме"
жу стандартної ширини відбитка, яка була притаманна дано"
му віковому періоду. Враховуючи, що плоскостопість потребує
тривалого й наполегливого лікування, вважали за доцільне
включити в методи обстеження рухові тести й функціональні
проби, які б доводили, що великогомілковий м’яз і м’яз"розги"
нач великого пальця здатні утримувати стопу у вірному поло"
женні. При обстеженні виконували наступні тестові вправи:
стрибок у довжину з місця, човниковий біг, проводили конт"
роль рухливості в гомілкостопних суглобах.
Результати проведеної роботи свідчать, що діти із задоволен"
ням займалися комплексами лікувальної фізичної культури,
особливо в тих випадках, коли ці комплекси пропонувалися
у вигляді ігор, що знайшло відтворення в цифровому матеріалі.
Під впливом проведеного лікування знижувались показни"
ки індексів Чижина та Штріттера; зростала сила й витри"
валість м’язів нижньої кінцівки.
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Здорова й правильно розвинена стопа — це запорука здо"
ров’я дитини в майбутньому. Плоскостопість важка недуга, яка
потребує тривалого і комплексного лікування. Чим раніше буде
розпізнано патологію й розпочато лікування, тим оптиміс"
тичніший прогноз. На жаль, далеко не всі батьки це розуміють
і в багатьох випадках несерйозно ставляться до недуги.
Список літератури
1. Попов С. Н. Физическая реабилитация. — Ростов"на"Дону :
Феникс, 2005. — 608 с.
2. Ефимов А. П. Массаж детям руками родителей // ЛФК и мас"
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3. Ефимов А. П., Нестерова С. К. Комплекс упражнений для про"
филактики и лечения плоскостопия у детей и взрослых // ЛФК
и массаж. — 2006. — № 8. — С. 25–28.
4. Олекса А. П. Ортопедія. — Тернопіль : ТДМУ, 2006. — 528 с.
5. Михайленко М. Що таке плоскостопість? // Будьмо здорові. —
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МЕТОДИКА «ПІЛАТЕС» ЯК ЗАСІБ ПОЛІПШЕННЯ
ЗДОРОВ’Я ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ
Н. Климчик

Пилатес — комплекс упражнений для всего тела, который
развивает гибкость и подвижность. Пилатес — один из самых
безопасных видов тренировки. Никакие другие упражнения
не оказывают настолько мягкого воздействия на тело, однов"
ременно укрепляя его. Тренировка по системе Пилатес нас"
только безопасна, что её используют для восстановительной
терапии после травм позвоночника. Свое название «Пилатес»
получил от имени создателя системы, [2].
Методика содержит элементы йоги и медитации, и, по
большому счету, основа этой тренировки — духовная практи"
ка, одна из ее главных задач — борьба со стрессами. «Всегда
держите ваше сознание под контролем и полностью концент"
рируйтесь на том упражнении, которое выполняете», — учил
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автор системы Джозеф Пилатес, знающий как правильно при"
водить в тонус мышцы, придавая им красивую рельефность
и удлиненную форму [1, 3].
Результаты исследования, проводившегося на протяжении
четырех месяцев на базе фитнес"клуба «Апельсин» (г.Жито"
мир) показывают, что в обеих группах наблюдалась позитив"
ная динамика физических и психологических показателей.
В основной группе, в которой использовалась методика Пила"
тес, лучшие показатели наблюдались в психологическом сос"
тоянии женщин, о чем свидетельствуют показатели психоло"
гического опросника (шкала проявлений тревоги Тейлора),
а также результаты опроса по «четырехсоставной визуально"
аналоговой шкале боли» женщин у которых наблюдались боли
в области спины. Позитивная динамика наблюдалась и в пока"
зателях характеризующих гибкость позвоночника. Хотя, не"
обходимо отметить, что в контрольной группе, в которой ис"
пользовался «Стрейтчинг» показатели гибкости позвоночника
были немного выше.
Так, в основной группе, начальный средний показатель по
шкале проявлений тревоги Тейлора был 25,39 балла, через два
месяца — 21,5 балла, еще через два месяца — 12,93 балла.
В контрольной группе соответственно — 26,2; 23,31; 17,51.
По тесту «дотягивание до предмета в положении сидя на
полу» начальный средний показатель в основной группе был
22,75, через два месяца — 24,08, еще через два месяца —
29,78. В контрольной группе соответственно — 22,5; 28,23;
33,28 .
По тесту «дотягивание до предмета в положении сидя на по"
лу» начальный средний показатель в основной группе был
24,02, через два месяца — 31,17, еще через два месяца — 34,27.
В контрольной группе соответственно — 28,27; 34,22; 38,4.
По «четырехсоставной визуально"аналоговой шкале боли»
динамика показателей в основной группе у женщин с болевы"
ми ощущениями в области спины была выше по сравнению
с контрольной группой.
Вправи по системі «Пілатес» дозволять суттєво покращити
психофізіологічні показники жінок першого зрілого віку,
свідомо контролювати м’язи тіла, позбавляють від стресу та
болей, допомагають досягти внутрішньої гармонії.
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ВИКОРИСТАННЯ ЮМЕЙХО?ТЕРАПІЇ
ПРИ СКОЛІОЗІ
І. Книш

Порушення постави — це стара і вічно юна проблема. Бага"
то дослідників і клініцистів займалися нею. Накопичилися не"
мало теоретичних і клініко"рентгенологічних фактів.
Проблема виховання правильної постави у дітей молодшо"
го шкільного віку завжди була і є актуальною тому, що перше
місце в структурі всіх відхилень, які характеризують здоров’я
дітей, займають порушення опорно"рухового апарату, а особ"
ливо порушення постави і сколіоз. Дані НДІ фізіології дітей
і підлітків АПН України свідчать, що правильну поставу ма"
ють лише 20,2% школярів, а у 79,8% учнів 1–11 класів вияв"
лено різноманітні порушення постави. Найбільша кількість
порушень постави зафіксована у дітей молодшого шкільного
віку (у 71,8% випадків) [1, 2].
За останні десятиліття проблема порушень постави і ско"
ліозів все більше зачіпає розуми дослідників в цій області.
Приводом для цього до певної міри з’явилися і нові можли"
вості вдосконалення засобів і методів лікування.
У зв’язку з екологічною та економічною ситуацією в Ук"
раїні значно зросла кількість дітей із цією патологією.
Основними принципами лікування дітей з асиметричним
порушенням постави являлись корекція тазового кільця та
релаксація впливаючих на поставу спазмованих м’язів шля"
хом мануальної терапії, укріплення розслаблених м’язів засо"
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бами лікувальної фізкультури, ліквідація функціонування
блокування на всьому протязі хребта, створення оптимально"
го рухового стереотипу, розвантаження хребта коректорами
постави.
Юмейхо"терапія має у своїй основі потужну теоретичну ба"
зу та багатовіковий практичний досвід. Цей метод є прикла"
дом інтегративної медицини, що обєднує в собі мануальну
практику цілителів сходу та наукові пізнання людської приро"
ди. Система була зароджена у стінах Шаоліньського монасти"
ря і в основі теоретичних передумов методу лежить давнє вчен"
ня про рівновагу. Згідно уявленням стародавніх китайців
в тілі людини є свій центр ваги, який знаходиться у точці пе"
ретину хребта лінією «Якобі». При зміщенні правої або лівої
тазової кістки навіть на невелику відстань у вертикальній пло"
щинині порушується рівновага тіла, зміщується центр ваги.
Це призводить до перекосу у праву або ліву сторону, до пору"
шень анатомічного стану скелету, мускулатури, внутрішніх
органів, що є причиною багатьох хвороб [3].
Вплив Юмейхо"терапії на стан дітей з асиметричним пору"
шенням постави має складний механізм, при його викорис"
танні проводиться корегувальна робота з усіма біоланками
організму, та основна увага приділяється корекції тазового
кільця, симетрія якого являється запорукою оптимальної вер"
тикалізації хребта.
Одержані результати дають підстави вважати використан"
ня комплексної програми удосконаленої впровадженням
нетрадиційного методу Юмейхо"терапії прийнятною до по"
дальшого її використання та впровадження її у інші лікарняні
заклади для відновного лікування асиметричних порушень
постави на різних етапах реабілітації.
Література
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ЧИННИКИ ЗДОРОВ’Я
О. І. Ковбасенко
Сумський гуманітарний інститут, кафедра фізичної реабілітації
V курс, група ФРС$7, спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: І. В. Тернова, старший викладач

Здоров’я є однією із фундаментальних загальнолюдських
цінностей, і як відомо, саме здорова людина спроможна
найбільш ефективно створювати значущі духовні й мате"
ріальні цінності, генерувати нові ідеї і творчо їх розв’язувати.
Суб’єктивно здоров’я сприймається людиною через відчуття
загального благополуччя, радості життя, працездатності,
здатності до адаптації та опору різним перешкодам.
Наукові дослідження свідчать, що здоров’я людини на
50% зумовлене її способом життя. Однак практика засвідчує,
що здоров’я молодого покоління за останні десятиріччя має
тенденцію до погіршення. Такий факт можна пояснити
шкідливим впливом екологічних і стресових чинників,
погіршенням якості харчових продуктів, порушенням балансу
між навчальним процесом та відпочинком, тощо. Серед сучас"
ної молоді все більше поширюються шкідливі звички: па"
ління, вживання алкоголю, наркотиків і токсичних речовин,
розповсюдження ВІЛ/СНІДу набуває характеру епідемії. Че"
рез перевантаженість навчанням більшість студентів страж"
дає від недостатності рухової активності, відсутності навичок
організації навчання та здорового дозвілля, нераціонального
харчування, тощо.
Одним з найважливіших реальних важелів збереження та
зміцнення здоров’я є оптимальна рухова активність. Недарем"
но в США фізичну культуру називають «другою релігією» за
відношення до неї всієї нації. Ставлення наших студентів до
фізичної культури практично не змінюється протягом занять
в університеті й демонструє вкрай скептичне сприйняття цьо"
го методу оздоровлення. Практично третина студентів ук"
раїнських вузів рухову активність не вважає необхідним еле"
ментом загальної культури або засобом оздоровлення; це при
тому, що кількість студентів з порушеннями опорно"рухового
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апарату збільшується до 60%, на п’ятому курсі порівняно
з першим — 39,3%. Під час занять в українських університе"
тах порушень зору збільшується в 1,6 раза.
У комплексному підході до збереження здоров’я харчуван"
ня має особливе місце. Так звані «аліментарні хвороби» вини"
кають не тільки при порушеннях збалансованості поживних
речовин, але й при відсутності регулярного харчування.
За даними анонімного опитування не вживають алкоголь
на першому курсі лише 25,4% студентів, а на п’ятому —
14,5%.
Регулярно палять 29,8% першокурсників і 13% п’ятику"
рсників, епізодично — 44,2% і 31,9% відповідно.
Низький рівень фізичного здоров’я, відсутність мотивації
дотримання здорового способу життя, велике стресове наван"
таження є сьогодні характерними для студентської молоді.
Для подолання медико"соціального невігластва студентів роз"
роблено програми, в яких надані відомості з профілактики
ВІЛ/Сніду та венеричних хвороб, наркотичної залежності, ал"
коголізму, а також розглянуті питання раціонального харчу"
вання, загартування, попередження порушень опорно"рухово"
го апарату.
Проблема пропаганди здорового способу життя, поперед"
ження розповсюдження ВІЛ/Сніду, наркоманії та шкідливих
звичок, подолання психологічного перевантаження студентів,
заходам постійного, регулярного зміцнення психічного, ду"
ховного, соціального і фізичного здоров’я у вищих навчальних
закладах слід виділяти значно більше уваги. Такий комплекс"
ний підхід дозволяє готувати психологічно врівноважених,
фізично здорових фахівців.
Література
1. Апанасенко Г. Л., Попова Л. О. Медична валеологія : Вибрані
лекції. — К. : Здоровя, 1998. — 248с.
2. Лахтій П. Д. Гігієна фізичного виховання. — Камянець"
Подільский : Медобори, 2003. — 245с.
3. Страшко С. В. Проблема підготовки вчителя за спеціальністю
«Валеологія». — Б. :БДПУ, 2006. — с.3–9.
— 379 —

Секція VII

Астенічний стан серед осіб

Заявка
на участь у V Всеукраїнській науковій конференції студентів
і молодих вчених
«Молодь: освіта, наука, духовність»
15–18 квітня 2008 року
м. Київ
Прізвище, ім’я, по батькові
Назва доповіді
Науковий керівник (ПІБ,
наук. ступінь, вчене звання
Назва секції
Назва територіально
відокремленого підрозділу

Факультет, група,
курс, спеціальність
Контактні телефони :
Факс
E"mail
Адреса для листування
Дата приїзду
Дата від’їзду
Потреба у гуртожитку

Ковбасенко Олена Іванівна
Чинники здоров’я
Тернова Ірина Вікторівна
Сучасні технології зміцнення
здоров’я людини
Сумський гуманітарний
інститут вищого навчального
закладу «Відкритий міжнарод"
ний університет розвитку лю"
дини «Україна»
Група ФРС"7, V курс,
спеціальність «Фізична
реабілітація»
Службовий : 8 (0542) 61"97"44;
61"98"62
8 (0542) 61"98"62
sumy_vmurol@ukr.net
вул. Гамалія, 29А, м. Суми,
40021
15 квітня 2008 року
18 квітня 2008 року
Гуртожиток не потрібен

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ СТАНИ СТУДЕНТІВ ПІД
ЧАС АДАПТАЦІЇ ДО СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ
У НАВЧАННІ
О. І. Колядич,
ст. викладач кафедри реабілітації,
факультету соціальних технологій,
ВМУРоЛ «Україна»

— 380 —

працездатного віку

Секція VIІ

Актуальність теми. Навчання у вузі є складним видом
діяльності, що пов’язаний зі значними психофізіологічними
витратами і, відповідно, адаптацією до стресових ситуацій.
Процес отримання освіти є складним, динамічним, багатоас"
пектним І характеризується поліфункціональністю та твор"
чою спрямованістю. Фізичне І психічне виснаження протягом
семестру, емоційне напруження і страх перед наступними
іспитами призводять до постійних стресових ситуацій напере"
додні і під час сесії.
Наслідками підвищення стресогенності, за даними різних
дослідників [2, 5, 6, 7], стає підвищення тривожності, фруст"
рованості, дратівливості, втоми, часті головні болі, безсоння,
депресії, що поступово призводить до численних соматичних
нервово"психічних захворювань. Це стосується студентів з
особливими потребами.
Саме тому актуальною є цілеспрямована оптимізація пси"
хофізіологічної готовності студентів до навчання, через
зміцнення адаптації до стресових ситуацій.
Мета дослідження: з’ясування особливостей психофізіо"
логічного стану студентів І–ІП курсів в період екзаменаційної
сесії та можливі напрямки їх корекції.
Завдання дослідження :
1) визначити кількісні зміни показників психофізіоло"
гічного стану студентів до, під час і після сесії;
2) вказати основні методи і засоби, що сприяють покра"
щенню психофізіологічного стану студентів.
Об’єкт дослідження: психофізіологічні стани людини.
Предмет дослідження: зміни показників психофізіо"
логічного стану студентів під час адаптації до стресових ситу"
ацій у навчанні.
Організація дослідження. У дослідженні взяли участь 37
осіб: 15 студентів І курсу, 10 студентів II курсу та 12 студентів,
які навчаються на НІ курсі університету «Україна», спеціаль"
ності «фізична реабілітація».
Для досягнення поставленої мети використовувались такі
методи психофізіологічних досліджень: реєстрація показників
серцево"судинної системи (ЧСС, сила скорочень серця, хвилин"
ний об’єм кровотоку, АТ), метод обробки кардіоінтервалів за
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допомогою гі сто графічного аналізу за Р. М. Баєвським [1],
загальний та біохімічний аналіз крові, а також враховувався
метод самооцінки параметрів психофізіологічного стану (тест
САН та шкалована самооцінка ПФС) [3].
Результати дослідження. Аналіз результатів обстеження
свідчить про підвищення рівня емоційного напруження, три"
воги, невпевненості, погіршення самопочуття, активності,
настрою, працездатності у більшості студентів за 7"Ю днів до
і різке погіршення самопочуття під час екзаменаційної сесії.
Після здачі іспитів, протягом 5"7 днів вимірювані показники
відновлювались. Необхідно відмітити також, що порівнюючи
і спІвставляючи показники окремо на І, II, і III курсах, було
встановлено, що найбільше відхилення від норми вони мали
у студентів І курсу навчання, що свідчить про їх найвищий
рівень тривоги і переживання порівняно з іншими учасника"
ми дослідження.
Висновки.
Результати проведеного дослідження надали можливість
дійти висновку про підвищення рівня стресогенності у сту"
дентів І"Ш курсів в сесійний період навчання у вузі.
Період підготовки до іспитів характеризується тривалим
емоційним перенапруженням, постійним відчуттям нестачі
часу, хронічним стомленням, поквапливістю, порушенням ре"
жиму праці і відпочинку, хронічною гіпокінезією. Крім того,
у сучасному житті, відносинах між людьми також спос"
терігається тенденція до зростання напруженості. Серед
загальних причин, що породжують стресові ситуації, виділя"
ються екологічні, техногенні, соціальні, економічні, Інфор"
маційні, моральні, побутові та ін. їх сильний і одночасний
вплив призводить до того, що звичайна людина почуває себе
виснаженою, а отже відкритою для стресу.
Студентство — це надзвичайно велика частка населення
країни, молодий потенціал, деякі з них ще й вдосконалюють
освіту, вчаться в декількох вузах почергово або одночасно, от"
же весь період навчання для більшості з них складає близько
5"10 років, і невід’ємною його складовою є контроль знань. То"
му, нагадуючи про елементи оптимізації психофізіологічного
стану, ми говоримо про здоров’я всієї нації.
— 382 —

працездатного віку

Секція VIІ

Для корекції психофізіологічного стану доцільно рекомен"
дувати методи і засоби: фізичні вправи (ЛФК, дихальна гім"
настика, аеробіка, йога), різні види масажу, фізіотерапія (про"
гулянки на свіжому повітрі, повітряні та сонячні ванни, гідро"
терапія, електростимуляція), дієтотерапія, фармакологічна
корекція, арттерапія (елементи музики, танців, мистецтва),
загартування, фітнес, саморегуляція, аутотренінг та ін., які
підвищують рівень адаптації до стресових ситуацій та сприя"
ють покращенню здоров’я взагалі [7].
Література
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПАСИВНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ РУХЛИВОСТІ СУГЛОБІВ ПІСЛЯ
ІНСУЛЬТУ МОЗКУ
О. О. Коржик
студентка 5 курсу групи ФР$32
Науковий керівник: Ж. Ф. Станішевська, к. м. н., доц..кафедри
реабілітації Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»

Гостре порушення мозкового кровообігу є гострою меди"
ко"соціальною проблемою. Мозковий інсульт є однією з ос"
новних причин смертності населення планети. Захворю"
ваність на інсульт становить 2,5–3 випадки на 1 000 чоловік
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в рік, смертність у гострому періоді — 35%, збільшується на
12–15% до кінця першого року після його виникнення; про"
тягом перших 5 років вмирає 44% пацієнтів.
Інвалідизація після перенесеного інсульту посідає перше
місце серед усіх причин інвалідності і складає 3,2 на 10 000
осіб. До праці повертається 20% пацієнтів, що перенесли
інсульт.
Метою роботи є обгрунтування доцільності та ефектив"
ності застосування методів пасивного відновлення рухливості
суглобів у комплексному лікуванні інсульту мозку.
Завдання:
— дати характеристику кінетотерапії як одного з основних
методі фізичної реабілітації хворих у лікуванні інсульту;
— проаналізувати ефективність сучасних комплексних
методів фізичної реабілітації і пасивного відновлення рухли"
вості в суглобах після мозкового інсульту;
— розглянути технологічні характеристики та принципи
роботи пристроїв:
а) ортопедичний пристрій Т1;
б) ортопедичний пристрій для верхньої кінцівки CPM Elogic
Elbow E3;
в) динамічний східцевий тренажер;
г) вертикалі затор.
Найбільш частими наслідками інсульту є рухові розлади
у вигляді паралічу та парезів, найчастіше виявляють од"
нобічний геміпарез різної вираженості. Рухові розлади спос"
терігають у 88% хворих.
Реабілітацію хворих проводять у три етапи : І — ранній
відновний (до 3 міс.), ІІ — пізній відновний (до 1 року), ІІІ —
резідуальний (понад 1 рік).
Для пасивного і безперервного відновлення рухів при пору"
шенні функціонування м’язів і зв’язок після інсульту мозку
застосовують спеціальні пристрої, за допомогою яких поперед"
жається формування внутрішньо суглобових адгезій і туго рухо"
мості суглобів, ефективне відновлення рухової активності після
інсультів, швидке відновлення рухів при їх пасивній розробці.
Висновки:
1. Стійкі порушення функції опорно"рухового апарату
після мозкового інсульту приводять до інвалідизації хворих,
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тому потребують пошуку нових заходів і методів лікування
цих наслідків.
2. Початок відновлюю чого лікування з перших днів після
інсульту мозку дозволяє запобігти розвитку важких контрак"
тур, що виникають внаслідок спастичності м’язів.
3. Застосування пристроїв для пасивного і безперервного
відновлення рухливості попереджує формування внутрішньо
суглобових адгезій і туго рухомості в суглобах.

МУЗИКО?ТЕРАПЕВТИЧНА ПЕДАГОГІКА ЯК
ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
І. С. Крамар, Т. В. Мацай
Кіровоградський інституту розвитку людини «Україна», факультет
фізичної реабілітації
студентки 2 курсу, спеціальності «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: Є. В. Миценко, старший викладач

Нова Україна — держава в серці Європи, країна, яка при"
мусила говорити про себе, поважати себе, рахуватися із собою,
і в царині політики, і в царині спорту, і в царині мистецтва.
В Україні була започаткована та апробована протягом 3,5
років і впроваджена в життя технологія гармонійного розвит"
ку дитини. Технологія, яка сприяє її фізичному, психічному,
інтелектуальному та духовному зростанню, формує цілісне
досконале світосприйняття. Це музико"терапевтична педа"
гогіка, впровадження якої дозволить підвищити якість життя
і дітей, і їхніх батьків, і педагогів.
Актуальність обраної теми полягає у виявленні та враху"
ванні факторів розвитку особистості учня, які мають сприяти
зростанню ефективності процесу навчання з впровадженням
нових освітніх технологій.
Мета дослідження — вивчити вплив музико"терапевтичної
педагогіки на психічний стан учнів та на їхню працездатність.
Виклад основного матеріалу. Музична терапія — комфорт"
не, розвиваюче і корекційно"оздоровче навчання. Воно є уні"
версальним для дітей різного віку та ступеню розвитку. З од"
ного боку, воно активізує центри уваги, пам’яті, мислення,
мовлення, а з другого — гармонізує особистість у цілому. І це
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визначає добру успішність навчання, міцне здоров’я, орієнтує
на здоровий спосіб життя. Такий ефект досягається завдяки
спеціальній підготовці навчального матеріалу — системати"
зації, представленню через образи, перетворенню у вірші та
пісні, поєднанню слухового та візуального подання знань.
Безстресорність, комфортність навчання, його цікавість та
привабливість для дітей роблять музичну терапію інновацією
світового рівня. Сидячий спосіб «пізнання дійсності» — є гло"
бальним пригніченням біогенетичних процесів розвитку шко"
лярів, зануренням їх у хронічний стрес, що виснажує всі сис"
теми життєзабезпечення. Серед функціональних відхилень
школярів перед ведуть недуги кістково"м’язової системи, пси"
хоемоційні розлади, що призводять до порушень роботи серце"
во"судинної, імунної, ендокринної систем, органів травлення.
Музико терапевтична педагогіка — навчання в грі з вико"
ристанням співу та рухової активності дітей. Вона є кроком до
олюднення освітнього процесу, побудови його з точки зору
зацікавлення та потреб дитини — рухливої, непередбачуваної,
просто — живої дитини. Навчання, яке адаптується до неї,
а не навпаки. До слова, 50 % першокласників не здатні адап"
туватися до шкільного середовища. Ще 30 % — відчувають
значні труднощі з адаптацією. Тому музична терапія —
унікальна освітня технологія, як для здорових дітей, так і за
наявності різних захворювань. Використання музикотерапії
в педагогіці дозволяє говорити про неї як про лікувально"оздо"
ровче навчання. І не тільки тому, що воно сприяє зниженню
навантаження на органи зору, статичного напруження кістко"
во"м’язової системи, а й здійснює психоемоційну корекцію
слухачів — дітей, їхніх батьків та педагогів.
В режимі роботи музикотерапії учні позбуваються психое"
моційного та статичного кістковом’язового напруження, в них
покращується кровообіг та нормалізується тиск, зміцнюються
серцево"судинна і дихальна системи.
Музико"терапевтична педагогіка може запропонувати :
цілісний інтелектуально"духовний розвиток особистості, адже
процес навчання і процес виховання в піснях проходять
невіддільно один від одного. Музико"терапія містить навчаль"
ну інформацію та виховні установки, спрямовані на гар"
монізацію людських взаємин, здоровий спосіб життя. Зверта"
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ючися до почуттів дитини, музика випливає на неї сильніше,
аніж прямі умовляння або накази. Будучи джерелом естетичної
та духовної насолоди, навчальні пісні сприймаються легко й по"
зитивно, покращують взаємини в колективі, підвищують
здатність дітей до соціальної адаптації. А це може стати потуж"
ним засобом профілактики наркотичної та алкогольної залеж"
ностей, які нині набрали поширення саме в дитячому середо"
вищі.
Висновки: наукові знання, що засвоюються на почуттєвій
основі, формують цілісне, досконале світосприйняття і світовід"
чуття дитини. Шляхом щоденного впливу пісні послідовно
виховують фізично, інтелектуально й духовно, тобто — гар"
монійно розвинуту особистість. І — що дуже важливо — діти,
виховані на почуттєво"інтонаційних джерелах саме українсь"
ких пісень, ніколи не втратять відчуття власного коріння
національної ідентичності.
Література
1. Кремень В. Г. Соціальний розвиток дитини в системі освіти //
Дайджест педагогічних ідей та технологій. Школа"парк. — 2001.
2. Новые педагогические технологии в системе образования :
Учебное пособие для студентов педагогических вузов/ под редакц.
Е. С. Полат. — М. : Академии, 2001. — 277 с.
3. Бондаренко С. В. Педагогічна допомога особистості. — Харків :
Файо, 1996. — 238 с.
4. Вітенко А. В., Дутка В. В. Основи загальної і медичної психо"
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОЗДОРОВЧОГО УРОКУ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ
ШКОЛІ
Н. М. Лазарева
Мелітопольська філія, факультет соціальних технологій, викладач,
спеціальність фізична реабілітація

Постановка проблеми.
Проблемою нашого буття є здоров’я наших дітей. За дани"
ми різноманітних досліджень лише 10% молоді має нормаль"
ний рівень фізичного стану і здоров’я, скоротилась тривалість
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життя на 7–9 років, знижується виробничий потенціал
суспільства. Серед дітей шкільного віку 30% відносяться до
спеціальної медичної групи з фізичної культури.
Існує тісний взаємозв’язок між станом здоров’я і фізичної
працездатності з образом життя, об’ємом і характером повсяк"
денної рухової активності. Інтенсифікація навчання, у тому
числі з використанням технічних засобів і подовженням три"
валості учбового тижня; нераціональна організація учбового
процесу, учбовий стрес, збільшення об’єму учбової програми —
це все призводить сьогодні до росту захворюваності , до зни"
ження рівня здоров’я молоді. Також загострює ситуацію зрос"
таюча популярність ігрових автоматів, комп’ютерних ігор. Та
кількість годин (2 год. В неділю) не компенсує необхідний для
дитячого організму обсяг рухової активності. Традиційні засо"
би фізкультурно"спортивної роботи з дитячим контингентом
сьогодні не відповідають сучасним вимогам і потребують
зміни на більш ефективні. Це обумовлює актуальність пошуку
засобів та методів збільшення рухової активності учнів.
Мета дослідження — розробка програми оздоровчого уро"
ку фізичної культури в загальноосвітніх школах.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення літератур"
них джерел, конвент"аналіз документальних матеріалів, педа"
гогічні спостереження.
Більшість досліджень свідчать, що використання різнома"
нітних форм фізичної культури для учнівської молоді є надз"
вичайно ефективним для профілактики захворювань, підви"
щення розумової та фізичної працездатності, організація
корисного і цікавого дозвілля, боротьба зі шкідливими звич"
ками, та їх профілактика.
Тому ми пропонуємо ввести 3 години фізичної культури
в неділю — третя година має бути оздоровчої направленості.
В цей третій урок оздоровчої фізичної культури пропонуємо
ввести більше корегуючих вправ, дихальну гімнастику, релак"
сацію, комплекси лікувальної фізичної культури а також
заняття в басейні. Також можуть використовуватися деякі
елементи УШУ, йоги та інша нетрадиційна фізична культура.
Для молодших та середніх класів доцільно буде використову"
вати рухливі ігри, та естафети.
Щоб фізична культура надавала позитивний вплив на здо"
ров’я учнів, необхідно дотримуватися певних правил:
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1. Засоби і методи фізично виховання повинні застосовува"
тися тільки такі, які мають наукове обґрунтування їх оздоров"
чої цінності;
2. Фізичні навантаження повинні плануватися у відповід"
ності з можливостями учнів;
3. В процесі використання всіх форм фізичної культури не"
обхідно забезпечити регулярність і єдинство лікувального, пе"
дагогічного контролю і самоконтролю.
Комплексне планування й кокуретизайія задач освіти, ви"
ховання та закуплення здоров’я є одним із засобів оптимізації
учбового процесу. Єфективність оздоровчого уроку фізичної
культури залежність від добре спланованого комплексу задач.
Оптімальна складання учбового процесу залежність також від
конкретизації задач, раціонального добору засобів та методів
оздоровчого уроку фізичної культури в системі фізичного ви"
ховання школярів. Цей вид уроку фізичної культури зале"
жить від знань вчителям не тільки загальнопедагогічних
методів повчання, їх можливостей та значення (словесні, нак"
ладні) а й спеціалазованих (методи повчання нетрадиційним
вправам, методи термінової інформації, ігрові методи зма"
гальні ті ін).
За допомогою третього оздоровчого уроку фізичного вихо"
вання ми можемо :
— вдосконалювати функціональні можливості організму,
підвищуючи його працездатність і опір несприятливому впливу;
— компенсувати функціональні можливості організму,
підвищуючи йог працездатність і опір несприятливому впливу;
— компенсувати нестаток рухової активності, що виникає
в умовах сучасного життя.
Так як цей урок фізичної культури має оздоровчий напрям,
то на цьому уроці можуть займатися учні, що відносяться до
спеціальної медичної групи. Для занять в спеціальних медич"
них групах відведено 1 годину в неділю. Цього часу недостатньо
для профілактики захворювань, на які страждають діти. Також
цим дітям буде більш цікаво займатися зі своїми однокласника"
ми, ніж в збірних групах. Таким чином, учні, що відносяться до
спеціальної медичної групи, займаючись зі своїми здоровими
однолітками будуть почувати себе менш ущербними, а також
і для них збільшаться заняття з фізичної культури.
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Для оздоровчого ефекту фізичних вправ необхідно збалан"
сувати їх по направленості, міцності і об’єму у відповідності
з індивідуальними можливостями учнів. Заняття лікувальни"
ми фізичними вправами активізують та вдосконалюють обмін
речовин, покращує діяльність центральної нервової системи,
забезпечують адаптацію серцево"судинної, дихальної та інших
систем до умов м’язової діяльності.
Не менш позитивний вплив такі заняття виконують на
діяльність органів травлення і виділення, покращується пе"
ристальтика шлунку і кишечнику, підвищується їх секретор"
на функція, зміцнюється мускулатура передньої стінки живо"
та, більш досконалими стають функції органів виділення, а та"
кож залоз внутрішньої секреції.
Оздоровчий, лікувальний і тренуючий вплив фізичних
вправ на організм стає більш ефективним, якщо вони правиль"
но сполучаються з загартовуючими засобами у вигляді водних
процедур, сонячних і повітряних ванн, а також масажу.
Використана література
1. Теория и методика физического воспитания : учебник для сту"
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Останніми роками в спортивній практиці все більш широ"
ко використовується показник квазістаціонарної різниці по"
тенціалів (КСРП). Остання, вважає Н.П.Бєхтєрєва із співро"
бітниками, відображає рівень відносно стабільного (РВСФ)
конкретних мозкових систем, які забезпечують як загальний
рівень активності, так і свідому діяльність. Передбачається,
що величина КСРП обумовлена відносно стабільним функціо"
нуванням нейрогіальних популяцій. У наших дослідженнях
показано, що величина КСРП достатньо репрезентовано відоб"
ражає стан психічної працездатності людини. Згідно з теорією
систем (П.К.Анохін), психічну працездатність можна розгля"
дати як феномен, що забезпечує центрально"периферичні
інтеграції, цілеспрямовані на виконання фізичної і розумової
діяльності. На поведінковому рівні йдеться про здатність
сприймати і переробляти інформацію, що поступає, ухвалюва"
ти рішення, коректувати свої дії в процесі виконуваної діяль"
ності і санкціонувати досягнення результату. Можна вважати,
що психічна працездатність більшою мірою детермінована
РВСФ нейрогіальних популяцій.
До недавнього часу основна увага при електрофізіологічних
дослідженнях ЦНС приділялася ЕЕГ. При цьому, виходячи
з технічних особливостей енцефалографів, вимірювали воль"
таж лише перехідних процесів, а постійна складова (основний
показник КСРП) зрізався фільтрами. Додаткові ускладнення
у вимірювання КСРП вносили електроди із звичайно достатньо
високим власним потенціалом поляризації. Систематичне
вимірювання КСРП виявилося можливим лише з використан"
ням підсилювачів постійного струму з високим вхідним опіром
(не нижче 1 МОМ) і появою спеціальних слабкополяризуючих
хлор сріблястих електродів (Голубчиков А.В.)
Застосовували сконструйований у ВНПМТ біопідсилювач
і спеціальні слабкополяризуючі керамічні електроди, за допо"
могою яких можна виконувати вимірювання, навіть без елект"
родної пасти. Вимірювали КСРП моно полярно. Активний
електрод ставили на середину лоба, нейтральний — на область
тенора долоні. При такому способі вимірювання величина
КСРП змінювалась від 50 мв до 100 мв. Велика кількість дослі"
джень і зіставлення даних з конкретними спортивними показ"
никами дозволили визначити градації КСРП, що характеризують
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функціональний стан головного мозку : низький рівень — до 15
мв; середній — до 30 мв; високий — більше 30 мв. Встановлені
певні закономірності зміни КСРП у зв’язку з процесами загаль"
ної активізації. Найбільш ефективним, на наш погляд, є вход"
ження КСРП в оптимальну зону 30"45 мв або флуктуація в да"
них межах. При виході за рівень 45 мв можна говорити про
надмірну витрату енергії, а при зниженні (до 30 мв) — про те,
що працездатність невелика і може швидко виснажитися.
Дослідження на людях, що займаються циклічними вида"
ми спорту, виявили 9 типів змін КСРП після короткочасного
фізичного навантаження (20 присідань, за 40 сек.) :
1. Показник був і залишається нижче 30 мв;
2. Був нижче 30 мв, потім дійшов до оптимальної зони;
3. Був в нормі, але після навантаження впав нижче 30 мв;
4. Флюктуїрував в межах 30"45 мв;
5. Був в межах 30"45 мв, потім став вищий 45 мв;
6. Флюктуїрував в межах вище 40 мв;
7. Був вищий 45 мв, але потім дійшов до норми;
8. Був вищий 45 мв, потім впав нижче 30 мв :
9. Був нижче 30 мв, ств вищий 45 мв.
Можна допустити, що для спортсмена циклічних видів
такі варіанти не оптимальні, бо при цьому наголошується
надмірна активація мозкових структур і надмірна витрата
енергії. Таким чином, одержані дані відкривають один
з шляхів контролю працездатності спортсмена і дозволяють
розкрити механізми її управління в ході спортивної діяль"
ності.

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Т. И. Лякутина
Херсонский филиал
III курс, группа 331 специальность «Физическая реабилитация»,
научные руководители: А. П. Березовский, к. пед. н.,
доцент С. А. Дубровна, ст. преподаватель

Сегодня мы переживаем, такое распространение музыки,
как вида искусства, средства общения, реабилитации, такого
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выраженного социально"психологического фактора, какого не
знало ни одно столетие. Музыка, такая как поп, бит, рок, рэп
и т. п., облегчает процесс идентификации со своими сверстни"
ками в период полового созревания, т.е. с тем миром, который
рассматривается как противоположность миру взрослых. Ак"
центно"ритмическая музыка срабатывает особенно сильно
и может оказывать свое воздействие на массы; примером этого
является рок"фестивали, выступления легендарной группы
«Битлз» и др. В крайних случаях слушание музыки может
стать единственным способом коммуникации. Раскрепощаю"
щий танец имеет сходство с расстройством моторных функ"
ций, что мы наблюдаем при тике и хорее, т.е. при нервных
заболеваниях, при которых контроль психомоторной коорди"
нации часто утерян или нарушен из"за органических наруше"
ний мозга. Раскрепощающий танец, в этом смысле, уподобля"
ется длительному тику. Как при тике, раздражитель через
слух вызывает моторную разрядку или непосредственно, т.е.
неосознанно, или опосредованно, т.е. более осознанно.
Музыка облегчает контакты при образовании группы. Она
способствует диалогу и может считаться важнейшим сред"
ством коммуникации. Именно музыка может, подняв настрое"
ние человека, способствовать ощущению его единства с груп"
пой. Она также способствует отдыху и расслаблению. Будучи
направлена на тело и дух инфравербальным и архаическим
способом, она преодолевает интеллектуальное сопротивление,
стабилизирует основные биологические ритмы и облегчает то"
нально"эмоциональный контроль. Музыка вызывает приятное
самочувствие и подготавливает почву для аутентической связи
и улучшения межличностных отношений. Эффективность му"
зыкального воздействия подтверждается опытами с аутичны"
ми детьми. Примитивные, непроизвольные физические реф"
лексы показывают, что музыка у таких детей может прони"
кать в глубину души и вызывает определенные реакции, что
подтверждает мнение о способности ребенка, больного аутиз"
мом, к глубоким переживаниям.
В доминирующем технико"рациональном контексте жизни
современного человека музыка, особенно на природе, дает воз"
можность осуществиться так называемой «регрессии отдыха» —
восстановлению витальной силы автономной нервной системы.
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Музыка влияет даже на нашу осанку. Достаточно посмотреть на
лица людей во время слушания музыки : некоторые сидят на сту"
ле выпрямившись или несколько склонившись вперед, другие
полностью расслаблены, закрыли глаза; у некоторых взгляд не"
подвижен и вряд ли они видят что"то вокруг. В различных облас"
тях общественной жизни музыка выступает как ярко выражен"
ный социально"психологический фактор.
Существенный фактор межличностного контакта — конце"
ртное исполнение музыки. Музыка влияет на всю психофизи"
ческую сущность слушателя и он ощущает это всеохватываю"
щее воздействие как духовно, так и телесно. Эйфоризирующее
воздействие производят военные марши, захватывающе"дина"
мизирующее — музыка танцевальная, подавляющее — скорб"
ные мелодии, возвышающее и повергающее в медитативно"со"
зерцательное состояние — религиозная музыка и т.д.
Музыкальная материя, как сложная и самоорганизующая
система, способна подпитывать электропотенциалы мозга, по"
вышая умственные способности и положительно влияя на
развитие живых клеток. Музыкальное переживание это восп"
риятие музыки всем телом, включая и соответствующие дви"
жения — является единым и комплексным. Это особенно
ощущается в танцах, когда, как говорится, «наши ноги сами
просятся танцевать». С этим связаны и хорошо известные
ощущения три переживании музыки — такие как «распира"
ние груди от избытка чувств», напряженное или расслаблен"
ное лицо, бессознательное притопывание ногой.
Сегодня на вопрос о воздействии музыки на человека, тем
более на больного, даже если оно сильно ощутимо, нет исчер"
пывающего рационального ответа. Поэтому так необходимы
исследования, которые дадут ответ на этот вопрос.

ВИКОРИСТАННЯ КОЛОВОГО МЕТОДУ
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІЗИЧНОГО
НАВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ 11 КЛАСІВ
П. Г. Макаров
Херсонська філія
VI курс, група 631, спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: А. П. Березовський, к. пед. н., доцент
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При проведенні занять фізичними вправами в режимі нав"
чального дня можна виділити два напрями :
1) Оздоровча спрямованість, що забезпечує поряд зі зміц"
ненням здоров’я активний відпочинок, відновлення або під"
тримання на оптимальному рівні розумової працездатності;
2) Підвищення рухової активності учнів, що відповідає ви"
могам навчальної програми і Державним тестам та нормати"
вам оцінки фізичної підготовленості населення України.
Для цього рекомендують комплексне застосування всіх
видів фізкультурно"оздоровчої роботи, що позитивно впливає
на динаміку розумової і фізичної працездатності протягом ро"
ку, четверті, тижня і навчального дня.
Об’єкт дослідження: учні 11 класів
Предмет дослідження: особливості вдосконалення рухових
здібностей за допомогою колового тренування.
Мета дослідження: визначити динаміку фізичної підготов"
леності учнів 11"х класів в результаті використання колового
методу фізичного виховання.
Задачі дослідження:
1. Аналіз літературних джерел з даної теми.
2. Розкрити вікові особливості розвитку фізичних якостей
та планування навантаження з використанням методу круго"
вого тренування.
3. Визначити різновиди, структуру і зміст уроків фізичної
культури.
4. Дослідити методику організації учбово"тренувальних
занять.
Організація і методи дослідження
В дослідженні брали участь учні 11 класу ЗОШ № 49 міста
Херсона. Дослідження проводилося з використанням колового
тренування і тестувань, які визначалися згідно «Програми
з фізичної культури для 1–11 класів загальноосвітніх навчаль"
них закладів». Було використані такі тести оцінки стану
фізичної підготовленості учнів : швидкісні здібності (біг на
30 м); силові здібності учнів (сила правої і лівої кистей), які
оцінювалися за допомогою динамометрії (кистьової); витри"
валість (біг на 1000 м); силова витривалість — рівень розвитку
сили м’язів верхнього плечового поясу визначалися згідно конт"
рольним вправам (піднімання тулуба з положення лежачи).
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Дослідження проводилося в два етапи: перший раз січні
2006 року і другий у травні 2006 року. Протягом чотирьох
місяців учні займалися на уроках фізичної культури за
спеціально розробленою методикою колового тренування. Че"
рез чотири місяці, для визначення здвигав розвитку фізичних
якостей учнів, було проведене тестування ще раз. Усі дані бу"
ли занесені в таблиці. Результати були порівняні з державни"
ми нормативами.
Висновок
1. Підбираючи і складаючи комплекс фізичних вправ для
уроку з використанням методу колового тренування, варто
враховувати розходження у функціональних можливостях ор"
ганізму дівчини і юнака, що у підлітковому віці дуже відчутні
і стають особливо істотними в 11 класі. Фізичні навантаження
для дівчини повинні бути меншими як по обсягу, так і по
інтенсивності, у порівнянні з навантаженнями, використову"
ваними на заняттях колового тренування із юнаками.
2. Завдання при коловому тренуванні необхідно ставити
конкретні, що дозволяють викладачу і учню постійно звіряти
стан тренованості і загальний рівень розвитку фізичних якостей.
3. При правильному підході планування уроку з фізичної
культури використання колового методу фізичного виховання,
повинне бути спрямоване на всебічний розвиток організму,
зміцнення органів і систем, підвищення їхніх функціональних
можливостей і розумових здібностей за рахунок постійного, ди"
ференційованого збільшення фізичного навантаження з облі"
ком індивідуальних можливостей кожного учня.

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ІНФАРКТУ МІОКАРДА НА
САНАТОРНО?КУРОРТНОМУ ЕТАПІ
В. М. Маліванчук
Науковий керівник: В. М. Косенко
Житомирський економіко$гуманітарний інститут
ВНЗ «Університет «Україна»
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Захворювання серцево"судинної системи за своєю поши"
реністю займають одне з перших місць в Україні. В Жито"
мирській області щороку помирає близько 3 тис. чоловік.
Смертність від інфаркту міокарда перевищує в 3 — 4 рази
смертність від онкологічних захворювань. Останнім часом
лікарі все більше уваги приділяють засобам і методам фізичної
реабілітації в комплексному лікуванні ІМ.
Своєю роботою ми хотіли довести, що тільки застосування
повного комплексу фізичної реабілітації на всіх етапах підви"
щує ефективність лікування цієї хвороби.
Ми поставили за мету : встановити клінічний вплив засобів
і методів фізичної реабілітації на перебіг ІМ.
Робота проводилась на базі обласного лікувально"санатор"
ного центру радіаційного захисту дорослого та дитячого насе"
лення «Дениші».
Нами було обстежено 24 хворих на ІМ. Вони були
поділенні на 2 групи : основну й контрольну.
12 чоловік основної групи проходили комплексне лікуван"
ня в умовах санаторію «Дениші». Воно включало адекватну
медикаментозну терапію. Значна увага приділялась ЛФК, ма"
сажу, фізіотерапії, кліматолікуванню.
12 чоловік контрольної групи на час виконання роботи не
мали змоги пройти санаторно"курортний етап реабілітації. Во"
ни знаходились на диспансерному обліку в лікаря"кардіолога
в поліклініці ЦМЛ № 2 м. Житомира. Хворим контрольної
групи було призначено медикаментозну терапію в поєднанні
з дієто" та фізіотерапією.
Використовували суб’єктивні й об’єктивні методи обсте"
ження: з’ясовували скарги, проводили зовнішній огляд, аус"
культацію, вимірювали частоту пульсу, артеріальний тиск,
проводили електрокардіографічне дослідження, ехокардіос"
копію, велоергометрію, біохімічне дослідження крові. Перера"
ховані методи обстеження дозволили достатньо повно й об’єк"
тивно оцінити стан хворого до та після лікування.
Будова й зміст реабілітаційних програм залежали від сту"
пеня важкості стану хворого.
При розробці максимально індивідуальних реабілітацій"
них програм враховували ступень коронарної недостатності,
наявність ускладнень, супутніх захворювань, характер ура"
ження міокарда.
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Після проведеного лікування кращі результати були отри"
мані в основній групі.
У хворих основної групи покращилось загальне самопочут"
тя, посилилась скорочувальна здатність міокарда, оптимізува"
лись показники коронарного кровообігу, відновилась присто"
сованість серцево"судинної системи до виконання тривалої ро"
боти помірної інтенсивності, фізичних навантажень побутово"
го та виробничого характеру. Показники ЕКГ, ехокардіос"
копії, велоергометрії, біохімічного аналізу крові були
об’єктивним свідченням покращення стану хворих на ІМ.
Таким чином, санаторно"курортний етап реабілітації пови"
нен бути невід’ємною складовою в комплексному лікуванні
хворих на ІМ.
Послідовність, плановість, максимальна індивідуалізо"
ваність реабілітаційної програми дозволяє досягти гарних ре"
зультатів. Вилучення будь"якого етапу реабілітації позна"
чається негативним чином на стані здоров’я хворого.
Список літератури
1. Мухин В. М. Фізична реабілітація. — К. : Олімпійська літ"ра,
2000. — 422 с.

ФІЗИЧНІ МЕТОДИ В КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ І ПРОФІЛАКТИЦІ БРОНХІАЛЬНОЇ
АСТМИ У ДІТЕЙ
Л. О. Малютіна
Сумський гуманітарний інститут, факультет гуманітарно$техно$
логічний,
VI курс, група ФРЗС — 7, спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: Т. В. Андріянова, декан гуманітарно$техно$
логічного факультету, старший викладач

Частота та поширеність бронхіальної астми в Україні
і в усьому світі неухильно зростає і спостерігається значне її
«омолоджування». Характерним для астми є те, що у кожного
конкретного хворого є внутрішня, властива тільки йому,
схильність до захворювання, яка може виявлятися під впли"
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вом ряду чинників : патологія вагітності та пологів матері;
раннє штучне вигодовування; дисфункція шлунково"кишко"
вого тракту; часті гострі респіраторні, особливо вірусні,
інфекції; харчова і медикаментозна непереносимість, яка про"
являється шкірними та іншими симптомами; пасивне курін"
ня; високий рівень IgE сироватки крові; дія алергенів; стреси.
Ріст захворювання в значній мірі пов’язаний також із забруд"
ненням навколишнього середовища реактивними хімічними
сполуками внаслідок функціонування промислових підпри"
ємств, руху автомобільного транспорту, широкого впровад"
ження хімічних сполук у сільськогосподарське виробництво
і в повсякденне життя населення.
Астма є запальним захворюванням дихальних шляхів, яке
призводить до зменшення їх просвіту і зростання опору. Ос"
таннє є причиною того, що у пацієнта з загостренням астми для
підтримання адекватної альвеолярної вентиляції збільшується
навантаження на дихальну і серцево"судинну системи.
У наш час правильним слід визнати підхід до лікування
БА, заснований на розумному поєднанні медикаментозних
і немедикаментозних методів лікування. З цих позицій важ"
ливо аргументовано визначити роль і місце фізичних методів
у лікуванні та реабілітації хворих БА і розробити чіткі пока"
зання до їх призначення, виходячи не з нозологічного, а з син"
дромно"патогенетичного принципу, і з урахуванням їх внеску
в комплекс лікувальних заходів.
Під нашим спостереженням перебували хворі діти на БА,
які пройшли курс навчання по психологічній підтримці і до"
датково отримували навички дихальних вправ динамічного
характеру, звукової гімнастики; оволоділи методикою поверх"
невого дихання. Заняття проводилися під контролем ди"
намічних досліджень ФЗД, шляхом визначення ОФВ1 і ПШВ.
Виходячи з контрольних динамічних досліджень ФЗД проа"
налізували ефективність заходів передбачених програмою.
Респіраторна (дихальна) терапія мала профілактичну направ"
леність і їй приділялась особлива увага. Виконуючи дихальні
вправи, діти засвоювали дихальний маневр вдиху, який підви"
щує ефективність інгаляцій. Дихальні вправи допомагали ви"
робляти визначений стереотип поведінки і дихання, який
в послідуючому хворі могли використовувати для зняття
приступу чи при виконанні фізичного навантаження.
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Після проведення розробленого комплексу реабіліта"
ційний заходів у порівнянні з контрольною групою, більш зна"
чима тенденція до покращення ФЗД, спостерігала"ся в експе"
риментальній групі дітей. Показники нормалізувалися в усіх
групах дітей, тоді як в експериментальній групі вони наблизи"
лися до нормативних даних значно в коротші терміни (1–2
місяці; 2 тижні — 1,2 місяці відповідно) і достовірність була
більш значима (р<0,001). У більшості дітей (86%) припинили"
ся або зменшилися напади задухи, спостерігалися позитивні
зміни показників ССС і ЦНС, поліпшилися або нормалізува"
лися лабораторні дані, покращилося самопочуття.
Завдяки застосуванню розробленого нами диференційова"
ного комплексу реабілітації частота загострень захворювання
зменшилася у наших пацієнтів в 1,8 рази, у 75 % дітей зміни"
лося відношення до хвороби, а ефективність відновного ліку"
вання підвищилася в 1,3 рази.
Своєчасне, адекватне застосування фізичних методів ре"
абілітації сприяє покращенню функції зовнішнього дихання,
психоемоційного стану, адаптаційних можливостей організ"
му, дозволяє зменшити дозування лікарських засобів, нівелю"
вати їх побічну дію, продовжити період ремісії.
Для успішного лікування і фізичної реабілітації дітей хво"
рих бронхіальною астмою необхідний комплексний підхід
з активною участю всіх ланок ланцюга: лікар — фахівець
з фізичної реабілітації — дитина — батьки. Найбільш важли"
вим є індивідуальний підхід до складання і проведення ре"
абілітаційних програм із урахуванням ступеня тяжкості,
періоду захворювання, віку дитини і її психоемоційного стану.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 3?Х ЛЕТ
В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ г. ХЕРСОНА
Г. Н. Моторыкина
Херсонский филиал
VI курс, группа 631 специальность «Физическая реабилитация»,
Научный руководитель: А. П. Березовский, к. пед. н., доцент
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Актуальность. Сохранение сети дошкольных учреждений,
которые составляют дошкольное звено единственной государ"
ственной системы воспитания — одно из позитивных достиже"
ний нашего общества. Вследствие этого так важно иметь
данные о современном состоянии процесса физического воспи"
тания в дошкольных учреждениях.
Поэтому объектом стало исследование состояния физичес"
кого воспитания детей до трех лет жизни, предметом исследо?
вания — применяемые формы организации занятий в физи"
ческом воспитании детей первых трех годов жизни. За цель
определили исследование содержания форм организации за"
нятий различными средствами физического воспитания
с дошколятами.
В работе использованы такие методы исследования: анализ
и обобщение данных литературных источников, результатов
исследования, врачебного и педагогического контроля, наблю"
дения. Исследование проводилось на базе детского дошкольно"
го образовательного заведения ясли — сад № 12 г. Херсона.
Длительность исследования — 1 месяц (январь 2007 года).
Начальной формой занятий по физическому воспитанию
в яслях являются индивидуальные сеансы движений и масса"
жа. Но эти формы в данном заведении не использовались в свя"
зи с тем, что группы формировались лишь из 2 летнего возраста.
При урочных формах групповых занятий физическими
упражнениями детей от года до трех лет должны объединять
в небольшие группы (3–12 человек) с учетом возраста и двига"
тельного опыта. В садике эти требования не выдерживаются.
Воспитатель проводит занятие со своей группой 13–18 детей.
Основу содержания занятий составляют упражнения в ходьбе,
беге, метании, лазанье, элементарные гимнастические упраж"
нения для основных групп мышц, выполняемые часто в форме
игровых заданий. Частота занятий для детей возрастом до
3 лет не всегда выдерживалась (два"три раза в неделю). Дли"
тельность занятия от 15 до 20 мин.
В утреннюю зарядку включали 4–7 знакомых, которые не
требуют разучивания, видов упражнений. Примером такой за"
рядки является комплекс упражнений с имитацией движений
пчелки, который выполнялся в детском садике с наблюдаемой
группой детей.
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Кроме описанных форм занятий в физическом воспитании
дошкольников должны применяться : «физкультминутки»,
прогулки и экскурсии, физкультурные праздники, а также
самостоятельные занятия.
«Физкультминутки» эпизодически проводились в про"
цессе занятий рисованием, лепкой, счетом и т. п. и состояли
с 2–3 упражнений из числа хорошо известных раньше.
Прогулки и экскурсии за пределы участка или детского сади"
ка за период наблюдения не организовывали и не проводились.
Подвижные игры в режиме дня с элементами упражне(
ний основной гимнастики как относительно самостоятельная
форма занятий дошкольников являлись существенным допол"
нением к обязательным занятиям урочного типа. Игры прово"
дились ежедневно, как правило, на воздухе, под руководством
воспитателя («Кошки"мышки», «Ловишки» и др.).
Физкультурные праздники должны проводится как одна
из форм подведения итогов занятий по физическому воспита"
нию, но в данном садике они не проводятся, в связи с отсут"
ствием в штате инструктора физической культуры.
По мере приобретения опыта выполнения физических уп"
ражнений дошкольники все охотнее прибегают к самостоя(
тельным занятиям. Такие занятия планируются в режиме
дня садика, и является главной формой организации занятий
физическими упражнениями, так как занимают до 80,0% вре"
мени двигательного режима детей всех возрастных групп,
в том числе, и наблюдаемой группы.
Выводы. Результаты наблюдений свидетельствуют, что фи"
зическое воспитание в детском дошкольном учреждении, в ос"
новном, решают поставленные задачи. Однако формы органи"
зации и содержание занять средствами физической культуры
требуют значительного улучшения и совершенствования.

КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ПРИ ВИВИХАХ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА
Н. В. Олексюк

Проблема реабілітації хворих з наслідками пошкоджень
і захворювань опорно"рухового апарату особливо актуальна
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у зв’язку з часто виникаючими анатомічними і функціональ"
ними порушеннями, що різко знижують працездатність і не"
рідко приводять до інвалідності.
Травматичним вивихом називається повне зміщення сугло"
бових кінців кісток, при якому втрачається співставлення суг"
лобових поверхонь в ділянці з’єднання. Травматичні вивихи
становлять 1,5–3% від загальної кількості всіх травм. Вивихи
є важким видом травм, які інколи потребують стаціонарного
лікування. Травматичні вивихи найчастіше спостерігаються
у людей середнього віку, частіше у чоловіків [5].
Дослідження проводились на базі Козятинської ЦРЛ.
По даним відділення відновлювальної терапії в 2007–08р.
5,4% складали пацієнти після вивиху плечового суглобу. Під
контролем находилось 28 хворих.
Була розроблена система фізичної реабілітації, яка включа"
ла три етапи: щадний, функціональний, тренувальний. На ета"
пах реабілітації вирішувалися завдання, починаючи з профі"
лактики контрактур у плечовому суглобі, зміцнення м’язів кін"
цівки і до повного відновлення нервово"м’язового апарату.
На першому етапі (імобілізаційний період) застосовували"
ся наступні засоби: лікування положенням (оперована кінців"
ка укладалася в середньофізіологічне положення для створен"
ня спокою і зменшення напруження на суглобову капсулу.
Основною формою фізичної реабілітації було заняття ліку"
вальною гімнастикою, яке проводилося в різних висхідних по"
ложеннях, застосовувалося ізометричне напруження м’язів
у вигляді спеціальних вправ. У заняття лікувальної гімнасти"
ки включалися загальнорозвиваючі вправи для всіх м’язових
груп. Лікувальний масаж і інші фізіотерапевтичні процедури
доповнювали комплексну програму фізичної реабілітації
На другому етапі застосовувалися наступні форми фізичної
реабілітації : заняття лікувальною гімнастикою в тренажерно"
му залі, самостійні заняття в палаті по виконанню рухових
завдань. Застосовувалися також вправи на спеціальних трена"
жерах для всіх м’язових груп. Тривалість занять — 60 хв. За"
няття проводилися 2 рази на день.
На третьому етапі основним засобом реабілітації була ліку"
вальна фізична культура. Заняття фізичними вправами
тривалістю до 1,5–2 год. проводилися в тренажерному залі.
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Виконувалися вправи з м’ячем на місці в ігровій формі. Вже до
кінця щадного періоду вдалося відновити нормальну ампліту"
ду рухів у плечовому суглобі у всіх хворих. Останнє дало мож"
ливість хворим основної групи швидше відновити втрачені
функції.
За даними дослідження через 2 дні після зняття імобілізації
амплітуда згинання в плечовому суглобі становила 137є, розги"
нання — 38 є, підведення — 125 є. Через 2 тижні, після прове"
дення реабілітаційних заходів амплітуда руху збільшилась
(згинання — 165 є, розгинання — 52 є, відведення — 170 є).
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ВПЛИВ СПОРТУ НА ВЗАЄМИНИ ДІТЕЙ
Н. В. Ольхова?Марчук
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
старший викладач

Особливість позашкільного навчально"виховного процесу
полягає у проектуванні таких педагогічних методик та техно"
логій, що могли б якнайповніше допомогти дітям зорієнтува"
тися і самореалізуватися у складній багатограній соціокуль"
турній ситуації.
Навчання і виховання за межами школи здійснюється
в закладах, які покликані сприяти соціальній адаптації осо"
бистості у реальному житті. Система позашкільного вихован"
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ня базується на історично обумовлених традиціях виховання
особистості, створених представниками різних національних
спільнот України : суспільних та родинних цінностях : ідеях,
поглядах, переконаннях, ідеалах і реалізується позашкільни"
ми закладами освіти в позаурочний час, дитячими, молодіж"
ними організаціями, творчими дитячими та молодіжними
об’єднаннями за місцем проживання, на підприємствах,
у різних організаціях і установах.
Серед основних напрямів діяльності позашкільної освіти
можна виділити : соціо"культурний, художньо"естетичний,
дослідницько"експерментальний, науково"технічний, еколо"
го"природничий, туристськ"краєзнавчий, фізкультурно"спор"
тивний, військово"патріотичний, дозвілєєво"розважальний.
Такі напрямки діяльності мають створити умови для само"
реалізації та самовизначення особистості дитини, формування
моральних і фізичних якостей.
В нашій роботі із усього переліку завдань позашкільної
освіти для нас особливо цікавим виявилось фізкультурно —
спортивне спрямування позашкільного виховання.
Фізкультурно"спортивний напрям забезпечує науково
обґрунтований об’єм рухової активності молоді, формування
в неї навичок здорового способу життя як невід’ємного компо"
ненту загальної культури особистості та оволодіння системою
знань про людину, її повноцінний фізичний і духовний розви"
ток, формування фізичних здібностей, зміщення здоров’я,
гармонії духу і тіла.
Провівши цілу низку досліджень в ряді шкіл ми перекона"
лися, що в сім’ях різного типу дівчатка більшу увагу приділя"
ють матері, а хлопчики більше схиляються до думки батька,
хоча роль матері залишається важливою в житті дітей.
Для дослідження ми провели тестування за методикою Ре"
не Жиля серед дітей, які відвідують Луцьку дитячо"юнацьку
спортивну школу з плавання. Аналіз особових справ дітей
спортивної школи дозволив констатувати :
— спортивну школу з плавання відвідують 70% хлопчиків
і 30 % дівчаток;
— переважна більшість дітей, які відвідують секцію з пла"
вання, добре навчаються в школі (8% учнів на 10–12 балів,
65% — 7–9 балів);
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— 90 % дітей виявились з повних благополучних сімей
з середнім фінансовим забезпеченням.
Результати дослідження свідчать, що хлопчики і дівчатка,
які відвідують спортивну школу з плавання отримали високі
бали у ставленні до батьків. Найчастіше діти сприймають
батьків як єдине ціле, що вказує на сприятливий емоційний
клімат в сім’ях.
Таким чином діти, які займаються в спортивній школі
з плавання є менш конфліктними, агресивними по відношенню
до своїх однолітків та власних батьків. Значно менший відсоток
респондентів почувають себе покинутими і одинокими.

ВПЛИВ АЕРОБІКИ НА ФІЗИЧНИЙ
РОЗВИТОК ЛЮДИНИ
Н. Ю. Панцюсь
Науковий керівник: В. М. Косенко
Житомирський економіко — гуманітарний інститут ВНЗ
«Університет «Україна»

Фізичні вправи є основним засобом оздоровчо"лікувальної
фізичної культури. Вони мають реабілітаційні властивості,
тонізують, позитивно впливають на трофічні процеси, форму"
ють компенсаційні можливості та нормалізують функції ор"
ганізму. М’язові рухи, наслідком яких може бути формуван"
ня, збереження та зміцнення фізичного здоров’я, найчастіше
відбуваються під час : а) трудового процесу, основною формою
якого є виконання фізичної роботи; б) активного відпочинку
(рекреації), основною формою якого є пересування (рух) люди"
ни (на місцевості, у водному, повітряному середовищі за допо"
могою спеціальних засобів або без них, під час рухових ігор то"
що); в) регламентованих занять фізичною культурою та / або
масовим спортом (його часто називають ще спортом для всіх);
г) регламентованих занять оздоровчо"лікувальною фізичною
культурою (для осіб, які перенесли захворювання або страж"
дають на хронічні хвороби); ґ) виконання рухових актів,
вправ, які входять до складу систем оздоровлення [1].
Аеробіка — це комплекс вправ, у яких дихальні рухи поєд"
нуються з рухами тіла. Останнім часом вона стає все більш по"
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пулярною серед людей різного віку. Аеробіка приваблює
емоційністю, вона дозволяє виключити монотонність при ви"
конанні вправ, і в той же час, сприяє розвитку фізичних якос"
тей, зміцненню здоров’я, підвищенню функціональних мож"
ливостей організму. З давніх"давен зі словом «гімнастика» бу"
ли пов’язані поняття красивого й стрункого тіла, міцних
м’язів, бездоганно виконаних рухів [2].
Регулярні заняття аеробікою підвищують фізичну працез"
датність збільшують загальний кровообіг, причому кров ефек"
тивніше здійснює одну зі своїх основних функцій — транспорт
кисню.
Люди, що регулярно займаються гімнастикою, в три рази
рідше хворіють на серцево"судинні захворювання, до яких нале"
жать атеросклероз, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарду,
гіпертонічна хвороба — головні причини смертності в сучасному
світі. Недостатня фізична активність (гіподинамія) є значним
чинником ризику розвитку цукрового діабету, дегенеративних
захворювань суглобів, остеохондрозу й навіть застуди.
Серед людей, що знаходяться в гарній фізичній формі,
рівень смертності від раку нижчий, ніж серед тих, хто веде ма"
лорухливий спосіб життя.
В Інституті дослідження аеробіки в Далласі багато років
проводилися спостереження за 10 000 чоловіків і 3 000 жінок.
Вдалося встановити, що серед тих, хто регулярно займався
бігом, була найнижча смертність від раку. Причому, різниця
в показниках смертності більш ніж переконлива : серед «біга"
ючих» чоловіків смертність від раку в 4 рази менша, ніж серед
«малорухливих», а у «бігаючих» жінок вірогідність померти
від раку знижується в 6 разів [2, 3].
Ми поставили мету: встановити вплив аеробіки на фізич"
ний розвиток людини.
Робота проводилася на базі фітнес"клубу «Апельсин».
Вже перші результати свідчать, що ритмічна гімнастика —
це засіб протистояння факторам, які викликають розвиток
серцево"судинних захворювань. Заняття гімнастикою в поєд"
нанні з музичним супроводом сприяє нормалізації показників
артеріального тиску, покращує функції вестибулярного
апарату. Під впливом вправ, що виконуються в аеробному ре"
жимі, та харчування з низьким вмістом тваринних жирів
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в організмі людини найбільш активно руйнується надлишко"
вий холестерин — головний ворог судин. Фізичні навантажен"
ня усувають гіподинамію, а емоційність при проведенні занять
з аеробіки поліпшує настрій, ліквідуючи негативний вплив
стресів.
З кожним роком ритмічна гімнастика продовжує удоско"
налюватися, розвиватися, привертаючи своєю користю, кра"
сою та витонченістю все нових і нових прихильниць красивого
тіла й «здорового духу». Адже ще Аристотель говорив : «Ніщо
так не виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична
бездіяльність».
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Світлана Прокоп’юк
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
ІІІ курс, група ФР 3.1., спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник А. М. Сітовський, зав. каф.
здоров’я та фізичної культури

Актуальність. У зв’язку з інтенсифікацією навчального
процесу, активізацією самостійної творчої роботи, збільшення
психічних навантажень гостро стало питання про оптимізацію
занять учнями фізичною культурою та спортом.
Перспективним для оптимізації фізичного виховання є ди"
ференційований підхід, який дає змогу кожному учневі пра"
цювати в оптимальному режимі і забезпечує найліпший оздо"
ровчий ефект.
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Оскільки школярі одного паспортного віку, в зв’язку з про"
цесами акселерації та ретардації, можуть значно різнитися
між собою рівнем свого біологічного розвитку, та, відповідно,
рівнем функціональної потужності фізіологічних систем і, як
наслідок, показниками своєї фізичної працездатності, підго"
товленості, становить практичний інтерес розробка системи
оцінки рівня фізичної підготовленості відповідно до рівня
біологічного розвитку.
Врахування мотивації до занять тими чи іншими видами
спорту на уроках фізичної культури, індивідуальних морфо"
функціональних особливостей, темпів біологічного розвитку
дозволить диференційовано підходити до виховання фізичних
здібностей та адекватно вирішувати оздоровчі завдання фізич"
ного виховання.
Фізкультурно"оздоровчі програми повинні бути спрямо"
вані на підтримку на належному рівні здоров’я підростаючого
покоління. Особливо це важливо для дівчат, тому що гар"
монійний розвиток їхнього організму в пре ", пост — й пубер"
татному періодах онтогенезу багато в чому визначає подальше
життя жінки, як в медичному, так і в соціальному аспектах.
Результати досліджень. Практично всі досліджувані нами
показники соматичного розвитку й стану кардіореспіраторної
системи школярів 11"16 років мають тісніші кореляційні
взаємозв’язки з біологічним віком, ніж хронологічним.
Фізична працездатність дівчат достовірно тісніше корелює са"
ме з біологічним віком. Практично всі досліджувані показни"
ки тонкої та грубої моторики мають достовірні коефіцієнти ко"
реляції з біологічним віком.
Адаптаційні можливості системи кровообігу виявляються
більш напруженими в дівчаток з прискореним рівнем біоло"
гічного розвитку в обох вікових періодах. При чому, величини
адаптаційного потенціалу більші в дівчаток"акселератів
у порівнянні з їх однолітками із уповільненим рівнями
біологічного розвитку як в 12 так і в 13 років. Така ж статис"
тично значима різниця спостерігається і між групами з се"
реднім та уповільненим рівнями біологічного розвитку в обох
вікових періодах та між дівчатками з середнім і прискореним
рівнями в 12 років. Подібні відмінності відмічаються і за по"
казниками індексу Робінсона та життєвого індексу.
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Відмічається більший відсоток школярів з незадовільною
адаптацією та менший з задовільною в дівчаток із середнім та
прискореним темпами біологічного розвитку у порівнянні з їх
ровесниками з уповільненим темпом в обох вікових періодах.
А в дівчат"акселераток 13 років крім найбільшого відсотка
з незадовільною адаптацією та найменшого із задовільною
відмічено 2 % зі зривом адаптаційних механізмів.
Виявлені в різній мірі виражені та різноспрямовані зміни
стану кардіореспіраторної системи протягом навчального року —
обумовлені темпами біологічного розвитку школярів). У змі"
нах окремих складових фізичної підготовленості протягом нав"
чального року також відмічається суттєва їх гетерохронність
обумовлена темпами біологічного розвитку школярів.
Отже, специфіка функціонування організму в підлітково"
му віці в більшій мірі визначається ступенем статевого
дозрівання, ніж календарним віком. Індивідуальні особли"
вості темпу статевого дозрівання, призводять до виникнення
значної неоднорідності складу школярів кожного класу. В од"
ному класі навчаються, діти з різним ступенем статевого
дозрівання, а, отже, і з різними функціональними й адап"
таційними можливостями.
Висновки. Розробка диференційованих підходів до програ"
мування занять фізичною культурою і оцінки фізичної підго"
товленості на підставі генетично детермінованих факторів —
темпів біологічного розвитку, сприятиме вирішенню оздоров"
чих завдань шкільного фізичного виховання.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ У САНАТОРІЯХ
ЛЮДЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ
СЕРЦЯ
Л. Русал
Херсонська філія
ІІI курс, група 331, спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: А. П. Березовський, к. пед. н., доцент

Актуальність дослідження пояснюється спробою більш
виправданого виділення серед механізмів дії фізичних фак"
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торів оздоровчого і власне відновлювального — лікувального
ефекту. Саме з цих позицій і представлений у дослідженні ма"
теріал.
Якщо говорити про структуру захворюваності і причини
смерті в розвинутих країнах, то, безсумнівно, сумній пріори"
тет у цьому відношенні належить хворобам серця і судин; саме
вони причина смерті більш ніж у половині випадків. Незважа"
ючи на досягнення в області лікування, смертність серед тих,
хто хоча б раз переніс серцевий напад залишається високою —
10% у перший рік, по 5% у наступні.
Об’єктом дослідження є фізичні фактори як засоби інтен"
сифікації реабілітації хворих ІХС.
Предметом аналізу виступає методика застосування фізич"
них факторів у санаторному етапі реабілітації хворих.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні шляхів оп"
тимізації і інтенсифікації впливу фізичних факторів при
реабілітації ішемічної хворобі серця, показати практичне зна"
чення фізіотерапії, як засобу оптимізації й інтенсифікації ре"
абілітаційного процесу при захворюванні ішемічною хворо"
бою серця (ІХС).
Загальна мета дослідження зумовлює потребу розв’язати
такі завдання : різновиди фізичних факторів і їх використан"
ня в санаторних умовах; характеристика санаторного етапу
реабілітації; показання і протипоказання що до проведення
реабілітаційних заходів; застосування комплексних методик
лікуванні і реабілітації хворих ІХС у санаторних умовах; реко"
мендації дієти та масажу; оцінка ефективності оздоровчого са"
наторного лікування.
Були проаналізовані праці: Н. М. Амосова, Г. Л. Апанасен"
ко, Д. М. Аронова, В. А. Крол, Ф. З. Меереона, В. Н. Мошко"
ва, М. А. Ричкової, І. М. Следзієвської, Л. А. Скуріхіної, І. В. Те"
лікіна, І. Н. Хомазюк, І. К. Шхвацхабая та інші.
Основними методами дослідження стали : спостереження,
аналіз, синтез, порівняння та узагальнення.
В результаті дослідження виявлено, що у санаторіях вико?
ристовуються такі засоби реабілітації:
1) лікувальна гімнастика;
2) лікувальний масаж;
3) фізичні вправи;
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4) раціональний руховий режим;
5) фізіотерапія;
6) загартування;
7) водолікування;
8) грязелікування;
9) дозована ходьба;
10) теренкури;
11) гемотерапію;
12) трудотерапію;
13) механотерапію;
14) дієтотерапію.
Призначають їх з урахуванням особливостей розвитку зах"
ворювання і особистості хворого, лікар здатний впливати на
різні ланки основного патогенезу і ступінь захворювання.
Серед комплексу засобів, використовуваних сучасною ме"
дичною наукою особливе місце належить фізичним факторам.
Фізичні фактори — метод терапії, що впливає на окремі ланки
патогенезу захворювання і сприяє тим самим його успішному
результату. Таким чином підводячи підсумок дослідження,
ми прийшли до думки, що незважаючи на ефективність описа"
ної системи реабілітації хворих ІХС, треба усе"таки визнати,
що вона не здатна кардинально вирішити проблему збережен"
ня трудових ресурсів країни. Тому рішення проблеми бачить"
ся у розробці і використанні новітніх технологій фізичної ре"
абілітації хворих на ІХС.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЧОЛОВІКІВ, ХВОРИХ
НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ У ПЕРШИЙ ПЕРІОД
ВІДНОВЛЕННЯ
О. О. Сас
Херсонська філія
VI курс, група 631 спеціальності «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: А. П. Березовський, к. пед. н., доцент

Тривалість періоду 30 днів з 3 03 по 3.04. 2006 р. Кількість
хворих на бронхіальну астму (БА) ІІ ступені, що досліджуєть"
ся : по 10 чоловіків контрольної і експериментальної груп, чо"
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ловічої статі, у віці 20–25 років, які поступили на лікування
в стаціонар на базі відновлювального відділення «Пульмоно"
логії» лікарні Дніпровського району ім. Лучанського.
Для оцінки зрушень стану функції зовнішнього дихання
в результаті фізичної реабілітації у хворих на БА необхідна бу"
ла інформація про три етапи кисневого режиму, які забезпечу"
ють кінцевий функціональний результат — високу потребу
кисню організмом.
Отримані результати досліджень свідчать, що показники
позитивних зрушень функціонального стану систем дихання
у хворих на бронхіальну астму у першому періоді, коли вико"
ристовувалися одні і ті ж програми медичної реабілітації
і різні — фізичної реабілітації, у хворих контрольної і експе"
риментальної груп практично одинакові (Таблиця 1).
Так частота серцевих скорочень (ЧСС) за 30 днів ре"
абілітації не зазнали суттєвих змін, але вона знизилась у хво"
рих обох груп на 2 одиниці (< 2,7%), з 76 до 74 уд./хв. у конт"
рольній групі, та з 78 до 76 уд./хв. — в експериментальній
групі. Реакція осідання еритроцитів (СОЄ) знизилась з 7 до 4
мм/г (1,75 рази) в контрольній і з 8 до 4 мм/г (2 рази)– в експе"
риментальній групах.
Частота дихання (ЧД) у хворих контрольної групи колива"
лась з 25 разів в хвилину, в перший день, до 23 разів в 30 день
реабілітації, в експериментальній — з 26 до 24 разів в хвили"
ну, при нормі у здорової людини 11 — 18 разів в хвилину.
Порівняльний аналіз середньої величини ЖЄЛ засвідчив
що у всіх досліджуваних вона значно нижче показників здоро"
вих чоловіків даного віку (норма 3500 — 4500 мл) і дорівнює
у хворих контрольної групи на початок реабілітації 2450 мл,
на кінець — 2460 мл (збільшення на 0,4%), у експеримен"
тальній відповідно — з 2440 до 2450 мл (>0,4%).
Таблиця 1

Показники зрушень стану систем дихання
і ССС у хворих на бронхіальну астму контрольної та експери?
ментальної груп у першому періоді реабілітації
Показники

Контрольна

Експериментальна

початок кінець зрушення початок кінець зрушення

Частота приступів
ядухи на добу, разів

8

4,5

<1,8 ра"
зи
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Показники

Контрольна

Експериментальна

поча?
ток

кінець

зруше?
ння

поча?
ток

кінець

зру?
шення

Частота серцевих
скорочень, уд. / хв..

76

74

<2,7%

78

76

<2,7%

Реакція осідання
еритроцитів, мм/ч

7

4

<1,75
разів

8

4

<2 рази

Частота дихання,
разів

25

23

<1,09
разів

26

24

<1,09
разів

Життєва ємність
легенів, см

2450

2460

>0,4%

2440

2450

>0,4%

Пікова швидкість
повітря, л

60

70

>0,8%

60

70

>0,8%

Об’єм фіксованого
повітря, л

71

74

>4,2%

70

72

>2,9%

Максимальна вен?
тиляція легенів, л

62

68

>9,7%

57

63

>8,8%

Пікова швидкість повітря (ПШП) збільшилась на 0,8%,
об’єм фіксованого повітря (ОФП) — на 4,2% і 2.9%, макси"
мальна вентиляція легенів (МВЛ) — на 9,7% і 8,8%.
Висновок
Величини ЖЄЛ, ПШП, ОФП, МВЛ, вказують на задовільні
клінічні зрушення у стані здоров’я хворих на БА і потенціаль"
них можливостей дихальної системи, що підтверджується
значним зниженням частоти приступів ядухи на добу у хворих
контрольної групи в — 1,8 рази, — експериментальної — 1,9
рази.
Вони також дають право зробити висновок, що тривалість
30 денної комплексної реабілітації для досягнення більш
суттєвих функціональних зрушень систем дихання і ССС
у хворих на БА явно недостатньо.
Тому продовжено заняття різноманітними засобами фізич"
ної реабілітації до 180 днів, в якому експериментальна група
має значні позитивні зрушення здоров’я. Результати цих змін
будуть освітлені у наступних статтях.
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ВПЛИВ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ
НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
О. В. Саченко
Житомирський економіко$гуманітарний інститут ВНЗ
«Університет «Україна»
Науковий керівник: В. М. Косенко

В усі часи за допомогою танцю люди могли виразити свої
почуття. Танець несе величезне багатство, яке необхідне для
всебічного виховання й розвитку. Він поєднує в собі не тільки
емоційну сторону мистецтва, приносить радість як виконав"
цю, так і глядачу, — танець розкриває та формує духовні си"
ли, виховує художній смак і любов до прекрасного. Танці на"
родні, бальні, класичні, естрадні, сучасні, спортивні — всі во"
ни для дитини надзвичайно корисні, сприяють її фізичному,
етичному, естетичному розвитку. Займаючись хореографією,
діти вивчають традиції, обряди, характер різних народів, їх
спосіб життя, культуру.
Хореографія — мистецтво, улюблене дорослими й дітьми.
Щорічно тисячі прихильників танцю приходять в танцю"
вальні ансамблі, студії. Спостерігаючи, з якою легкістю й май"
стерністю танцюють діти на сцені, глядач забуває, що за цим
прихована щоденна кропітка праця [1, 3].
Молодші школярі, рухомі й імпульсивні від природи, тому
для них бажані заняття з хореографії. Важливо знати й врахо"
вувати специфіку роботи з дітьми, щоб не лише одержувати
максимальний результат від занять, але й сприяти фізичному
розвитку. Танець допомагає дітям пізнати красу й силу свого
тіла, розвинутися фізично, оволодіти професійними навичка"
ми танцівника.
Багатьом здається, що танцювати так само легко, як ходи"
ти. Ця думка хибна. Для оволодіння мистецтвом танцю
потрібно мати певні здібності. При відборі дітей для занять
з хореографії звертають увагу на зовнішні сценічні дані, а та"
кож проводять перевірку фізичних даних, таких як виво"
ротність ніг, стан стоп (зокрема підйому), танцювальний крок,
гнучкість тіла, стрибок [4, 3].
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Ми поставили мету: встановити вплив сучасного спортивного
танцю на фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку.
Робота проводилася на базі танцювального ансамблю «Тіп"
Топ». Нами було обстежено 20 дітей у віці від 5 до 7 років. Діти
були поділені на дві групи : досліджувану й контрольну по 10
чоловік відповідно в кожній. В досліджуваній групі діти регу"
лярно займаються спортивним танцем, виконують ранкову
гімнастику, дотримуються основ здорового способу життя.
В контрольній групі руховий режим дня недостатній для пов"
ноцінного фізичного розвитку.
Серед методів обстеження ми використовували соматос"
копію, антропометрію, проводили рухові тести та функціо"
нальні проби.
Вже перші результати роботи свідчать, що заняття спор"
тивним танцем позитивно впливають на силу й витривалість
м’язів, збільшується амплітуда рухів в плечовому, кульшово"
му, гомілковостопному суглобах, покращується гнучкість
хребта, що знайшло відтворення в цифровому матеріалі. Під
впливом систематичних занять спортивним танцем тіло стає
струнким і підтягнутим, покращується координація рухів,
формується почуття ритму. Проведена проба з 20 присідання"
ми переконує, що заняття спортивним танцем позитивно
впливає на серцево"судинну систему, а це, в свою чергу, підви"
щує фізичну працездатність.
Слід зазначити, що процес засвоєння рухів був більш точ"
ним у дівчаток, ніж у хлопчиків. Правильна постава, опти"
мальні співвідношення ваги, росту, обводу грудної клітки
впливають на виконання багатьох складних рухів.
Таким чином, можна зробити висновок, що спортивний та"
нець у поєднанні з музичним супроводом позитивно впливає
на фізичний розвиток дитини. Танець сприяє формуванню
правильної постави, удосконалює координацію рухів. Відчу"
ваючи красу своїх рухів, дитина емоційно збагачується, стає
життєрадісною. Танець позитивно впливає на почуття дітей,
настрій, емоції, сприяє розвитку впевненості та рішучості,
формує артистичні здібності.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ РЕГУЛЯРНИХ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА РОЗВИТОК ДІТЕЙ
ДО ОДНОГО РОКУ У СІМ’Ї
Т. В. Степанченко
Херсонська філія
V курс, група 531, спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: А. П. Березовський, к. пед. н., доцент

Актуальність. Недостаток сучасної інформації про ефек"
тивність впливу регулярних, на протязі 1"го року, занять із
фізичного виховання на розвиток дітей у сім’ї, необхідність
гармонійно виховати своїх дітей, наштовхнули на проведення
даного експерименту.
В роботі використані такі методи дослідження : аналіз та
узагальнення сучасних даних літературних джерел, медичних
карток, щоденників розвитку дитини, бесіди з батьками, ме"
дичними працівниками, експеримент, різноманітні тести і ін.
Методика організації дослідження. Для досягнення мети
у 9 сім’ях були організовані дві групи дітей (із 3 дівчаток і 2
хлопчаків в кожній) : експериментальна, з якими на протязі
року батьки займалися фізичним вихованням; контрольна —
з якими батьки не систематично, мало, або зовсім не займали"
ся фізичними вправами. Порівняльний аналіз робився також
по даним середньостатистичної групи.
Заняття проводилися згідно розроблених індивідуальних
програм розвитку зміст яких складали елементи вправ основної
гімнастики, ігор, природних і гігієнічних факторів, масажу.
Результати дослідження
Одержані результати свідчать, що за перший рік життя
діти експериментальної групи за рахунок занять елементами
вправ основної гімнастики, ігор, природних і гігієнічних
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факторів, масажу випереджали у своєму фізичному розвитку
своїх ровесників із контрольної групи і загальноприйнятими
нормами на 1–2 місяці : від перших спроб підняти голову (1"й
місяць) — до утримання її лежачи на передпліччях (2,0–2,5
місяці, 3,5–4,5 місяців, 2,5–3 місяці відповідно); повертання
її в пошуках джерела звуку, обмацування та захоплення пред"
метів (3,0–3,5 місяці — в експериментальній, 3,5–4,0 місяці —
в контрольній групах, норма — 4 місяці), перекладання їх із
руки в руку, перевертання зі спини на живіт і лазіння на дея"
ку відстань (4"й місяць, 4,5 місяці і 5 місяць — відповідно);
спробам сідати, активно плазувати, вставати і ходити з вико"
ристанням опори (5–6 місяці — в дослідній, 7–9 місяців —
в контрольній і 6–9 місяців — у нормі); виконання деяких дій,
направлених на досягнення певного результату: виймати й скла"
дувати предмети, відкривати й закривати іграшки з кришка"
ми, знімати й надівати кільця на стержень (9–10 місяці, 11–13
місяці, 9–12 місяців — відповідно) — до уміння ходити са"
мостійно (із 9–11"го місяця — в експериментальній, з 12 міся"
ця — в контрольній і загальноприйнятими нормами групах).
Одержані результати вказують, що середня довжина, маса
тіла і окружність грудної клітини у дітей до 1 року у експери"
ментальній групі були більші. В цей період спостерігається
найбільший приріст довжини тіла як у дівчаток, так і хлоп"
чаків. (Таблиця 1). Скарг з боку батьків на здоров’я дітей не
було. Діти жваві. багато рухаються, допитливі, цікавляться
усім, що діється навколо них.
Таблиця 1
Показники фізичного розвитку дітей до 1 року при вихованні у сім’ї
Показники

Експерименталь?
на група, n=5

Контрольна
група, n=5

Норма

Р

почат"
кові

кінцеві

почат" кінце" почат" кінце"
кові
ві
кові
ві

Довжина тіла,
см

52,0

78,74
<26.74

52,0

73,80
<21.80

50,9

74,5
<4,94
<23,6

Маса тіла, кг

3,34

11,11
<7.74

3,38

9,75
<6.37

3,4

5,8
<2,4
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Висновки
Встановлено що в процесі проведення регулярних, на про"
тязі року занять вправами основної гімнастики, елементів
ігор, в умовах впливу природних факторів, стан здоров’я, всі
антропометричні, фізичні і інтелектуальні показники дітей
експериментальної групи перевищують середньостатистичні
і контрольної груп, розвиток дітей всебічний і гармонійний
для їхнього віку.

ЗАДАЧІ І ЗМІСТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ДО ТРЬОХ РОКІВ У СІМ’Ї
Т. В. Степанченко
Херсонська філія
V курс, група 531, спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: А. П. Березовський, к. пед. н., доцент

Актуальність. Недостатній обсяг сучасних даних, які опи"
сували ефективність регулярних, на протязі 3"х років, вико"
ристання засобів фізичного виховання у сім’ї, необхідність
підтвердження позитивного впливу на виховання дітей, наш"
товхнули на проведення даного дослідження.
За мету встановили дослідження особливостей гармоній"
ного розвитку дітей раннього віку під впливом занять фізич"
ною культурою на протязі трьох років у сім’ї.
На другому року життя заняття із фізичного виховання бу"
ли направлені на рішення таких завдань : розвиток мови,
орієнтування, формування основних рухових дій з предмета"
ми і музикальним вихованням; відтворювати у іграх не тільки
дії, які їм спеціально показували, а й ті, що вони самі спос"
терігали в навколишньому житті; удосконалення техніки
ходьби, лазіння, з процесом подальшого загартування в різ(
номанітних умовах навколишнього середовища.
В роботі використані такі методи дослідження : аналіз та
узагальнення даних літературних джерел, даних дослідження,
тести для оцінки розвитку фізичних якостей, функціональних
можливостей, методи антропометричних вимірів, стандартів,
індексів, методи дослідження реакції серцево"судинної, ди"
хальної, нервової систем, статистичні та інші методи.
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Методика організації дослідження. На протязі трьох років
чинився порівняльний аналіз ефективності різних підходів до
фізичного виховання дітей у сім’ї.
Масив дослідження склав 10 дітей у 9 сім’ях. Вони були
поділені на 2 групи :
— експериментальна — із 5 дітей до трьох років(3 дівчаток
і двох хлопчиків), які регулярно займалися основною гімнас"
тикою, іграми і масажем;
— контрольна — із 5 дітей (3 дівчаток і двох хлопчиків)
з якими не регулярно, незначно, або практично не займалися
фізичною культурою.
— середньостатистична група по даним літературних дже"
рел і тестів.
Проводився аналіз медичних карток дітей, щоденників
розвитку дитини, бесіди з батьками, медичними працівника"
ми, даних контролю за розвитком дітей : тести для оцінки роз"
витку фізичних якостей, функціональних можливостей, ант"
ропометричних вимірів, стандартів, індексів та ін.
Отримані дані зіставляли зі подібними показниками дітей
контрольної групи і загальноприйнятими нормами (стандар"
тами).
Результати дослідження. На другому року життя заняття
із фізичного виховання були направлені на розвиток мови,
орієнтування, формування основних рухових дій з предмета"
ми і музикальним вихованням. При цьому розвиток рухів
здійснювався не тільки на спеціальних заняттях, а й у по(
буті, в процесі самостійних ігор. З дітьми щоденно проводи"
лися до 3"х комплексних занять : основною гімнастикою, ігра"
ми, масажем, як дома, так і на прогулянці в парках, дитячих
майданчиках і ін. Дякуючи успішному розвитку здібності
наслідування, діти почали відтворювати у іграх не тільки дії,
які їм спеціально показували, а й ті, що вони самі спостеріга"
ли в навколишньому житті. Вони вже розуміли мову дорос"
лих, і тому в процесі навчання почали використовуватись еле"
менти словесних і наглядних методів. Навчання стало ще
більш ефективним, а разом з цим ще краще стимулювався роз"
виток здібностей дітей. Одною із головних задач фізичного ви"
ховання в цьому періоді являлася удосконалення техніки
ходьби (в тому числі — босоніж) з процесом подальшого
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загартування в різноманітних умовах — по траві. бугор"
кам, по обмеженій поверхні, по піску на березі Дніпра, з перес"
тупанням через різноманітні перешкоди (бугорки. канавки.
палиці і т. ін.), рухи в сторону, назад, кружляючись на місці
і ін. Крім цього почали формувати уміння влазити на драбину,
перелазити через деревину, підлазити під лавку й пролазити
через обруч, катати м’яч і кидати його в горизонтальну ціль на
відстань до 70 см. Велика увага приділялася розвитку уміння
танцювати, виконувати дії під музику, рухатись і діяти
сумісно друг з другом. У процесі навчання руховим діям спо"
нукали дітей до самостійності, заохочуючи і підгримовуючи їх
на певні досягнення.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ
І МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВНОМУ
ЛІКУВАННІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ОСІБ, ЯКІ
ПЕРЕБУВАЛИ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЛІКУВАННІ
В ЦРЛ м. ЛЮБАРА
О. В. Столяр
Житомирський економіко$гуманітарний інститут ВНЗ
«Університет «Україна»
Науковий керівник: В. М. Косенко

З кожним роком кількість хворих на виразкову хворобу
шлунка та дванадцятипалої кишки зростає.
В Україні частота виникнення недуги складає 70 випадків
на 10 000 тис. населення й перевищує 4 млн. осіб, значний
відсоток хворих — та працездатного віку. В наш час в місті
Києві та в обласних центрах в лікуванні цієї патології почина"
ють застосовувати засоби й методи фізичної реабілітації.
Проте в районних центрах, зокрема в ЦРЛ м. Любара, цим
природним методам приділяють недостатню увагу. Можливо,
це пов’язано з відсутністю фахівців з фізичної реабілітації.
Ми поставили за мету: розробити комплексну реабілітаційну
програму для хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої
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кишки. Встановити її клінічну ефективність та впровадити
в практичну діяльність лікарів ЦРЛ м. Любара.
Нами було обстежено 20 хворих, яких поділили на основну
та контрольну групи.
В основній групі медикаментозне лікування поєднувалось
з дієтотерапією, засобами й методами фізичної. При призна"
ченні фізіотерапевтичного лікування враховували показання
та протипоказання.
В контрольній групі переважала фармакотерапія.
Обстеження хворих включало: з’ясування скарг, проведен"
ня зовнішнього огляду, пальпації, перкусії. Серед лаборатор"
них методів застосовували загальний і біохімічний аналізи
крові, загальний аналіз сечі, встановлювали секреторну
функцію шлунка. Значну увагу було приділено ендоскопічним
методам.
Проведене дослідження переконало в необхідності й до"
цільності застосування засобів і методів фізичної реабілітації
в комплексному лікуванні виразкової хвороби на стаціонарно"
му етапі.
Під впливом проведеного відновного лікування стан хворих
швидше нормалізовувався. Про це переконливо свідчили суб’єк"
тивні відчуття, об’єктивні та лабораторні методи обстеження.
У хворих основної групи після проведеного лікування були
дещо кращі показники загального й біохімічного аналізів
крові, секреторної функції шлунка в порівнянні з хворими
контрольної групи.
Під впливом проведеного лікування зменшувався термін
перебування в стаціонарі. В основній групі цей показник
відповідає 11±2 дням, а в контрольній — 15±2. Процеси пок"
ращення в перебігу недуги були зафіксовані у 87 % хворих ос"
новної групи і 65 % — контрольної.
Таким чином, засоби фізичної реабілітації є невід’ємною
складовою в комплексному лікуванні виразкової хвороби два"
надцятипалої кишки.
Використання ЛФК, в поєднанні з електрофорезом, КВЧ"
терапією, сегментарним та точковим масажем сприяє нор"
малізації секреторної та моторної функції дванадцятипалої
кишки, на що вказує покращення показників загального та
біохімічного аналізів крові.
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Застосування засобів і методів фізичної реабілітації сприяє
скороченню термінів перебування у стаціонарі на 3±5 дні.
Засоби й методи фізичної реабілітації не викликають
побічних дій і можуть бути застосовані на всіх етапах ре"
абілітації, включаючи стаціонар.
Література
1. Мухин В. М. Фізична реабілітація. — К. : Олімпійська літ"ра,
2000. — 422 с.

НАУКОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
НЕЗРЯЧИХ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПЛАВАННЯМ
Т. В. Стороженко
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»
ІІІ курс, група ФР — 31, спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: А. М. Мирян, заслужений працівник культури
України, в. о. доцента

Проблема реабілітації дітей"інвалідів надзвичайно актуаль"
на. Адже збільшується абсолютна кількість дітей з проявом
ускладненості дефекту, більшість дітей наштовхуються на
соціальні і фізичні бар’єри, позбавлені можливості нарівні
з іншими дітьми реалізовувати свої здібності. За прогностич"
ними даними популяція дітей з розумовими і фізичними відхи"
леннями у розвитку збільшується і спеціального навчання пот"
ребують близько 5% усієї популяції України. Здоров’я зроста"
ючого покоління містить загрозу зниження у ХХІ сторіччі інте"
лектуального рівня нації і зростання захворюваності.
Втрата зору є однією з найтяжчих форм інвалідності.
Сліпота не дозволяє людині вільно орієнтуватися в навко"
лишньому середовищі, зводить до мінімуму рухову ак"
тивність, викликає відхилення у фізичному і психічному роз"
витку. При частковій чи повній втраті зору значно порушу"
ються координація, витривалість, швидкість та ритм рухів
(відставання від норми становить 5–30%). На 8–12% вираже"
не відставання за показниками м’язової сили та швидкісно"си"
лових якостей.
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Сліпота негативно відбивається на розвитку усіх складо"
вих рухової функції і особливо на регуляції рухів, на здійс"
ненні самоконтролю при виконанні вправ на точність, коорди"
націю, швидкість. У сліпих, порівняно зі зрячими, рухові дії
виконуються повільніше внаслідок обмежених можливостей
внести корективу у загальну структуру рухів у ході дії. Брак
зору зменшує кількість поточної інформації, яка надходить
і відіграє важливу роль у формуванні рухових дій.
Проблема соціальної спортивної реабілітації визначає не"
обхідність розробки наукових основ корекційно"виховного
процесу з даною категорією інвалідів. Особливої значущості
набуває ця проблема щодо сліпих дітей і спортсменів, які зай"
маються плаванням. Плавання є важливим засобом фізичного
виховання і соціально"спортивної реабілітації сліпих дітей
і спортсменів. Воно сприяє створенню правильної основи для
оволодіння стійкими руховими навичками природних видів
рухів. Серед циклічних навантажень плавання займає особли"
ве місце і має ряд специфічних особливостей, зокрема висуває
високі вимоги до роботи дихальної і серцево"судинної системи.
У дітей, які регулярно займаються плаванням, порівняно з їх
ровесниками, які не займаються плаванням, краще розви"
вається дихальна система, про що свідчать збільшені величи"
ни обсягу та рухливості (екскурсії) грудної клітини, життєвої
місткості легень, низька частота дихання. Плавання є тією
фізичною вправою, під впливом якої збільшуються функціо"
нальні можливості кардіо"респіраторної системи, а також
розширюється діапазон адекватних реакцій організму на
різноманітні за обсягом та інтенсивністю навантаження. Під
впливом занять плаванням відбувається розвиток функцій
апарату зовнішнього дихання з деяким віковим випереджен"
ням у величині різних показників, що його характеризують.
Систематичне заняття спортом, особливо плаванням поліп"
шує стан їх фізичного і психічного здоров’я, фізичної підго"
товленості, підвищення мотивації до самовдосконалення, ве"
дення здорового способу життя.
Виховним моментом є формування у дітей з інвалідністю
свідомого ставлення до нашого здоров’я і прагнення до систе"
матичних занять з плавання. Завдяки цього у дітей повер"
тається відчуття повноцінного життя, яке було втрачене в ре"
зультаті травм або хвороби
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На сьогодні інвалідний спорт набув великого соціального
значення і став важливою частиною спеціалізованої допомоги
інвалідам. Пошук нових методів реабілітації інвалідів обумо"
вив пильну увагу дефектологів до наукової розробки даної
проблеми.
Методи рухової реабілітації, серед яких значне місце займає
плавання, відіграють провідну роль у комплексі реабілітацій"
них лікувальних заходів. Однак професійна підготовка фахів"
ців, які займаються відновленням порушених функцій, відстає
від сучасного рівня розвитку спорту для інвалідів. Це обумови"
ло необхідність переосмислення загально педагогічних прин"
ципів при організації навчально"тренувальної роботи з плаван"
ня зі сліпими.

ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ
С. О. Струтинськиий
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»,
соціально$гуманітарний факультет, ІІ курс, група ФР$21,
спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: І. А. Веретко, ст. викладач кафедри
фізичної реабілітації

В наш час загальновизнаною цінністю світове співтовари"
ство вважає індивідуальне і громадське здоров’я. Здоров’я
нації розглядається як показник цивілізованості держави, що
відбиває соціально"економічне становище суспільства. Згідно
із резолюцією ООН № 38/54 від 1997 року здоров’я населення
вважається головним критерієм доцільності і ефективності
всіх без винятку сфер господарської діяльності. Фахівці вва"
жають, що біля 75% хвороб у дорослих є наслідком умов жит"
тя у дитячі та молоді роки (Г. Л. Апанасенко,1992; М. Лалонд,
1994).
Для України проблема здоров’я молоді є особливо актуаль"
ною ще й тому, що вона посилена негативними чинниками
соціально"економічного та соціоекологічного походження, що
спостерігаються протягом останніх 10–15 років, внаслідок чого
суттєво погіршилися показники здоров’я населення, зокрема
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захворюваності, інвалідизації та смертності. У зв’язку з цим,
за ініціативи Міністерства охорони здоров’я України, 2001 рік
оголошено Роком охорони здоров’я населення України (Ю. П. Лі"
сіцин, 1992; M. Benzval, 2004).
Захворюваність та поширення захворювань серед дитячо"
го населення в Україні є найвищою за останні п`ять років, при"
чому за всіма основними класами хвороб. Особливого занепо"
коєння викликає зростання інфекційних захворювань, хвороб
нервової системи та психічних розладів, хвороб ендокринної
та сечостатевої системи, органів травлення, травм та отруєнь.
Спостерігається негативна тенденція — при загальному посту"
повому зменшенні кількості дитячого населення, відбувається
значне зростання кількості дітей"інвалідів і показників захво"
рюваності. За даними Міністерства охорони здоров’я України
у 1997"2005 роках зниження смертності дітей першого року
життя одночасно поряд зі збільшенням захворюваності та
інвалідності [1].
Кількість зареєстрованих захворювань підлітків у віці
15–17 років з встановленим уперше діагнозом дорівнювала
1,7 млн., або 7746,6 на 10 тис. підліткового населення. На
постійно високому рівні залишається смертність дітей від не"
щасних випадків, вбивств, самогубств.
Викликає занепокоєння статистика захворюваності на де"
які інфекційні захворювання, що мають соціально обумовле"
ний характер — туберкульоз, ВІЛ/СНІД та венеричні хвороби.
Природно, що здоров’я нації значною мірою визначається здо"
ров’ям її майбутнього — дітей і молоді. Здоров’я дитини, як
відомо, закладається ще під час вагітності матері. Аналіз зах"
ворюваності вагітних виявляє чітку тенденцію до погіршення
їхнього здоров‘я. Кількість анемій за останніх 5років зросла
майже у 5 разів, зараз малокров’ям страждає кожна друга
вагітна. Збільшилась також кількість ниркових, серцево"су"
динних захворювань, діабету. Це призводить до збільшення
ускладнень вагітності та пологів : нині кількість нормальних
пологів не перебільшує 25%. Відповідно, значно зменшуються
шанси дітей народитися здоровими [2,3].
Оцінюючи рівень захворюваності молоді України за дани"
ми офіційної статистики потрібно враховувати наступне:
— легковажне ставлення молодої людини до свого здоров’я
характерне у молодому віці, і через те молодь не завжди звер"
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тається до лікарів, коли це потрібно. Відповідно, якщо не звер"
тається, то не буде й статистики;
— облікова інформація про захворюваність, яка є в орга"
нах охорони здоров’я, часом занижує рівень захворюваності
і не завжди відповідає дійсності. До того ж, облік ведеться не
достатньо повно і добросовісно.
З цих причин статистичні дані захворюваності молоді мо"
жуть бути менше, ніж захворюваність у реальності.
Література
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АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СТУДЕНТІВ
І. В. Тернова, О. О. Погоріла, К. С. Костюченко
Сумський гуманітарний інститут, кафедра фізичної реабілітації
ст. викладач та студети V курсу, групи ФРС$7,
спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: Б. І. Щербак, к. мед. наук, доцент

Раніше весь світ визнавав, що освіта в сучасних країнах
СНД — найкраща в світі. Багато наших вчених тоді виїхали
працювати за кардон . Але зараз…
За останні два десятиліття багато чого змінилося. Тепер
престижним вважається навчання в університетах Європи.
В українських роботодавців таке навчання стає гарантією хо"
роших знань майбутнього працівника. Та чи справді в ук"
раїнських студентів замало знань? Адже у багатьох із них
сформоване свідоме ставлення до свого навчання. Окрім
обов’язкових занять в університетах, вони намагаються отри"
мати знання ще й за рахунок відвідувань додаткових лекцій
чи курсів. За таких умов збільшується розумово"емоційне на"
вантаження, що в свою чергу впливає й на успіхи в навчанні,
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розумову працездатність і врешті на стан здоров’я. Відомо, що
на стан здоров’я людини впливають такі чинники : фізичний
розвиток, захворюваність, харчування, умови навчання та
відпочинку, мікроклімат в сім’ї, сон, та багато інших. Один із
аспектів, які ми вивчали — захворюваність.
Метою нашої роботи було дослідження захворюваності сту"
дентів I"V курсів денної форми навчання. Дослідження прово"
дились на базі Сумського гуманітарного інституту вищого нав"
чального закладу «Відкритий міжнародний університет роз"
витку людини «Україна». Нами була вивчена захворюваність
студентів денної форми навчання 4 кафедр — «Фізичної ре"
абілітації», «Правознавства», «Перекладу», та «Дизайну».
Всього — 246 студентів.
Дослідження проводилося шляхом викопіювання даних
з медичних карток студентів денної форми навчання за 5 років
(2003"2008 рр). На основі отриманих результатів ми виявили
структуру захворюваності згідно міжнародної класифікації
хвороб (МКХ"10). Проаналізувавши дані за 5 років ми вияви"
ли наступні захворювання : інфекційні захворювання, захво"
рювання органів дихання, нервової системи, очей, травної сис"
теми та деякі інші.
На першому місці"інфекційні хвороби. Їх вага становить
47,4% (36,2% у дівчат та 11,2% у хлопців). Друге місце
у структурі захворюваності займають захворювання органів
дихання. Їх частка складає 14,6% від всіх хвороб (9,9%
у дівчат та 4,7% у хлопців). Третє місце посідають захворю"
вання очей. Вони займають 10,8% від загальних хвороб (8,7%
у дівчат та 2,1% у хлопців). Четверте місце захворювання нер"
вової системи "10,5% (7,8% у дівчат та 2,7% у хлопців). П’яте
місце в структурі захворюваності займають хвороби органів
травної системи. Їх частка складає 7,7% (3,2% у дівчат і 4,6%
у хлопців). Наступні місця займають ендокринні захворюван"
ня (3,2%), захворювання статевих органів та органів виділен"
ня (2,4%), захворювання системи кровообігу (1,9%), травми
та отруєння (0,9%), розлади психіки та поведінки (0,5%).
Аналіз захворюваності показав, що дівчата хворіють
частіше, ніж хлопці. Виключення становлять лише захворю"
вання органів травної системи, тут лідерами є хлопці. Най"
частіше серед хвороб цього класу зустрічається гастрит.
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До факторів ризику захворюваності гастритом відносять спад"
ковість, харчування, стреси, тютюнопаління та вживання ал"
когольних напоїв.
Оскільки перше та друге місця в структурі захворюваності
займають інфекційні хвороби, (які представлені гострими
респіраторними вірусними інфекціями) та захворювання ор"
ганів дихання (зокрема бронхіти та фарингіти), то ми пропо"
нуємо відповідно такі шляхи профілактики :
1. Загартування — оздоровчий засіб, що сприяє запобіган"
ню багатьох хвороб. При багаторазовій дії специфічних подраз"
ників під впливом нервової регуляції в організмі формується
відповідні функціональні системи, які забезпечують пристосу"
вальний ефект. Організм стає спроможним безболісно зносити
надмірну дію холоду, високу температуру повітря, підвищуєть"
ся тонус центральної нервової системи, поліпшується крово"
обіг, нормалізується обмін речовин. Починати загартування
можна в будь"якому віці, але чим раніше його почати, тим здо"
ровішим буде організм і стійкішим до впливу різних чинників.
2. Фізичне виховання та оптимальна рухова діяльність —
одні зі складових здорового способу життя. Їх основу станов"
лять систематичні зайняття фізичними вправами та спортом.
Зайняття гімнастикою, велосипедним та лижним спортом,
бігом, дихальною гімнастикою, туризмом та іншими формами
масової фізичної культури сприяють укріпленню захисних
сил організму.
3. Активний відпочинок та прогулянки. Вони сприяють
регулюванню обмінних процесів між організмом та навко"
лишнім середовищем.
4. Викорінення шкідливих звичок — є важливою умовою
зменшення захворюваності серед молоді.
А щодо профілактики захворювань травної системи, то не"
обхідно слідуюче :
1) дотримання дієти та правильного режиму харчування;
2) відмова від тютюнопаління та зловживання алкогольних на"
поїв; 3) збільшення часу сну в нічний час; 4) відмова від праці
позмінно (особливо в нічний час ); 5) фітолікування; 6) санація
ротової порожнини (в тому числі й каріозних зубів); 7) при"
йом мінеральних вод; 8) періодичне лікування в санаторіях;
9) лікування супутних хвороб та інші.
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Таким чином, можна зробити висновок, що бажання отри"
мати більше потрібних знань і знаходження на навчанні про"
тягом багатьох годин, а також несерйозне ставлення до свого
харчування у хлопців призводить до гастритів. Завадити цій
хворобі можуть лише певні засоби профілактики. Оскільки се"
ред захворюваності студентів перші місця займають
інфекційні хвороби та хвороби органів дихання, то в даній ро"
боті ми запропонували також і деякі шляхи профілактики цих
захворювань. А загартування, фізичне виховання, оптималь"
на рухова діяльність, активний відпочинок, прогулянки, ви"
корінення шкідливих звичок — важливі умови для зменшен"
ня захворюваності серед студентів. Адже відомо, що
розумово"емоційне навантаження впливає на працез"
датність, і врешті на стан здоров’я, що виявляється послаблен"
ням імунітету та збільшенням захворюваності серед студентів.
Література
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ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ПРИ ДИТЯЧОМУ
ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ
В. В. Токар
ВМУРоЛ «Україна», факультет соціальних технологій
V курс, спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: Г. І. Романов, к.мед.наук, доцент

На даний час при лікуванні рухових порушень у хворих
ДЦП можуть бути використані понад 25 методик : К. А. Семе"
нової, С. А. Бортфельд, А. Є. Штеренгерца, К. і Б. Бобат, Г. Ке"
бота, Н. і П. Ботта, І. Войта, О. А. Стернік, В. М. Фелпса,
Ж. Тардьє, К. Ліндеманн, В. В. Польской, О. Темпла, Р. Фрея,
М. Фреліха, В. І. Козявкіна, ін.
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Деякі методики лікувальної фізкультури, лікувального
фізичного виховання, корекції окремих проявів рухових пору"
шень застосовуються широко (наприклад, К. А. Семеновой,
А. Є. Штеренгерца), інші — в спеціалізованих реабілітацій"
них установах (метод І. Войта, Н. і П. Ботта, К. і Б. Бобат,
В. І. Козявкіна).
Зважаючи на різноманітність проявів патології, супутні
інші, крім рухових, порушення, різний вік, знання особливос"
тей окремих методик і методичних прийомів дозволяє застосо"
вувати індивідуально побудовану ефективну методику занять.
Методика К. А. Семенової базується на знанні закономір"
ностей рухового розвитку здорової дитини і механізмів форму"
вання рухової патології у дітей з ДЦП. Використовуються
різні пристрої, велике значення надається розвитку мовної,
зорової та слухової функцій. Методика найбільш доцільна для
дітей перших років життя з тяжкими формами захворювання.
Методика А. Є. Штеренгерца розроблена для дітей шкільно"
го та дошкільного віку з урахуванням вікових анатомо"
фізіологічних особливостей, біомеханіки кожного руху, важ"
кості ураження. Особлива увага надається емоційному фону за"
нять, навчанню трудовим навикам. Широко застосовуються ру"
хові і спортивні ігри. Визначені рухові режими на протязі дня.
Методика Войта полягає в виробці активно"рефлекторних
або активних рухів із спеціальних положень, з яких можливе
виконання тільки необхідного руху. При цьому частина
кінцівки фіксується. Спочатку рухи можуть виконуватись па"
сивно. Лікування за цією методикою починають з виробки
рефлексу повзання. Окремо проводиться тренування рухів рук
і ног. Далі дитина за допомогою виконує рухи кінцівками од"
ночасно. В подальшому вправи виконуються лежачи на жи"
воті. Голова завжди повернута в бік руки, що виконує рух.
Згідно методики К. і Б.Бобат насамперед враховується па"
тологія антигравітації і сенсорні кінестетичні порушення.
Головне в методиці — необхідність спочатку зміни пато"
логічного рухового стереотипу, а потім навчання хворого нор"
мальному руху. Важливим прийомом є укладання дітей в позу
«ембріона», виробка правильної реакції опору.
Для дітей молодшого віку і дітей з затримкою психічного
розвитку розроблена методика гімнастики и лікувального
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виховання Н. І П. Ботта. Значна увага приділяється нор"
малізації м’язового тонусу. Для цього застосовуються вправи
на утримання голови і тулуба, використовуються фіксуючі
пристосовування, апарати, меблі. Тільки після засвоєння пра"
вильної роботи м’язів, навчання збереження рівноваги відбу"
вається перехід до стояння та ходьби.
Популярна у світі методика Г.Кебота має на меті виробку
руху за допомогою певних прийомів активізації рухових ней"
ронів спинного мозку, імпульси яких викликають скорочення
м’язів. Методика базується на досягненні максимальної рухо"
вої реакції за рахунок спеціальних прийомів : 1) полегшення
пропріоцепції (підвищення почуття руху), 2) скорочення
м’язів шляхом вчинення максимального опору руху, 3) залу"
чення до руху якомога більшої кількості м’язових груп, 4) ви"
користання рефлекса на розтягнення м’язів для збільшення
наступного довільного їх скорочення, 5) послідовність зміни
роботи м’язів — антагоністів.
В цілому будь"яка методика лікувальної гімнастики повин"
на бути спрямована на розвиток спроможності до довільного
гальмування, на зменшення тонусу м’язів, поліпшення коор"
динації, просторових уявлень, точності рухів, загальної рух"
ливості, навчання життєво необхідним навикам, на засвоєння
елементів трудових процесів.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ОСТЕОХОНДРОЗА
М. Ю. Улюлин
студент группы ФР$31,
межуниверситетский медика — инженерный факультет,
кафедра физической реабилитации, НТУУ «КПИ».

В работе рассмотрены перспективы применения нетради"
ционных методов и средств, а также технологий информаци"
онно"волновой и ДЭНС — терапии в профилактике и лечении
остеохондроза.
Остеохондроз позвоночника характеризуется дегенератив"
но, дистрофическим поражением МПД, чаще в шейном и пояс"
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ничных отделах, в основе которого лежит первоначальная де"
генерация пульпозного ядра диска с последующим развитием
реактивных изменений в телах смежных позвонков, межпоз"
вонковых суставов и связочном аппарате [1].
Длительные или периодически возникающие боли — след"
ствие остеохондроза, а его симптомы, имеющие разные назва"
ния это — радикулит, люмбаго, ишиас, корешковый синдром.
Остеохондрозом позвоночника страдает 75...95% населе"
ния Украины, а по числу дней нетрудоспособности это заболе"
вание занимает место сразу же после гриппа и ОРВИ. Заболе"
вания периферической нервной системы в 75...80% случаях
связаны с остеохондрозом. При рентгенологических и клини"
ческих обследованиях его проявления в 12...26% случаев об"
наруживают и у детей 10... 15 "летнего возраста [1, 2].
Постановка задачи.
Определить перспективы использования нетрадиционных
методов и технических средств (ДЭНС — терапии, ИВТ — те"
рапии, вытяжения и др.) для профилактики и лечения остео"
хондроза позвоночника.
Задачи исследования :
1. Оценить действие аппаратов ДЭНС" и ИВТ"терапии
в профилактике и лечении остеохондроза позвоночника.
2. Определить перспективы использования технологии
ДЭНС" и ИВТ "терапии, средств вытяжения для профилакти"
ки, лечения и реабилитации людей с остеохондрозом позво"
ночника.
При различных заболеваниях позвоночника в патологичес"
кий процесс непременно вовлекаются мышцы и многие внут"
ренние органы. Так, при заболевании шейного отдела позво"
ночника часто наблюдаются головные боли, головокружения,
шум в ушах, «мушки» перед глазами при поворотах головы,
онемение рук во время сна, нарушения зрения.
При поражении грудного отдела затруднения дыхания
и сердечной деятельности, быстрая утомляемость мышц спи"
ны, невозможность длительно находиться в вертикальном по"
ложении, боли по ходу позвоночника, в плечевом суставе и по
всей руке с одной или двух сторон; поясничного отдела — нару"
шение работы органов пищеварения, почек, снижение потен"
ции, чувство усталости и незначительной боли при наклонах.
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Затем боли усиливаются, становятся постоянными, длитель"
ными, порой настолько сильными, что не позволяют больному
самостоятельно изменить положение. При подъеме тяжестей,
резких движениях могут возникнуть острые нестерпимые бо"
ли. Нередко наблюдаются выпадение и ущемление дисков.
Применяется : тракционное лечение, мануальная терапия
меняет механическую ситуацию в позвоночно"двигательном
сегменте, воздействует на проприорецепторы мышц и фиброз"
ных тканей, однако «тренировки» такого рода приводят к ги"
перподвижности позвонков, увеличению в зоне стеноза гры"
жевидного выпячивания и другим осложнениям.
Лечению движением принадлежит ведущая роль в реаби"
литации больных с нарушениями движения. При помощи
ЛФК достигают улучшения состояния на разных этапах пато"
логического процесса поскольку движения, в виде специаль"
ных упражнений, являются средством патогенетического
лечения с учетом этиологического аспекта развития остеохо"
ндроза — первичное ослабление мышц, фиксирующих позво"
ночник после их длительного напряжения. Такое состояние
мышц постепенно развивает дегенеративные изменения во
всех элементах позвоночника.
Дозированное вытяжение позвоночника содействует ре"
лаксации патологически спазмированных мышц спины, обес"
печивается разгрузка МПД и снижение давления внутри
диска, обеспечивая при этом высвобождение сдавленных ко"
решков и снятие болевого синдрома.
К нетрадиционным методам и портативным средствам для
не медикаментозного лечения остеохондроза относятся инфор"
мационно"волновая терапия (ИВТ) Н. Д. Колбуна (аппарат
«ИВТ — Порог») и динамическая электронейростимуляция
(ДЭНС — терапия) — аппараты типа «ДЭНАС», «Евро — ДЭ"
НАС», «ДиаДЭНС — Т» и «ДиаДЭНС"ДТ» [3]. ИВТ при остео?
хондрозе используют для снятия болевых синдромов, восста"
новления функций конечностей, ЦНС и периферической и др.
Суть чрезкожной динамической электронейростимуляции
(ДЭНС) ?воздействие на прямую проекцию патологического
очага и на определенные активные рефлексогенные зоны
и акупунктурные точки короткими импульсами тока, посто"
янно реагирующими трансформацией своей формы на измене"
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ние сопротивления кожи в под электродной зоне. Применение
аппаратов ДЭНС — терапии показано в любой стадии заболева"
ний, при патологически измененных функциях организма
и нарушениях адаптационных процессов : нервной системы
(различные заболевания позвоночника со вторичными рас"
стройствами нервной деятельности, нарушениями статики
и динамики позвоночника; радикулиты).
Выводы
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. С внедрением в практику лечения остеохондроза позво"
ночника нетрадиционных методов и средств, эффективность
его лечения возрастает, поскольку после обучения больных
этим методам в условиях поликлиники, они могут применять"
ся и в домашних условиях.
2. Технологии ИВТ и ДЭНС — терапии значительно повы"
шают эффективность проведения профилактических меропри"
ятий и лечения заболеваний и поражения опорно — двигатель"
ного аппарата человека.
3. Целесообразно разработать комплексную программу
с проведением экспериментальных исследований на базе техно"
логий и аппаратных средств ИВТ и ДЭНС — терапии с целью
профилактики и лечения остеохондроза позвоночника.
Література
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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ІДІОПАТИЧНОМУ СКОЛІОЗІ
У.О. Усенко
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»
курс 1, група ЗЛ$11, спеціальність «Здоров’я людини»
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Науковий керівник: А. М. Мирян, заслужений працівник культури
України, в. о. доцента

Сколіоз — важке захворювання, що характеризується ба"
гатоплощинною деформацією хребта і грудної клітини з пору"
шенням функції руху і статики, з ураженням внутрішніх
органів і систем організму і в першу чергу серцево"судинної
і дихальної системи, а по мірі розвитку деформації виявляє
істотний вплив на психічний стан хворих. Всі ці порушення
функцій і систем значно погіршують якість життя хворих
сколіозом.
Захворювання починається в дитячому віці і має при"
хильність до прогресування. У період підсиленого росту —
в 6–7 років і особливо в пубертатний період (період статевого
розвитку) — деформація хребта значно збільшується, що мо"
же викликати порушення функцій серцево"судинної системи
і зовнішнього дихання. Тому основоположним і первісним
прийомом при лікуванні сколіозу ІІ–ІІІ ступеня у дітей
і підлітків повинен бути вплив, направлений на зменшення
деформації хребта, усунення порушень функцій нервово"су"
динної системи, кровообігу на попередження атрофії м’язово"
го апарату хребта, розвитку дегенеративно"дистрофіческих
змін хребетно рухових сегментів.
Традиційно в комплексі консервативного лікування ско"
ліозу використовують масаж, корегуючу лікувальну гімнасти"
ку, зміцнююче фізіотерапевтичне лікування (електростиму"
ляція м’язів — ЕСМ у спокої), бальнеологічні методи, а також
ортезування. Але незадоволення окремими результатами ви"
користання переданих методів призводять до необхідності ви"
користання нових, сучасних методів лікування. Вперше
в світовій практиці для лікування порушення постави
і сколіозу І ступеня успішно використаний метод штучної ко"
рекції рухів по засобам ЕСМ при ходінні. Але при досить вира"
женому сколіозі (ІІ–ІІІ ступеня) з’ясувалося, що ізольоване
використання ШКР призводить лише до нетривалого позитив"
ного ефекту. Була розпочата спроба розробити і обґрунтувати
новий комплексний підхід до реабілітації ідіопатичним
сколіозом ІІ–ІІІ ступенів.
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В реабілітаційному центрі знаходилося під наглядом 150
дітей і підлітків у віці від 12 до 18 років, страждаючих ідіопа"
тичним сколіозом ІІ–ІІІ ступенів .Особливе значення надава"
лося ретельному клініко"рентгенологічному обстеженню хво"
рих.
Для одночасного впливу на сколіотичну деформацію з ме"
тою її корекції, значного поліпшення функції м’язів спини
і тазового пояса, нормалізації біомеханічних параметрів ходь"
би вперше застосували комплексний спосіб лікування, що
включав індивідуальне ортезування хворих модифікованим
фіксуючим реклиніруючим корсетом з гільзою каркасного ти"
пу і активними пілотами, проведення курсу ШКР по засобам
ЕСМ при ходінні в корсеті у взаємодії із заняттям корегуючою
гімнастикою.
Після виготовлення корсета всім хворим проводили курс
ШКР за засобом електростимуляції паравертибральних м’язів
при ходінні в корсеті, що складався з 20 щоденних сеансів три"
валістю 45–60 хвилин.
Після завершення курсу реабілітаційного лікування, що не
перевищує 25–30 днів, були отримані наступні результати.
При огляді спостерігали нарощування м’язового рельєфу спи"
ни, істотне зменшення криловидності лопаток і асиметрії
кісткових орієнтирів тулуба : висоти надплечей, кутів лопа"
ток, ліній і трикутників талії, передніх і задніх підвздовшних
остей, сіднично — стегнових складок.
Таким чином запропоновані методи реабілітаційних за"
ходів у хворих ідіопатичним сколіозом ІІ–ІІІ ступенів —
взаємодію ортезування і штучної корекції руху за засобами
ЕСМ — дозволило зменшити кут сколіотичної дуги, збільши"
ти функціональні можливості паравертебральної мускулатури
і сформувати новий руховий стереотип, приближений до
норми.
Отримані результати свідчать про високу ефективність
запропонованого комплексу реабілітації при ідіопатично"
му сколіозі ІІ–ІІІ ступеня і дозволяють рекомендувати його до
використання у спеціальних ортопедичних клініках і цент"
рах.
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ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ
СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ
В. М. Утченко
Факультет соціальних технологій, 6$й курс, група фр$22,
спеціальність «Фізична реабілітація’
Науковий керівник: В. О. Любенко, д. мед. н., доц.

Усе без винятку живі організми містять значна кількість
води. Без води неможливий обмін речовин, а також обмін
інформацією між клітками. Для всіх життєво важливих про"
цесів, які протікають у нашім організмі, потрібна посередниць"
ке середовище. Вона повинна бути активної, щоб передача
інформації й енергії зарядів відбувалася ефективно й швидко,
що забезпечує оптимальну пристосовність організму.
У води є дуже важливе повідомлення для нас. Вода пропо"
нує заглянути нам глибше в нас самих. Коли ми дивимося в се"
бе через дзеркало води, повідомлення дивним чином прояв"
ляється й стає кристально чистим. Ми знаємо, що життя лю"
дини прямо пов’язана з якістю нашої води, поза залежністю
усередині або зовні нас.
Об’єкт нашого дослідження" структирована вода та її
відмінності від звичайної водопровідної води.
Предмет дослідження дослідження використання структи"
ризованої води в лікувальних і профілактичних цілях.
Гіпотезою роботи є застосування структиризованої води,
принесе позитивний ефект, тому що вона активізує власти"
вості природного зцілення людського організму.
Мета Вивчення властивостей структуровованої води та її
дії на організм.
Завдання Донести до громадськості користь структиризо"
ваної води на основі незалежних наукових експериментів
Емото на практиці довів, що енергетичні вібрації людини,
думки, слова, ідеї й музика впливають на молекулярну струк"
туру води, тої самої води яка становить 70 відсотків тіла люди"
ни й покриває така ж кількість поверхні нашої планети. Вода
є джерелом всього життя на нашій планеті, її якості й ці"
лісності і є життєво важливою для всіх форм життя. Тіло лю"
дини — як губка, що складається із трильйонів камер, що на"
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зиваються клітками, які зберігають у собі рідина. Якість на"
шого життя прямо залежить від якості нашої води.
Вода дуже податлива субстанція. Її фізичні обриси легко
підбудовуються до будь"якого середовища, де вона перебуває.
Але її фізичний зовнішній вигляд не єдина річ, що міняється;
її молекулярна структура теж міняється. Енергія або вібрації
навколишнього середовища можуть змінити молекулярну
структуру води. У цьому змісті, вода реагує не тільки фізично
на навколишнє середовище, але й молекулярно.
Структуризована вода — термін, що найчастіше зустріча"
ється в текстах по нетрадиційній медицині й використовува"
ний для позначення деякої «води зі зміненої щодо рівноваги до
навколишнього середовища структурою». Часто струризована
вода пропонується у вигляді якійсь «сверхліків», здатного
лікувати захворювання, визнані невиліковними офіційною
медициною.
Звичайна водопровідна вода, на жаль, з більшою кількістю
домішок, істотно відрізняється від структуризованої води, що
втримується в організмі й погано втримується биомолекула"
ми. Вживаючи таку воду, людина систематично руйнує свої
внутрішні структури, на відновлення яких, внаслідок про"
цесів саморегуляції, організм затрачає велика кількість биоэ"
нергии, постійно переробляючи таку воду, щоб додати їй біль"
ше однорідну структуру, що відповідає рідким середовищам
організму.
Таким чином, щоб полегшити організму роботу з перест"
руктурування води й зберегти певний запас биоэнергии для то"
го, щоб витратити її в будь"яких інших цілях, необхідних для
життєдіяльності людини, потрібно вживати очищену питну
воду, молекулярна структура якої близька до структури
льоду.
Цілюща дія свіжої структурованої природної води полягає
в заміні клітинної води із частково зруйнованою структурою
на індивідуально структуровану воду, що дозволяє збільшити
час життя й ефективність роботи абсолютно всіх кліток люди"
ни. Також воно проявляється в сприятливому комплексному
впливі на весь організм у цілому, що дозволяє організму само"
му гасити внутрішні вогнища патологий.
— 439 —

Секція VII

Астенічний стан серед осіб

Результати аналізів показали, що в структурированнай
воді (з надлишковим змістом різних речовин), знижується за"
гальне мікробне число, нітритів, загальна кількість солей. (до"
даток 1)
Ми приводимо висновки результатів незалежних наукових
досліджень.
Медичні дослідження проводив ГОУ ВПО «Самарский дер"
жавний медичний університет Росздрава». (повний текст
дослідження див. на додатку 2)
Висновки : Системні зміни в організмі випробуваних, що
приймали структуровану воду, отриману за допомогою прила"
ду «аквадиск», виявлені в разючій по спрямованості й вели"
чині динаміці фізико"хімічних і біохімічних констант ротової
рідини, в уповільненні старіння оптичних середовищ око,
у збільшенні прозорості кристаллограмм ротової рідини,
у стабілізації протягом усього періоду експерименту проявів
психофізіологічної діяльності
Очна й пластична хірургія
Всесоюзний центр очної й пластичної хірургії Федерально"
го агентства по охороні здоров’я й соціальному розвитку.
З листопада 2005 року «аквадиски» успішно використову"
ються у Відділі водних «Аллоплантов» і неинвазивных ме"
тодів лікування. Структурована на «аквадисках» вода застосо"
вується для питної форми «Аллопланта», пацієнти при цьому
відзначають зменшення післяопераційного болючого синдро"
му, поліпшення загального стану здоров’я й підвищення
життєвого тонусу. Приготовлена на «аквадисках» вода, також
використовується для крапель на основі водного «Аллоплан"
та», при цьому процес регенерації й загоєння в пацієнтів ідуть
швидше. (Генеральний директор Центра Э.Р. Мулдашев)
Отже, зважаючи на незалежні дослідження структурована
вода суттєво відрізняється від водопровідної води, за фізико"
хімічними показниками, хоча структуровану воду. Її широко
можливо використовувати в профілактичних і лікувальних
цілях. Структуровану воду можливо виготовити зі звичайної
водопровідної води використовуючи апарати «аквадиск» «ак"
тивіка» та інщі.
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ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ СХІДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІЗ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Ю. А. Ухова
Херсонська філія
VI курс, група 631, спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: Л. Б. Бондаренко, ст.. викладач

Су Джок один з «нових», давнішніх методів східної меди"
цини, який почав розвиватися на науковій основі з 1986 року.
Суть даного методу складають певні східні філософські посту"
лати, зміст яких направлений на фізичне і духовне зцілення
людини за допомогою дії певним способом на кисті рук (су)
і стопи ніг (джок) — це своєрідний синтез діагностики і ліку"
вання хвороб.
Згідно вченню Су Джок, тіло людині можна поділити: на
тулуб та п’ять виступаючих частин — голову з шиєю та чоти"
ри кінцівки. Кінцівки і нігті являються мініатюрними
копіями людського тіла. На кожному з пальців, нігтя кисті та
стопи знаходиться стандартна система відповідності тілу. Во"
на носить назву системи «комахи». У даній системі дистальні
(нігтьові) фаланги відповідають голові, середні — грудної клі"
тині, проксимальні — животу.
Шкіряні складки в області суглобів пальців є кордоном
між ділянками тіла. Кожна складка дистального міжфаланго"
вого суглобу відповідає шиї, кожна складка проксимального
міжфалангового суглобу — діафрагмі, а в області кожної
складки в основі пальця знаходиться відповідність дну малого
тазу. На бокові поверхні пальців проектуються кінцівки
в зігнутому положенні. Відповідність рухам знаходиться на
середніх фалангах пальців. Проекції ніг знаходяться на прок"
симальних фалангах пальців.
Стандартні системи відповідності кисті та стопи проекту"
ються на нігтьові фаланги пальців, при цьому їх проекція
в свою чергу має повну інформаційну копію організму, що на"
зивається міні"системою відповідності.
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На кистях та стопах знаходиться система високоактивних
точок відповідності всіх органів та частин тіла, меридіани
енергій. Точки знаходяться у суворому порядку, відображаючи
у зменшеному вигляді анатомічну будову організму. Тіло та йо"
го системи відповідності знаходяться у постійній взаємодії. Всі
точки, на які здійснюється вплив, можна поділити на три гру"
пи : точки реанімації, точки відповідності життєво важливим
органам, енергії, та точки відповідності областям захворювань.
Знання Су Джок приносить користь лікарю, фахівцю
з фізичної реабілітації любої спеціалізації. А її широке прак"
тичне використання та подальше наукове вивчення сприяти"
муть процесу поступового розповсюдження у цій галузі. Су
Джок, як доступний метод оздоровлення, може стати ефектив"
ним методом фізичної реабілітації хворих. Це можливо завдя"
ки наступним особливостям методу.
Головні переваги Су Джок:
1. Висока ефективність. При правильному використанні
виражений ефект часто настає вже через декілька хвилин,
іноді секунд.
2. Абсолютна безпечність використання. Стимуляція то"
чок відповідності призводить до виліковування. Неправильне
використання ніколи не завдасть шкоди людині — воно прос"
то не є ефективним.
3. Універсальність методу. За допомогою Су Джок терапії
можна лікувати любу частину тіла, орган, суглоб, нервову сис"
тему.
4. Доступність методу для кожної людини. Метод дос"
татньо один раз зрозуміти, потім їм можна користуватися все
життя.
5. Простота використовування. Ваша рука та знання завж"
ди з вами. А необхідний інструмент для проведення лікування
ви обов’язково знайдете.
6. Цей метод ефективний незалежно від діагнозу, та тяж"
кості захворювання (гостре чи хронічне) при умові точного
знаходження точок та правильної їх стимуляції.
7. Наявність в пальцях кісткової основи та чітких
орієнтирів (суглоби) для пошуку точок відповідності дозволяє
навіть початківцям безпомилково орієнтуватися в цих ліку"
вальних системах та швидко отримувати добрий результат.
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Таким чином, метод Су Джок сміливо можна віднести до
методів фізичної реабілітації, а його всебічне вивчення і прак"
тичне освоєння студентами спеціальності 7.010202 тільки
сприятиме більш ефективній підготовці фахівців в навчаль"
них закладах освіти.

КІНЕЗІОТЕРАПІЯ ЯК ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
О. М. Флінта
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ
«Україна», соціально$гуманітарний факультет, V курс, група ФР$51,
спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: І. А. Веретко, ст.викладач кафедри
фізичної реабілітації

На протязі життя кожна друга людина відчуває характерні
болі в спині чи шиї. Не менш 95 % випадків шийних та попе"
рекових болів обумовлені порушенням статико"динамічної
функції хребта та низьким рівнем фізичного стану. На сьо"
годнішній день це є надзвичайно поширеною патологією. Ста"
тистика свідчить, що 70 % студентів ВНЗ мають перший та
другий ступінь сколіозу або остеохондрозу. За даними ВООЗ
ознаки сколіозу можна знайти у 80 % дітей шкільного віку.
Слід зазначити, що ця патологія притаманна не лише школя"
рам. Останнім часом сколіоз значно помолодшав — його діаг"
ностують навіть серед відвідувачів дитсадка.
Для консервативного лікування порушення ОРА розробля"
ють спеціальну методику при певному виді захворювання, але
головним компонентом програми лікування є кінезотерапія
(лікувальна фізкультура) за методикою Євмінова із застосу"
ванням профілактора Євмінова.
Незаперечна перевага профілактора Євмінова в тому, що
він дає змогу досягти розвантаження всього хребта. Цей прин"
цип одночасного зміцнення і тренування м’язів спини і живота
в умовах розвантаження хребта шляхом його витягнення ле"
жить в основі методики, яка дала здоров’я вже не одній сотні
людей. За основу взято вправи ізометричного характеру, які
викликають сприятливі гіпертрофічні реакції, не потребують
багато часу та зручні для виконання. Ізометричні напруження
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м’язів спини та м’язів черевного пресу з подальшим їх розслаб"
ленням мобілізуючи впливають на руховий апарат хребта, спри"
яють швидкому відновленню порушених функцій. Розроблено
та апробовано спеціальні комплекси вправ при різних захворю"
ваннях ОРА (сколіоз, осеохондроз), при цьому вправи викону"
ють після їх підбору реабілітологом. У подальшому проводять
тренування навичкам довільного напруження та розслаблення
м’язів, ізольованого напруження окремих м’язів, довільного
включення в рух одночасно декількох груп м’язів. При цьому
час напруження не перевищує 6 секунд, оскільки більш тривале
скорочення призводить до ішемії м’язів. Заняття на профілак"
торі Євмінова зазвичай поєднують із дихальними вправами.
Величина витягнення хребта залежить від кута нахилу профі"
лактора, який не повинен перевищувати того, при якому подаль"
ше розтягнення м’язів призводить до рефлекторного їх спазму.
Перед початком занять на профілакторі Євмінова ре"
абілітолог пояснює пацієнту послідовність і техніку правиль"
ного виконання вправ з обов’язковою їх демонстрацією. Кож"
ний раз перед виконанням вправ пацієнт проводить розминку,
яка не повинна викликати посилення больового синдрому
і тривати довше 5–7 хвилин.
У разі деформації хребта у шийному відділі призначають
статичну та динамічну гімнастику за методом В. Євмінова із
застосуванням петлі Гліссона на профілакторі Євмінова. Під
час виконання вправ уважно слідкують за змінами виразу об"
личчя та поведінкою пацієнта, любі ознаки погіршення стану
є мотивом до негайного припинення заняття.
Прикладом покращення впливу кінезіотерапії на профі"
лакторі Євмінова є обстеження та проведення кінезеотерапії
студентам ВНЗ Хмельницького інституту соціальних техно"
логій І"ІІІ курсів. Після шестимісячних занять консервативно"
го лікування із застосуванням профілактора Євмінова було
зафіксовано зменшення асиметрії м’язового тонусу у 91,7%
повторно обстежених. Загалом в усіх студентів поліпшилися
постава, рельєф спини, зросла сила та витривалість м’язів ту"
луба, плечового пояса, зменшилась кількість скарг на больові
відчуття та підвищилось самопочуття.
Ми провели обстеження дітей віком 13"16 років до і після.
Результати промовисті. У більшості дітей патологічний про"
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цес вдалося призупинити : у 87,5% зменшилася асиметрія
надпліч та кутів лопаток, у 25% — трикутників талії, змен"
шення викривлення хребта у фронтальній площині відзначи"
ли у 62,5% дітей, у сагітальній — у 12,5%. У 20,8% дітей ви"
явлено зменшення деформації грудної клітки, у 18,3% — ре"
берного горба, у 12,5% — повне зникнення м’язових валиків.
Цікаво, що після проведеного лікування у дітей зменшилася
кількість скарг церебрастенічного характеру. Протягом 6
місяців занять у 29,2% дітей щезли скарги на біль у ділянці
серця, у 20,8% — на біль у спині, 12,5% дітей забули про на"
пади серцебиття, 20,8% перестали відчувати запаморочення,
а у 16,7% обстежених ці епізоди стали значно рідшими. Епізо"
ди пароксизмальної вегетативної недостатності у 41,7% дітей
стали рідшими, а у 8,3% зникли зовсім. Цікаво, що після
лікування задовільний стан адаптаційно"пристосувальних ме"
ханізмів ми діагностували у 6 разів частіше, ніж до лікування.
Отже, кінезеотерапія на профілакторі Євмінова виявилась
справді ефективним засобом не лише профілактики, але й лі"
кування сколіозу і остеохондрозу та інших супутніх функ"
ціональних розладів вегетативного гомеостазу.
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ВПЛИВ ПЛАВАННЯ ЗА МЕТОДИКОЮ ФІРСОВА
НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
Н. М. Чубко
Науковий керівник: В. М. Косенко
Житомирський економіко$гуманітарний інститут ВНЗ
«Університет «Україна»

Турбуватися про здоров’я потрібно з самого раннього дити"
нства. Надійним засобом його збереженням є регулярні заняття
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фізичними вправами й водними процедурами. Неможливо ви"
ховати здорову дитину, якщо вона зайнята тільки «тихими»
іграми в теплому закритому помешканні. Дитина, яка виросла
без щоденних занять фізичними вправами, загартовуючих
водних процедур, завжди буде слабкою [3].
Навіть прості занурення в воду прискорюють обмін речо?
вин, дихання й роботу серця. Плавання сприяє розвитку всіх
систем, які пов’язані з енергозабезпеченням організму. Актив?
но й вірно дозовані плавальні рухи зміцнюють м’язи, зв’язки,
формують вірну поставу, попереджають розвиток сколіозу [1].
В центрі ранньої медико"соціальної реабілітації дітей з об"
меженими можливостями «Поклик», який функціонує на базі
дитячої поліклініки № 1 Корольовського району, організовано
навчання дітей плаванню за методикою Фірсова. Навчання
плаванню починається з 3 тижнів після народження. Після на"
родження дитина володіє деякими вродженими рефлексами,
які сприяють ранньому оволодінню навичками плавання,
пірнання. «Дихальний рефлекс» полягає в тому, що ще до на"
родження дитина може інстинктивно затримувати дихання,
як тільки відчує, що її порожнина рота й носа занурена у воду.
З початком занять на дитину діє цілий комплекс оздоров"
чих факторів, нових відчуттів і впливів, джерелом яких є вода.
Прискорюються процеси адаптації, стимулюються функції
серцево"судинної, дихальної, нервової систем, активізується
обмін речовин. З перших місяців життя у дитини з‘являється
потреба до чистоти, прагнення до рухів. Навчання плаванню
в центрі ранньої медико"соціальної реабілітації дітей з обмеже"
ними можливостями «Поклик», проводиться в ванні з 3 тижнів
до 3 місяців інструктором ЛФК, з 5–6 місяців, коли повністю
відпрацьована методика плавання, заняття продовжуються
в басейні «Малятко», а з 2"х років — в басейні «Дельфін».
Враховуючи, що методика Фірсова є відносно новою, ми
поставили мету : встановити її вплив на здоров’я й фізичний
розвиток дитини до року.
Нами обстежено 20 дітей у віці 6–7 місяців. Вони були
поділені на 2 групи : досліджувану й контрольну. В досліджу"
ваній групі 10 дітей займалися плаванням за методикою
Фірсова з перших місяців життя. В контрольній групі ця мето"
дика не застосовувалася.
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Критеріями оцінки фізичного розвитку були наступні по"
казники: встановлення маси тіла, росту, окружності голови,
грудної клітки. Для з’ясування гармонійності, пропорційності
тілобудови використовували індекси Чулицької і Ерісмана [1,
3]. Звертали увагу на розвиток моторики, умовно рефлекторну
діяльність, статику.
При дозуванні фізичного навантаження слідкували за ста"
ном дитини, частотою дихання та пульсу. Отриманий цифро"
вий матеріал порівнювали з середніми значеннями, представ"
леними в літературі.
Вже перші результати дослідження свідчать, що плавання
за методикою Фірсова позитивно впливає на фізичний розви"
ток дітей віком до одного року. У дітей досліджуваної групи
плавання полегшувало й стимулювало появу активних рухів
руками та ногами.
Активно й вірно дозовані плавальні рухи зміцнюють м’язи,
формують правильну поставу. Навіть прості занурення у воду
прискорюють дихання й роботу серця.
Плавання за Фірсовим — проста, високоефективна методи"
ка, яка дозволяє навчити плаванню дітей з перших місяців
життя. Плавання сприяє гармонійному фізичному розвитку,
зміцненню здоров’я.
Література
1. Еренков В. А. Клиническое исследование ребенка. — К. : Здо"
ровье, 2004. — 334 с.
2. Педіатрія : навчальний посібник / за ред. проф. О. В. Тяжкої. —
К. : Медицина, 2005. — 552 с.
3. Сміян І. С. Лекції з педіатрії. — Тернопіль, 2006. — 768 с.
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СЕКЦІЯ VIII
ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ — ПРОФЕСІЯ
ЧИ ПОКЛИКАННЯ

ВПРОВАДЖЕННЯ У В’ЯЗНИЦЯХ
РІЗНОМАНІТНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ
ЗАХОДІВ ПРОТИ ВІЛ/СНІДУ
А. О. Белікова
Херсонська філія
V курс, група 541, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: Л. В. Бондаренко, к. філософ. н., доцент

У різноманітних державних документах, спрямованих на
збереження і поліпшення здоров’я громадян, відмічається, що
протягом останніх років в Україні склалася якісно відмінна
від попереднього періоду ситуація, обумовлена зростаючими
проблемами поширення хвороб, що передаються статевим
шляхом, та катастрофічним збільшенням кількості випадків
захворювання на ВІЛ — інфекцію серед молоді, зокрема тієї,
що перебуває у в’язницях.
Результати наших досліджень у 2005 р. проблеми розпов&
сюдження ВІЛ/СНІД серед ув’язнених» ВТК № 90 Херсонсь&
кої області, дають право зробити також невтішні висновки, що
показники здоров’я і ВІЛ — інфекції невтішні.
При обробці одержаних даних виявилося, що ВТК № 90 —
чоловіча колонія суворого режиму, кількість засуджених на
1.12.2005р. 1367 чоловік, з яких 80,0% відбувають покарання
за злочин в сфері незаконного обігу наркотичних речовин.
Більшість засуджених відбувають строк покарання не
вперше. При тестуванні на ВІЛ в цій установі 7,0% засудже&
них виявилися ВІЛ&інфіковані.
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Була зроблена спроба виявити ставлення засуджених до
запровадження різноманітних профілактичних заходів проти
розповсюдження цих захворювань у в’язниці. З цією метою за
спеціальною анкетою опитано 150 засуджених, результати їх
відповідей відображені в таблиці 1.
При проведенні інтерв’ю з персоналом колонії (начальники
відділень) були отримані наступні результати :
1. Керівники виправного закладу вважають, що ризик за&
раження ВІЛ&інфекцією засуджених в умовах колонії дуже
високий.
2. Всі опитані визнають, що проводити профілактичну ро&
боту в колонії необхідно, та краще, щоб це робили професійно
підготовлені спеціалісти.
Висновок можна зробити такий : у цих установах треба не&
гайно проводити освітню роботу по ВІЛ/СНІДу. Засуджені
доброзичливо ставляться до профілактичних заходів, які були
запропоновані і проведені в колонії.
Таблиця 1

Відношення респондентів до впровадження у в’язницях
різноманітних профілактичних заходів проти ВІЛ/СНІДу
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Персонал колонії також погоджується з необхідністю ор&
ганізації і проведення заходів, які дадуть можливість значно
скоротити кількість інфікованих на хвороби XI століття.

ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ
В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
В. В. Боса
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна».
кафедра соціальної роботи, ІІ курс, група Ср. 2.1., спеціальність
«Соціальна робота».
Науковий керівник: О. Ю. Закусило

На сучасному етапі в Україні існує значний ресурс робочої
сили молоді, що не знаходить свого використання, тому аналіз
молодіжного безробіття та шляхів його подолання має важли&
ве значення.
Основними причинами безробіття в Україні, як країні пе&
рехідної економіки є :
— недостатні обсяги виробництва і відповідне скорочення
сукупного попиту на робочу силу;
— структурні зрушення в економіці, що призводять до рос&
ту структурного безробіття, що має застійний характер;
— рух робочої сили.
В Україні існують такі види безробіття : циклічне, струк&
турне, фрикційне (відкрите безробіття). Проте для України ха&
рактерний високий рівень прихованого безробіття, коли люди
вимушено працюють в режимі неповної зайнятості. Ці види
притаманні і молодіжному безробіттю.
Основними причинами, що визначають незайнятість мо&
лоді є звільнення за власним бажанням, звільнення з еко&
номічних причин, проходження військової служби, набуття
професійної освіти, а також демографічні фактори (укладання
шлюбів, народження дітей, стан здоров’я, які мають свої особ&
ливості в кожних вікових категоріях).
Значні зміни спостерігаються в структурі зайнятості. Ско&
ротилось число молодих працівників у сфері матеріального ви&
робництва — промисловості, будівництві, особливо у сільсько&
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му господарстві, а також у сфері освіти, охорони здоров’я.
Зросла зайнятість молоді у фінансовій діяльності, державному
управлінні, підприємствах торгівлі, ресторанах. Це пояс&
нюється рівнем заробітної плати та умовами праці.
Волинська область належить до праценадлишкових регіо&
нів України. Рівень безробіття становить 4,9% проти 3,6% по
Україні. Найбільше безробіття в містах Луцьку та Ковелі та
Луцькому, Ковельському, Іваничівському районах.
Подолання молодіжного безробіття можливе через систему
конкретних заходів, спрямованих на полегшення працевлаш&
тування молоді і захисту від її безробіття. Ця система повинна
бути орієнтована на збереження існуючих та створення нових
робочих місць, організаційно&професійної підготовки, пе&
репідготовки та підвищення кваліфікації, створення умов для
надання соціальної та психологічної допомоги безробітним.
Зокрема, навчання основам підприємницької діяльності,
діяльності студентських і учнівських трудових об’єднань,
створення молодіжних центрів праці, проведення молодіжних
ярмарків, вакансій робочих місць, розробка і реалізація ціль&
ових програм «Зайнятість молоді».
В Україні потрібні вдосконалення ринкової інфраструкту&
ри, що змогли б забезпечити повну зайнятість для всіх, хто ба&
жає працювати. Слід пам’ятати, що зайнятість громадян —
важливий крок для подолання бідності, прискорення суспіль&
но&економічних змін і розвитку України, як суверенної демок&
ратичної держави, досягатиметься перш за все працею її гро&
мадян.
Література
1. Головко М. М., Пастухов В. А. Зайнятість населення України :
Соціально&економічні, правові та історичні аспекти. — К. : Наукова
думка, 1998.
2. Держаний комітет статистики : Україна у цифрах. — К. :
Держкомстат України, 2003.
3. Міністерство праці і соціальної політики України. Вирішення
проблем конкурентоспроможності та забезпечення першим робочим
місцем молоді. — К. : Лтава Лізинг, 2004.
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ПОЛЯРИЗОВАНІ ВЕКТОРИ ФАНТАСТИКИ ТА ЇХ
ВПЛИВ НА ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Д. П. Бражко
Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана,
Обліково(економічний факультет, 1 курс, спеціальність
«Облік і аудит»
Науковий керівник: Д. Г. Лавриненко, асистент

У даній роботі розглядаються характерологічні особли&
вості представників субкультур Аніме і Толкіністів.
Субкультура — набір накопичених цінностей, зумовлений
спільним світобаченням групи людей, об’єднаних спільними
цінностями та інтересами, що визначають їх життєві погляди.
Толкінізм (від Дж. Р. Р. Толкін) — субкультура, що
об’єднує прихильників творів Дж. Р. Р. Толкіна, а також при&
хильників жанру західної фантастики, започаткованої даним
автором.
Більшість толкіністів займаються вивченням творчості
і літературної спадщини Дж. Р. Р. Толкіна, чим нагадують
прихильників інших письменників, але на відміну від них,
окрім вивчення філологічного аспекту творчості Толкіна,
толкіністи полюбляють програвати описанні у Толкіна події
у різноманітних рольових іграх, називаючи себе іменами пер&
сонажів, або вигадують собі нові імена, керуючись мовами, що
існували у світі, вигаданому Толкіном. Вони називають себе
представниками рас, описаних у літературі, доповнюючи дані
образи масками, макіяжем, макетами зброї та ін.
Толкінізм з’явився в другій половині ХХ ст. після видання
Дж. Р. Р. Толкіном оповідання «Хоббіт, або туди і назад»,
в якій автор вперше описав вигаданий світ, в якому в середнь&
овічному світі, крім людей живе багато різних рас.
Багато хто з представників субкультури толкіністів,
вірить, що всі події, описані в книжках Толкіна, мали місце
в реальному світі.
Аніме — субкультура, що об’єднує прихильників японсь&
кої анімації однойменного жанру.
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Людей, що належать до даної субкультури називають «ота&
ку». Отаку вирізняються світобаченням, яке особливо сильно
піддалося впливу східної культури і філософії, що пропаган&
дується в аніме. Рольові ігри отаку відрізняються більшою на&
повненістю соціально&психологічними аспектами.
Аніме, як самостійне мистецтво з’явилося у 1958 році, ви&
ходом анімаційного фільму «Tale of the White Serpent», що був
зроблений на студії «Toei».
З розвитком техніки, в створенні аніме почало використо&
вуватися все більше 3d&графіки та анімації, проте серед отаку
завжди найвище цінилася реалістичність сюжету та опис
соціально&психологічних аспектів життя персонажів.
Характер — це індивідуальне сполучення стійких
психічних особливостей людини, яке обумовлює типовий для
неї спосіб поведінки в певних життєвих умовах та обставинах.
Характер формується на базі навичок, звичок, життєвого
досвіду і світогляду, тому отаку та толкіністи дуже різняться
за характером і за спрямованістю. Перший етап дослідження,
проведеного серед представників даних субкультур, показав
наявність відмінностей у характерах та спрямованості між
толкіністами та отаку. Найбільш імовірною причиною цьому
може бути відмінність між життєвими поглядами, які
сповідуються авторами західних фантастичних творів, і тими,
яким слідують східні творці.
У той час, як серед толкіністів ключовими поняттями в
житті є сила, кохання, вірність, якими переповнена західна
фантастика, отаку звертають більше уваги на такі поняття як
дружба, час, сенс життя, мудрість і т.п.
З іншого боку фантастичні твори, як західні, так і східні,
змушують читача/глядача постійно уявляти себе у ролі кож&
ного окремого персонажа, аналізувати його поведінку, оціню&
ючи зі своєї точки зору кожен вчинок, що робив даний персо&
наж. Таким чином глядач/читач практично переймає досвід
кожного з персонажів.
Література
1. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та пе&
дагогіки : навч.&метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К. : КНЕУ,
2002. — 157 с.
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ВПЛИВ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН НА
ЗДОРОВ’Я ТА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТИ
В. В. Васильєв
Факультет соціальних технологій, V курс, група ЗСР(32,
спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: Л. Д. Дмитрієва, ст. викл.

Проблема збереження і зміцнення індивідуального та гро&
мадського здоров’я населення набула останнім часом значної
актуальності в Україні. Здоров’я людини на 10 відсотків воно
залежить від успішного функціонування системи охорони здо&
ров’я, на 20 відсотків — від спадковості, на 20 відсотків — від
соціоекологічних факторів, але найбільше — на 50 відсотків —
від способу життя людини. Здорова людина добре адаптована
до оточуючого її фізичного та соціального середовища, гар&
монійно розвинута, реалізує свої здібності.
На сучасному етапі особливу турботу викликає стан здо&
ров’я молодого покоління, оскільки останнім часом намічаєть&
ся стійка тенденція до збільшення проявів негативної по&
ведінки в молодіжному середовищі повязане з вживанням
молоддю наркотиків, нікотину, міцних алкогольних напоїв,
раннім сексуальним зв’язкам, що різко погіршує стан їх
фізичного та психічного здоров’я. За оцінками експертів, за
останні 10 років частка наркоманів серед школярів України
зросла у 6–8 paзів, а смертність серед них зросла у 40 разів.
Проблеми пов’язані зi вживанням молоддю психоактивних ре&
човин мають надзвичайно гострий характер, оскільки набува&
ють рис епідемічного процессу. Сенс алкоголізму і наркоманії
полягає в тому, що метою людини стає зміна свого психічного
стану штучно, а універсальною властивістю алкоголю є його
здатність посилювати позитивні емоційні переживання.
Споживачі наркотиків становлять 90% серед ВІЛ&інфіко&
ваних i сьогодні Україна посідає перше місце у Європі за їx
кількістю, що в 4 рази більше, ніж у Білорусії, Польші, Чехії,
Угорщинi та Словаччині, разом взятих.
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Алкоголь належить до легальних наркотиків. Його вжи&
вання та купівля не переслідуються законом.
За останні роки різко зросла кількість неповнолітніх, особ&
ливо підлітків, які вживають дурманячі речовини, що викли&
кають хворобливу пристрасть — токсикоманію.
На підставі тривалих досліджень у різних наукових колек&
тивах були виявлені групи ризику по алкоголізму, наркома&
нии та токсикоманії. До них належать : дитяча гіперак&
тивність; емоційна лабільність; імпульсивність; егоїстичність;
порушення концентрації уваги; підвищена тривожність;
істерія чи іотероїдна акцентуація; підліткова асоціальність.
Алкоголізм і наркоманію часто розглядають як два са&
мостійних явища. Між тим в цих захворюваннях є єдина осно&
ва — патологічний потяг до хімічної речовини, яка призво&
дить до розвитку психічного і фізичного узалежнення від них
та веде до деградації, чи повного розпаду особистості, зростан&
ня захворюваності і призводить до смерті від постійного от&
руєння організму
Проблема наркоманій є проблемою психологічною, обу&
мовленою тим, що слабшають зв’язки між батьками і дити&
ною, відносини перетворюються у формальну виховну проце&
дуру, що викликає протест у дітей.
Експерти основною причиною поширення наркоманій се&
ред неповнолітніх та молоді важають руйнування інституту
родини, духовну спустошеність взаємин батьків та дітей;
вплив реклами, що пропагує стиль життя, пов’язаний із вжи&
ванням алкоголю і наркотиків; невміння підлітка справляти&
ся зі стресом; брак чітких світоглядних орієнтирів, означений
як «відсутність ідеології»; викривлені цінності.
Розв’язання проблем у сфері, яка спрямована на формуван&
ня здорового способу життя й профілактику негативних явищ
у дитячому та молодіжному середовищі здійснюються на ос&
нові плідної співпраці державних та недержавних організацій,
що впливають на формування соціально&психологічного сере&
довища завдяки здійсненню соціальних проектів.
Спеціалісти різних соціальних сфер і соціальних інсти&
тутів держави відповідно до вимог державної молодіжної
соціальної політики в Україні використовуючи набутий досвід
— 455 —

Секція VIII

Фахівець із соціальної роботи —

цілеспрямовано прагненуть до розв’язання найболючішої
проблеми — збереження та зміцнення здоров’я молодого по&
коління.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ДУХОВНОСТІ ТА ІМІДЖУ СОЦІАЛЬНОГО
ПРАЦІВНИКА
Н. В. Васильчук
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна».
кафедра соціальної роботи, ІІ курс, група СР(21, спеціальність
«Соціальна робота».
Науковий керівник: Н. І. Гітун, к. філос. н. , доцент,
завідувач кафедри соціальної роботи

Соціальна робота існувала в людському суспільстві у виг&
ляді допомоги і взаємодопомоги споконвіку, спираючись на
загальнолюдські духовні цінності. Гуманістичні християнські
традиції Київської Русі заклали основу соціальної роботи на
особистісному і суспільному рівнях у вигляді благодійності,
опіки та піклування.
У процесі своєї еволюції вона прагматизувалась, відходячи
від своїх витоків духовності, але тим неменше її визначення
зараз представляється як милосердя + вміння. Саме милосер&
дя як стан душі людини — соціального працівника є основою
і сполучною ланкою між соціальною роботою і духовністю.
Під духовністю психологами розуміється внутрішня спрямо&
ваність до добра, потреба віддавати свої душевні сили ближнь&
ому, творити добро, виконуючи свою місію на цій землі. Тому
соціальна робота була і залишається одним з найважчих, але
благородніших і натхненних видів діяльності.
На думку Холостової О. І., яку ми розділяємо, не кожна
людина може стати соціальним працівником. Визначальним
критерієм є система її духовних цінностей. Ціннісні установки
професійної соціальної роботи у всіх її різновидах зводяться до
загальнолюдських цінностей, пошани честі і гідності людини,
унікальності її особистості [1].
Стиль поведінки соціального працівника, зумовлений су&
купністю його особистісних якостей, його ціннісними орієн&
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таціями і інтересами, надає вирішальну дію на систему відно&
син, яку він формує. Значить, роль його особистісних якостей
дуже велика в професійній діяльності і виборі професії.
Соціальна робота як професія вимагає ґрунтовної підготовки
і постійного вдосконалення фахівців в цій галузі, формування
їх іміджу. Поняття «іміджу» включає не тільки природні
властивості особи, але і спеціально напрацьовані, створені, во&
но пов’язане як із зовнішнім виглядом, так і з внутрішнім
змістом людини, його психологічним типом.
Поняття іміджу багатошарове і створюється з різних до&
данків. Першим доданком можна виділити етичну надійність
соціального працівника. Етична людина усвідомлює не&
обхідність дії з урахуванням критеріїв, вивірених людським
досвідом. Суспільству потрібний етично&надійний соціальний
працівник, стурбований духовним самовдосконаленням. Пред&
метом його особливої уваги повинно бути людинознавство.
Другий — професіоналізм і компетентність. Будь&який
фахівець, що працює з людьми, повинен бути талановитою
особистістю. Ця позиція знайшла своє віддзеркалення в робо&
тах І. Атватера, Л. П. Прімака [2]. Тим більше це стосується
соціального працівника.
Третім доданком виділяється гуманітарна складова
соціальних працівників. Гуманістичні цінності повинні скла&
дати основу світоглядних позицій соціального працівника.
Наша система освіти не завжди правильно готувала фахівців
світоглядно. У її основі повинні лежати благоговіння перед
особою, визнання цінності кожної життя, унікальність кожної
людини на цій землі.
Наступний важливий доданок для формування іміджу по&
лягає в тому, що кожен соціальний працівник повинен бути
психотехнологом. Психотехнологія реалізується в спілку&
ванні і є системою взаємопов’язаної, внутрішньо мотивованої
психотехніки, яка спирається на аналіз спілкування і особис&
того вдосконалення.
Духовність людини виявляється в потребі пізнавати світ,
себе, сенс і призначення свого життя. Людина духовна в тій
мірі, у якій він замислюється над цими питаннями і прагне
отримати на них відповідь [3]. Формування духовних потреб
особи є найважливішим завданням соціального працівника.
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Духовність характеризується добрим відношенням до інших
людей, турботою, увагою, готовністю прийти на допомогу,
розділити радість або горе. Нині соціальна реальність пород&
жує нові механізми спілкування людей, самовдосконалення.
Такими механізмами є психотехніки. Використання різно&
манітної психотехніки допоможе соціальному працівникові
знайти навички самоорганізації саморегуляції, духовного
очищення, формування іміджу для успішного професійного
надання допомоги людям.
Використана література
1. Атватер И. Я Вас слушаю. — М., 1984. — с. 44.,
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Н. О. Гаврилюк
Миколаївська міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна».
ІІ курс, група СР(2, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керіник Л. А. Калініна, к. пед. н.

Соціальна робота як наукова дисципліна досить активно
розвивалась в Україні впродовж останніх 15 років. Сьогодні в
Україні відбувається процес формування системи підготовки
соціальних працівників, яка має декілька рівнів. Цій системі
властива низка проблем, зумовлених як загальним станови&
щем освіти, так і особливостями становлення соціальної робо&
ти як нового фаху в Україні.
Практична діяльність — одна з найважливіших складових
професійної та особистісної підготовки соціального працівни&
ка. Але слід зазначити, що у навчальних закладах, які готу&
ють соціальних працівників, не завжди приділяють належну
увагу практиці та її відповідності програмі теоретичної підго&
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товки, організовуючи здебільшого лише ознайомлювальні
візити до соціальних служб.
У містах України функціонує небагато соціальних закладів
і організацій, які справді займаються соціальною роботою, і де
можна ознайомитися з такою практикою. Не всі соціальні зак&
лади готові працювати зі студентами, долучати їх до практич&
ної діяльності, а не лише використовувати студентів — прак&
тикантів для виконання нескладних доручень, які дуже часто
не мають нічого спільного з соціальною роботою.
Дотепер у державній системі соціального захисту здебіль&
шого працюють люди, які не мають спеціальної освіти із
соціальної роботи. Так за даними, оприлюдненими на колегії
Мінпраці в жовтні 2006 року, у державній системі соціального
захисту населення працює лише близько 200 фахівців із
освітою за напрямом «Соціальна робота».
Трохи краща ситуація в державних соціальних службах
для сім’ї, дітей та молоді, куди влаштовуються на роботу ті,
хто отримує освіту із соціальної педагогіки, але ці заклади по&
терпають від плинності кадрів і неукомплектованості штатів.
Перекваліфікація або підвищення кваліфікації зазвичай
є платними, а рівень оплати праці соціальних працівників на
сьогоднішній день є дуже низьким, тому програми перек&
валіфікації або не працюють взагалі, або на них потрапляють
випадкові люди. Курси підвищення кваліфікації Мінпраці
розраховані на керівників управлінь і соціальних закладів та
орієнтовані переважно на забезпечення інформацією лише
у нормативно&правовій базі.
Дедалі все більше університетів та їх філії у регіонах готу&
ють соціальних працівників, соціальних педагогів, менед&
жерів соціальної сфери, фахівців із соціально&правової роботи
тощо. Вже відбулися перші випуски підготовлених фахівців.
Але є проблема залучення випускників до соціальних зак&
ладів і організацій системи соціального захисту населення.
Поряд з цим існує потреба у гнучких, короткотермінових,
спеціалізованих програмах перепідготовки та підвищення
кваліфікації для працівників соціальної сфери.
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ
ОРІЄНТОВАНОСТІ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Н. І. Гітун
завідувач кафедри соціальної роботи Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна», к. філос. н. , доцент

Теорія соціальної роботи як наука, що проходить процес
становлення, активно шукає теоретичні і методологічні підхо&
ди до побудови власної концептуальної схеми. Активно оп&
рацьовуються філософські, логіко&гносеологічні основи
соціальної роботи, її етичні, пcихолого&педагогічні та правові
аспекти, аналізується взаємозв’язок соціальної роботи і со&
ціальної історії, виявляється значущість конфліктологічного
підходу до проблем соціальної роботи і, звичайно, різно&
манітність форм взаємодії соціальної роботи і соціології, в лоні
якої соціальна робота як діяльність почала переростати
в соціальну роботу як науку. Поки, проте, залишається в тіні
ще один зріз соціальної роботи і її теоретичного осмислення
культурологічний. В той же час на Заході, зокрема в США
культурологічна компетентність — так звана «контекстуаль&
на компетентність», тобто розуміння соціокультурного середо&
вища, в якому здійснюється практика, — є невід’ємною части&
ною професійної компетентності соціального працівника
разом з концептуальною, інтеграційною, адаптивною і міжо&
собистісною. [1]
Сьогодні існує життєва необхідність розробки культуро&
логічного підходу до побудови теорії і практики соціальної ро&
боти, що викликана складними процесами соціокультурної
динаміки XXІ століття.
Культурологічна компетентність соціального працівника
передбачає знання культурних патернів, технологій і сим&
волічних об’єктів і уміння використовувати ці знання у що&
денній практичній діяльності. Яким чином можливо врахову&
вати культурологічні чинники і навчати цьому соціальних
працівників, демонструє книга М. Доела і С. Шадлоу «Прак&
тика соціальної роботи». [2] Автори виділяють два аспекти
культурологічної компетентності: індивідуальний і інсти&
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туційний. Індивідуальна компетентність — це розуміння
соціальним працівником відмінних рис культури (як власної,
так і клієнтів) і їх впливу на екзистенційні, психологічні,
світоглядні, соціальні характеристики, на смисложиттєву
і поведінкову організації континууму повсякденності. Інсти&
туційна компетентність характеризує культурологічну
обізнаність соціальної служби і її здатність працювати в ситу&
аціях полікультурності, адаптуючись до культурної різно&
манітності. Разом з тим очевидно, що викладеними вище
аспектами не вичерпується культурологічна складова соціаль&
ної роботи. Сьогоднішня проблема — це проблема існування
безлічі змішаних і прикордонних форм культури, викликаних
тотальною відмовою від норми, — соціальної, етичної, есте&
тичної, мовної. Це принциповий плюралізм постмодерністсь&
ких «форм життя» (Л. Вітгенштейн) ускладнений тран&
сгресією культурних матриць.
Ріст взаємодіючих культур викликає значну зміну в куль&
турних формах життєдіяльності (як на загальнонаціонально&
му, так і на локально&груповому рівнях), в мовній і повсяк&
денній практиці. При цьому масштаби нової інформації, що
потрапляє з іншокультурного середовища, такі інтенсивні, що
можуть викликати у представників культури — реципієнта
часткову втрату культурної ідентичності, в граничному випад&
ку — культурний шок. Криза ідентичності завжди супровод&
жується явищами маргіналізації, аномії, девіатності, психо&
патології і так далі. Завданнями соціальних працівників ста&
ють в цьому випадку акультурація і культурна адаптація
клієнтів, що не справляються самостійно з швидкими (або
кардинальними) соціокультурними змінами. Отже, соціаль&
ним працівникам необхідно мати уявлення про суть і основні
етапи культурної адаптації, про ті особистісні і культурні ха&
рактеристики, які заглиблюють або пом’якшують зіткнення
індивіда (або групи) з новою соціокультурною реальністю.
Уміння виявити застарілі і такі, що заважають клієнтові,
культурні стереотипи, допомогти йому прийняти нові патер&
ни, подолати, якщо це необхідно, реакцію відторгнення нової
культурної традиції, слід вважати важливими теоретико&
практичними навичками соціального працівника.
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СОЦІАЛЬНО=ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ІНТЕРНЕТ=АДДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
ОСОБИСТОСТІ
С. Д. Глущенко
Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана,
Обліково(економічний факультет, 1 курс, спеціальність
«Облік і аудит»
Науковий керівник: Д. Г. Лавриненко, асистент

По мірі проникнення в структуру суспільства глобальної
комп’ютерної мережі виникає все більше нових проблем і питань,
породжених нею. Закономірним з точки зору соціальної психо&
логії, в даному випадку, є і виникнення нових опасань, страхів,
фобій. Так, на сьогодні одним з ключових «соціальних» страхів,
пов’язаних з мережею Інтернет, є так звана інтернет&залежність.
Учені підрахували, що сучасний міський житель впродовж
тижня отримує і обробляє в своєму мозку стільки ж інфор&
мації, скільки звичайний житель XVI століття — за все своє
життя. Цьому сприяє в тому числі й Інтернет, що окрім не&
доліків, має ряд безперечних переваг перед традиційними
формами людського спілкування.
Американські психологи оцінюють загальне число інтер&
нет&залежних в об’ємі 3–8% користувачів Мережі. При цьому
відмічена цілком обґрунтована закономірність.
У найзагальнішому вигляді Інтернет&залежність (Internet
addiction) визначається як «нехімічна залежність від користу&
вання Інтернетом» (Griffits, 1996). Обговорення даного фено&
мену почалося не так давно: у 1994 р. К. Янг розробила
і розмістила на web&сайті спеціальний опитувальник, і незаба&
— 462 —

професія чи покликання

Секція VIIІ

ром отримала майже 500 відповідей, автори 400 з яких були
визнані, згідно обраного критерія, інтернет&залежними людьми.
Симптоми інтернет&залежності, що описуються психолога&
ми, і розлуки з улюбленою дівчиною дуже схожі між собою:
наявна та сама апатія, душевний дискомфорт, радість і ей&
форія при зустрічі і т. д.
Інтернет у США і країнах Західної Європи розвинений
значно більше, ніж на теренах СНД, тому досвід цих країн мо&
же бути показовим. В даний час інтенсивно обговорюється
і досліджується феномен (захворювання/синдром) «(нарко)
залежності від Інтернету», або Інтернет&аддикції (Internet
Addiction Disorder, або IAD). З’явився дуже відповідний
термін — «Netaholic», або інтернет&аддикт.
Дослідники відзначають, що велика частка Інтернет&за&
лежних (91%) користується сервісами Інтернет, пов’язаними
із спілкуванням. Іншу частку залежних приваблюють інфор&
маційні сервіси мережі.
Інтернет&залежність може виникати як залежність від са&
мих різних форм використання Інтернету, що за проявами
схожа з вже відомими формами аддиктивної поведінки (нап&
риклад, в результаті вживання алкоголю або наркотиків).
Інтернет є привабливим як засіб відходу від реальності за
рахунок можливості анонімних соціальних інтеракцій. Особ&
ливе значення тут має відчуття безпеки і усвідомлення своєї
анонімності. По&друге, це можливість для реалізації певних
уявлень, фантазій із зворотним зв’язком.
Найбільш руйнівною Інтернет&залежність вбачається для
сімейних стосунків, оскільки у залежної людини починають
з’являтися нові он&лайн знайомі. Існує проблема «комп’ютер&
них вдів» (cyberwidow) — це дружини людей, захоплених
комп’ютером.
Феномен залежності від Інтернету може і повинен бути зро&
зумілим не просто як виключно патологічна пристрасть, від
якої слід за будь&яку ціну позбавлятися, але і як багата
внутрішньою мотивацією пізнавальна діяльність.
Як правило, у тих, хто стає Інтернет&залежними, змінюєть&
ся і структура особистості. Втрачається гармонійність, що,
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очевидно, була спочатку, і особистість набуває характеристик,
що проявляються в аддиктивній поведінці.
Часто, рано чи пізно, аддиктивні особистості стають
соціально дезадаптованими. В той же час не слід опасатися
Інтернет&залежності як такої, оскільки схильність до неї вияв&
ляється у тих, у кого є певний фон (певні особистісні особли&
вості).
Поза сумнівом, залежні від мережі Інтернет потребують
кваліфікованої допомоги. На Заході широкого розповсюджене
звернення по допомогу на спеціалізовані Інтернет&сайти,
функціонують групи за типом «Анонімних Алкоголіків» для
інтернет&залежних, залежних від комп’ютерних ігор (пато&
логічних геймерів).
Психологи докладно вивчають проблеми, що виникають
у обдарованих дітей від взаємодії з комп’ютером, оскільки
можливі труднощі в соціальній адаптації у дитини не лише не
долатимуться, а навпаки, можуть посилитися. На сьогодні,
власники Інтернет&кафе надають дітям можливість працюва&
ти практично безкоштовно, метою чого є формування контин&
генту користувачів Інтернет, «розігрівання ринку».
Інтернет сильно впливає на людей, що накладає
відповідальність на тих, хто організовує Мережу, наповнює її
інформацією, адже інформація завжди викликає певний ви&
ховний ефект.
Розвиток Інтернету характеризується тим, що будь&які
згадки про його державне регулювання зустрічаються Інтер&
нет&громадськістю украй негативно. Існує навіть думка, що
держава, в принципі, не може регулювати Мережу.
Література
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виртуальной коммуникации : проблемы, гипотезы, результаты //
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СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗІ
СТАРШОКЛАСНИКАМИ У СЕРЕДНІЙ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ЩОДО РОЗВИТКУ
ЇХ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
С. В. Горошко
базова структура Університету «Україна», м. Київ, факультет
соціальних технологій,
VI курс, група СР(21, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник — Л. Т. Тюптя, к. пед. н., професор

В умовах суспільства, яке розвивається прискореними
темпами, ускладнюється його структура, і особливо гостро
постає проблема передачі наступним поколінням соціального
досвіду, школа не може залишатися закритою системою.
Успішна соціалізація дитини передбачає інтеграцію усіх ви=
ховних інститутів суспільства. Успіх виховної роботи школи
значною мірою залежить від того, наскільки ефективно вона
взаємодіє із соціальним середовищем учнів, використовує йо=
го виховний потенціал. Таким чином, соціальна робота
у школі — це адекватна реакція суспільства у відповідності
з новими соціокультурними реаліями. [1]
Шкільна соціальна робота має на меті допомогу школярам
у включенні до шкільного життя, координацію зусиль школи,
сім’ї, громадськості; допомогу учням, вчителям і батькам
у вирішенні проблем соціальної ізольованості дітей, агресив&
ної поведінки, недисциплінованості. Шкільні соціальні
працівники створюють для учня сприятливий мікроклімат
навчання. Вони намагаються перш за все виявити існуючі пе&
решкоди на шляху до оволодіння знаннями як окремою дити&
ною, так і певною групою дітей у схожих ситуаціях, і тоді усу&
нути ці перешкоди або змінити ситуацію.
Специфіка соціальної роботи із старшокласниками, в пер=
шу чергу, визначається основними напрямками діяльності
соціального педагога чи соціального працівника з даною ка=
тегорією школярів. А саме фахівець повинен здійснювати
профілактичну роботу, охоронно — захисну діяльність, діаг=
ностичну роботу, корекційно — реабілітаційну та про=
форієнтаційну роботу. [3]
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Всебічний розвиток особистості передбачає формування за&
гальнолюдських норм життєдіяльності, а також добра, краси,
істини, свободи й совісті, поваги й любові. За цими показника&
ми, тобто з позицій загальнолюдської моралі в повсякденному
житті й оцінюється вихованість суб’єкта.
Світогляд людини формується в процесі виховання та
практичної діяльності. Зміст виховання спрямовано саме на
оволодіння загальнолюдськими нормами життєдіяльності.
Сучасна освіта повинна стати тією галуззю соціокультурної
життєдіяльності, де відбувається становлення духовно зрілої,
вільної особистості, спроможної відповідати за долю цивілізації
й культури, захищати загальнолюдські цінності, творити
цілісний гуманний світ. Розв’язання проблем старшокласників
можливе за умови оптимізації управління процесом виховання
за допомогою гуманізації освіти, що має забезпечити утверд&
ження пріоритету загальнолюдських цінностей у суспільстві.
Гуманізація освіти, передбачає сприяння розвитку творчих
можливостей людини, її інтелектуальної свободи, створення
максимально сприятливих умов для розкриття особистості. [2]
Відповідальність освіти — орієнтувати навчальний процес
на те, щоб людина була спроможною не тільки пізнавати або
перетворювати світ, а й для того, щоб відроджувати і входити
в інші світи, в нову епоху, яка з потенційного майбутнього стає
реальністю — реальністю не абстрактно — бездуховною, а на&
повненою смислами. [2]
Завдання національної освіти — характеризувати буття
людини в її особистісній унікальності в її педагогічній
поліфонії на розвиток творчих потенцій людини, які засновані
на розумі, знанні, мудрості, «душевному відчутті». «пізнанні
серцем». на всьому тому, перетворює людину на особистість.
Література
1. Вірна Ж. П., Вінник Т. К. Прогнозування життєвих перспек&
тив в умовах психолого — педагогічного супроводу розвитку дітей за&
гальноосвітньої школи. // Практична психологія та соціальна робо&
та. — 2006. — № 2. — с. 1–4.
2. Кравцов С. В. Психологічні проблеми виховання дітей та мо&
лоді в дусі гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського // Психо&
логічна газета. — 2008. — № 1. — с. 22–29.
3. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога :
Навчальний посібник. — К. : Кондор, 2005. — с. 203–208.
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НА
СТАНОВИЩЕ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
С. В. Губар
базова структура Університету «Україна», м. Київ, факультет
соціальних технологій,
ІI курс, група СР(61, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: О. М. Самар, асистент

Гроші допомагають розділити людську працю, вони дали
можливість здобувати все необхідне для життя скрізь, де засто&
совується праця, де існують обмін і торгівля. Вся сучасна світо&
ва цивілізація стала тим, чим вона є зараз, завдяки грошам.
Гроші — це один з великих винаходів людства, економіч&
ний показник життєвого успіху, який дає власнику право
вільного вибору практично у будь&якій життєвій ситуації.
Молодь — покоління людей, які проходять соціалізацію,
засвоюють, та засвоюють освітні, професійні, культурні та
інші соціальні функції. В залежності від конкретних історич&
них умов, вікові критерії молоді можуть коливатися від 16 до
30 років. [3, с. 71]
Молодь є найбільш продуктивною в демографічному та еко&
номічному відношенні частина суспільства. Населення Украї&
ни характеризується високим рівнем постаріння і, відповідно,
низькою часткою молоді. Так, за даними Держкомстату Ук&
раїни станом на 1 січня 2001 року кількість молоді віком 14–
28 років становила трохи більше 11 мільйонів осіб, що складає
лише 22,6% від загальної кількості постійного населення
країни. [2, с. 134]
Молоді властива проблема бідності, як результат дії факто&
ру економічної нестабільності в Україні. В нашій державі за
умов переходу економіки до ринкових відносин з’явилося і на&
буває розмаху безробіття у всіх регіонах. Воно перш за все по&
ширюється серед молоді як носія робочої сили невисокої
кваліфікації. [5]
Характерною рисою молодіжного безробіття є його нерів&
номірний розподіл за регіонами. Наявність молоді на регіо&
нальних ринках праці коливається від 23% до 39% при серед&
ньому показнику по країні — 32%. [1]
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Вплив факторів бідності молоді на освітню ситуацію в Ук&
раїні: не завжди молода людина йде навчатися туди, куди хо&
че, бо вимушена звертати увагу на витрати, неминучі під час
навчання (місце розташування навчального закладу, ма&
теріальні умови навчання, рівень оплати та ін. ). Все це гово&
рить про те, що свободи у молодої людини без грошей бути не
може, бо вона у кожному з аспектів свого життя є багато в чо&
му від них залежною.
Кризові явища у сімейно&шлюбних відносинах (високий
рівень розлучень, сімейних конфліктів, обмежені можливості
для поліпшення житлових умов сімей), як наслідок негатив&
ної дії фінансового фактору. [1, с. 45]
Згідно Декларації «Про загальні засади державної мо&
лодіжної політики в Україні» — державна молодіжна політи&
ка в Україні є пріоритетом і специфічним напрямом держави
і здійснюється :
• в інтересах молодої людини, суспільства, держави;
• з урахуванням можливостей України, її економічного,
соціального, культурного розвитку і світового досвіду держав&
ної підтримки молоді.
«Фінансова криза» серед молоді стає підґрунтям для поши&
рення асоціальних проявів у поведінці, правопорушень і зло&
чинів серед дітей та молоді. [4]
Проблеми молоді мають стати підґрунтям у визначенні
напрямків державної молодіжної політики, яка має сконцент&
рувати свою увагу на :
1) створенні умов для вирішення проблем матеріального
забезпечення молоді та молодих родин;
2) працевлаштуванні молоді;
3) можливості отримання якісної освіти молоддю;
4) проблемі забезпечення молоді житлом;
5) підлітковій і молодіжній злочинності, іншим анти&
соціальним проявам. [5, с. 138]
Література
1. Актуальні проблеми соціально&педагогічної роботи/ загальна
редакція А. Й. Капської. — К., 2002. — 164 с.
2. Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини : Щорічна до&
повідь Президентові України, Верховній раді України, кабінету
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міністрів України, про становище молоді в Україні (за підсумками
2000 року). К. : Український ін&т досліджень, 2001. — 166 с.
3. Ковалева А. И., Луков В. А Социология молодежи : Теоретичес&
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ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ ФАХІВЦЯ
ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
О. В. Джексон
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
аспірантка факультету «Соціальна педагогіка»
Науковий керівник А. Й. Капська, доктор пед. н., професор

Соціально(виховна діяльність соціального педагога.
Діяльність соціального педагога в умовах функціонування
недільної школи можна охарактеризувати як виконання двох
важливих ролей : організатора навчально&виховного процесу
(конвенційна роль) і роль наставника дітей (виховна роль).
Поєднання цих ролей становить зміст соціально&виховної
діяльності педагога. Роль вихователя вміщує в себе соціально&
терапевтичну функцію. Для реалізації цієї функції соціально&
му педагогу потрібні певні знання й уміння, до яких можна
віднести: психолого&педагогічну грамотність; педагогічну ети&
ку; комунікативні уміння; рефлексивні уміння; здатність до
педагогічної творчості та особистісні якості (емпатія, спосте&
режливість, любов до вихованців).
Характеристика ефективних відносин між соціальним
педагогом і дітьми.
Одне із важливих завдань соціального педагога в умовах
діяльності недільної школи — виконувати роль духовного нас&
тавника дитини, який супроводжує її на шляху її духовного,
соціального, емоційного та інтелектуального розвитку. Може&
мо назвати три характеристики ефективних відносин між со&
ціальним педагогом і дітьми: цілеспрямованість, підзвітність
та справжня турбота про вихованців [3].
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Принцип цілеспрямованості наставницьких відносин зна&
ходить втілення, коли зміст навчальних програм відповідає
соціально&виховним цілям діяльності.
Принцип підзвітності реалізується через створення відкри&
того середовища виховання за умов відкритості дитини до
принципів морального життя. Завдання соціального педагога
визначити комбінацію морально&соціальних навичок відпо&
відно до вікової групи вихованців, які вони можуть і готові
практикувати. Так, наприклад, у дітей молодшого шкільного
віку можна формувати навички ввічливості, доброзичливості,
чесності, слухняності, а також набувати вміння ділитися, дот&
римуватися черги, виражати свої емоції соціально&прийнят&
ним чином.
Третя характеристика ефективних відносин між наставни&
ком і учнями — створення середовища турботи про вихо&
ванців. На соціально&педагогічному рівні поняття «турботи»
вміщує в себе дві фундаментальні складові : підтримку та сти&
мулювання. У соціально&виховному середовищі недільної
школи підтримка вихованців проявляється коли педагог:
уважно слухає дитину, коли вона розповідає про своє життя
і розуміння світу; висловлює позитивні установки щодо мож&
ливостей кожної дитини досягти життєвого успіху; проявляє
співчуття та співпереживання в складні періоди життя дити&
ни; щиро відкриває дітям свої внутрішні переживання та свій
життєвий досвід; будує відносини взаємодовіри.
Вважаємо за доцільне зазначити, що середовище, яке дає
підростаючому поколінню лише підтримку без певного пош&
товху до розвитку і подоланню труднощів може привести до
затримки соціального розвитку особистості і, можливо, навіть
стагнації. Тому дітям необхідна стимуляція, заохочення до по&
дальшого розвитку, відкриття широких горизонтів освіти, са&
моосвіти і самовдосконалення.
З практичної точки зору, стимуляція соціального і духов&
ного розвитку вихованців здійснюється тоді, коли педагог
недільної школи ставить перед дитиною завдання, які знахо&
дяться в зоні найближчого розвитку; організує дискусії на гло&
бально значущі теми [2]; ставить перед вихованцями високі
моральні стандарти та чітко поясняє дітям свої очікування
в цій сфері [1]; допомагає побачити багатовимірний контекст
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сучасного світу та значущість морального вибору людини [1];
демонструє моральну та соціальну досконалість у своєму влас&
ному житті, оскільки справжня соціалізація і рівень духовно&
го розвитку проявляється у вчинках людини, а не в її знаннях.
Таким чином, фахівці з соціальної роботи потребують ре&
тельної професіональної підготовки і готовності до особис&
тісного і професійного саморозвитку для виконання складних
завдань соціально&виховної роботи.
Література
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ=СИРОТАМИ ЯК
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
Н. О. Діхтяр
Інститут соціальної роботи та управління,
IV курс, група 44 СРПП, спеціальність
«Соціальна робота. Практична психологія»
Науковий керівник: І. Б. Міщенко, к. пед. н., доцент

Соціальна робота — це вислів, що означає прояв гуманного
ставлення до людини. Вона виникла ще в біблійні часи як бла&
годійність, релігійний обов’язок, як система гуманітарних
послуг тим, хто їх потребує. Окремі вчені починають відлік
історії соціальної роботи ледь не з часів дохристиянської
Київської Русі, однак не варто ототожнювати бажання допо&
могти та професійну діяльність спеціально підготовлених
фахівців, які застосовують наукові, перевірені практикою мо&
делі та підходи з урахуванням специфіки різних груп клієн&
тів. Зараз ця робота визнана у всьому світі як професія, що
потребує спеціальної підготовки.
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Соціальна робота відрізняється також від філантропістів
(як прояв любові до людства), меценатів, благодійників своєю
орієнтацією не лише на допомогу людині у розв’язанні щоден&
них проблем, а й на розвиток у неї, при необхідності, технік
подолання труднощів, навичок самореалізації. Безумовно не
можна розділити поняття професії та покликання, а навпаки
потрібно підкреслити те, що разом вони забезпечують високу
ефективність діяльності соціального працівника. Це підтвер&
джується, якщо розглядати поняття покликання та професії
у соціальній роботі як два взаємодоповнюючих чинника.
Покликання — це визначення своєї діяльності як основної
мети, яка співвідноситься з життєвими принципами самої лю&
дини. Професія — це виконання свої професійних обов’язків
відповідно до отриманої освіти. Незважаючи на різноманіт&
ність груп клієнтів соціальної роботи успішне здійснення про&
фесійної діяльності ( в тому числі і при роботі з дітьми&сирота&
ми) вимагає від соціального працівника володіння такими
особистісними якостями як гнучкість, яка проявляється на
інтелектуальному, емоційному і поведінковому рівнях; висока
міра особистої та соціальної відповідальності; адаптованість,
яка проявляється як відкритість у спілкуванні, готовність
прийняти і розділити норми, цінності і спосіб життя дитини;
уміння контролювати свою поведінку в різних життєвих ситу&
аціях і ситуаціях спілкування; здатність відстоювати свої пере&
конання, створювати і підтримувати емоційний комфорт у си&
туації міжособистісного спілкування.
Соціальна робота як покликання не лише акумклює основи
своїх потреб, можливостей, інтересів, але й сприяє пізнанню
професійної ролі, виступаючи в якості внутрішніх мотивів
професійної діяльності. В результаті цього у такого фахівця
підвищується впевненість у собі, задоволення свою професією,
ефективність роботи, зростає прагнення до самореалізації, до
розвитку особистісного потенціалу.
Покликання та професія як два взаємодоповнюючі факто&
ри відіграють важливу роль у роботі з дітьми&сиротами. Саме
тут дуже важливим є поєднання професійних вмінь соціально&
го працівника та щирого бажання допомогти.
Дитинство — час, коли закладається особистісний по&
тенціал маубутнього громадянина, що забезпечує психо&
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логічну стійкість, позитивні моральні орієнтації, життєздат&
ність і цілеспрямованість у майбутньому. Як показує практи&
ка, діти, які виховуються у закладах для дітей&сиріт, помітно
відрізняються від свої ровесників, котрі виховуються в роди&
нах. Причому діти, які виховуються в інтернатних закладах,
не гірші і не кращі від тих, хто виховується в сім’ях, — вони
принципово інші. При формальному здійсненні соціальної до&
помоги дітям&сиротам, діяльність соціального працівника
буде малоефективною і приненсе незначні результати. Це по&
в’язано з тим, що діти тонко відчувають щирість, співпережи&
вання, бажання допомогти та протилежні їм якості. Ось чому
надання кваліфікованої допомоги як ознака професіоналізму
соціального працівника повинно поєднуватися з усвідомлен&
ням своєї професії як покликання.
Таким чином, поєднання фаху та покликання, знання зов&
нішніх ознак сирітства, дають можливість фахівцям соціальної
сфери системно і продуктивно допомагати дітям&сиротам.

МОЛОДІЖНИЙ РИНОК ПРАЦІ
А. І. Жура
Факультет соціальних технологій, V курс, група СР(З2,
спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: Л. Д. Дмитрієва, ст. викл.

Стан справ в сфері зайнятості є визначальним щодо існу&
вання й розвитку будь&якого суспільства. Саме тому органи
й установи, для яких зайнятість є об’єктом управлінського
впливу, несуть значну відповідальність за процеси, що від&
буваються в цій сфері. З огляду на те, що ключова роль
в регулюванні процесів на ринку праці належить Державній
службі зайнятості, важливим є підвищення ефективності її
діяльності на основі встановлення зворотного зв'язку між
даною установою і суб’єктами зацікавленими в реалізації
через неї своїх інтересів.
Реалізація конституційних прав громадян України щодо
вільного вибору зайнятості і захисту від безробіття незалежно
від національності, статі, віку, соціального статусу, політич&
них і релігійних переконань потребує створення та діяльності
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державного органу з питань зайнятості населення, яким
і є Державна служба зайнятості.
В Україні зараз дуже гостро стоїть питання працевлаш&
тування молоді. Головною ознакою становища молоді на рин&
ку праці є диспропорція між пропозицією та попитом на
робочу силу. Більшість молодих людей, особливо тих, що нав&
чаються, прагнуть працювати і мати власне джерело для
існування. Це підтверджує відносно високий рівень економіч&
ної активності громадян віком 15–29 років. Серед головних
проблем молодіжного ринку праці є вимушена незайнятість
міської молоді 15–19 років, яка є найменш конкурентно&
спроможною на ринку праці, оскількі не має професійної
освіти та досвіду роботи.
В місті Києві вирішенням цього питання займається
Київський молодіжний центр праці, який є державною струк&
турою, що знаходиться у підпорядкуванні Київської міської
державної адміністрації. Його головним завданням є надання
молоді міста Києва постійної та різноманітної допомоги
з питань повного чи тимчасового працевлаштування, право&
вого та економічного захисту, створення нових робочих місць,
координація та розвиток міжнародних молодіжних програм
тощо.
Основними функціями та напрямками роботи Київського
молодіжного центру праці є:
— працевлаштування молодих людей;
— професійна якісна підготовка та перепідготовка незай&
нятої молоді;
— підтримка підприємницької ініціативи молоді;
— інформаційна підтримка діяльності Київського моло&
діжного центру праці;
— координація громадських процесів у студентському
середовищі міста;
— створення нових робочих місць шляхом залучення мо&
лоді до роботи на будівництві та реконструкції об'єктів у місті
Києві;
— міжнародна діяльність.
Завдання служб зайнятості полягає в регулюванні ринку
праці з тим, щоб попит і пропозиція на ньому найбільшою мі&
рою відповідали одне одному. У зв’язку з підвищенням якості
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обслуговування, поширенням інформованості населення про
послуги центру праці очікується зростання звернень молодих
людей. Це переважно особи, які звільняться за угодою сторін,
з причин плинності кадрів, випускники загальноосвітніх
шкіл, які не змогли продовжити навчання, особи, які більше
року не працювали, а також військовослужбовці, звільнені із
Збройних Сил України у зв’язку з їх реформуванням.
Для покращення працевлаштування і отримання гідної
роботи молодим спеціалістам після закінчення навчання,
необхідно удосконалити сам процес проходження практики на
підприємствах та направлення їх на місце роботи. За
допомогою методів і засобів масової інформації необхідно
доносити до молодих людей, які шукають роботу, мобільну
і регулярну інформацію про кількість і наявність вакантних
робочих місць та підключити наявну агітацію у вигляді
плакатів, буклетів та листівок та ін., з цією інформацією про
молодіжні центри праці, служби і центри зайнятості.
Досвід розвинених країн свідчить про те, що служба зай&
нятості успішніше діє там, де вона належить державі, під&
порядкована органам влади, має штат висококваліфікованих
спеціалістів з питань зайнятості. Проте в умовах ринкової
економіки неминуче виникають різні приватні (недержавні)
установи сприяння зайнятості.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ
О. Ю. Закусило
Викладач кафедри соціальної роботи Луцького інституту розвитку
людини Університету «Україна»

Здоров’я населення, зокрема, молоді — визначальна озна&
ка сталого розвитку суспільства, основа життєздатності дер&
жави. Показники й тенденції, що характеризують стан здо&
ров’я молоді України, з кожним роком погіршуються. Фахівці
оцінюють їх як такі, що загрожують національній безпеці
країни, зменшують ресурс розвитку нації.
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Потреба у висвітлені даної проблеми зумовлена, передусім,
незадовільним станом здоров’я молоді України, і тим, що ситу&
ація у цій сфері попри значні зусилля держави та громадського
сектору, які докладались впродовж останніх років, не зазнала
істотних змін на краще. Але все ж таки слід відмітити тен&
денцію до фокусування діяльності різних інституцій, в тому
числі і соціальних служб, недержавних організацій, на питан&
нях пов’язаних із збереженням та зміцненням здоров’я молоді
та зміні акцентів у підходах до їх вирішення. Це зумовлено тим,
що проблема здоров’я, формування здорового способу життя
стала усвідомлюватись не лише з медичної точки зору і належа&
ти до компетенції закладів охорони здоров’я, а й розглядатись
як складна соціальна проблема, безпосередньо пов’язана з по&
ведінковими аспектами та різними сферами життєдіяльності
кожної людини, виходячи, таким чином, на рівень компетенції
ширшого кола соціальних інститутів. Тобто йдеться передусім
про поширення у вітчизняній суспільній думці й практиці су&
часного погляду світової спільноти на феномен здоров’я люди&
ни. Цей погляд, підтриманий ВООЗ, вважає здоров’я людей
зумовленим переважно соціальними чинниками, зокрема умо&
вами життя та способом життя, притаманним кожній людині.
Зважаючи на відомий факт, що п’ятдесят відсотків здоров’я
людини залежать від її способу життя, виникає необхідність
сформувати у кожної молодої людини потребу в здоров’ї, потре&
бу в його збереженні та зміцненні. Саме тому, власне медичній
стороні проблеми, зокрема лікуванню, слід відводити незначну
роль порівняно з цілісною системною діяльністю майже всіх
інститутів суспільства, яка має бути спрямована на популяри&
зацію здоров’я, профілактику захворювань і створення від&
повідних умов для найповнішої реалізації кожною людиною
індивідуального потенціалу здоров’я. Такою системою дій
є формування здорового способу життя молоді, спрямоване на
створення передумов, потрібних для того, щоб забезпечити
кожній людині можливості реалізації власного потенціалу
зміцнення та збереження здоров’я. У практичній площині
ФЗСЖ — це процес докладання зусиль для поліпшення здо&
ров’я та благополуччя населення.
Основоположні засади діяльності у сфері здоров’я містять&
ся в Оттавській Хартії, що була прийнята в 1986 році в Оттаві
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на Першій Міжнародній конференції з формування здорового
способу життя. Хартія визначає такі основні положення та
принципи ФЗСЖ : визнання ідеї пріоритету цінності здоров’я
у світоглядній системі цінностей людини; розуміння здоров’я
не тільки як стану відсутності захворювань або фізичних вад,
а як стану повного благополуччя; цілісному розумінні здо&
ров’я як феномена, що нероздільно поєднує його чотири сфери —
фізичну, психічну, соціальну і духовну; визнанні того, що
відповідальність за своє здоров’я несе, передусім, сама люди&
на, хоча це не зменшує ролі держави й суспільства щодо
відповідальності за стан громадського здоров’я.
Можемо підсумувати, що в Україні досягти позитивних ре&
зультатів у покращенні здоров’я молодого населення можна за
умови впровадження системної діяльності щодо ФЗСЖ та
відповідності цієї діяльності певним концептуальним засадам
прийнятим у світовій спільноті.
Література
1. Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків
та молоді : потенціал громади. Метод. матеріали до тренінгу / Авт.&
упоряд. Н. В. Зимівець; За заг. ред. . Г. М. Лактіонової. — К. : Наук.
світ, 2004. — 205 с.
2. Новые подходы в сфере охраны общественного здоровья и фор&
мирования здорового образа жизни / Междунар. федерация соц. ра&
ботников, Христиан. дет. Фонд, Укр. ассоц. соц. педагогов и специа&
листов по соц. работе. — К., 2002.
3. Технологія проведення тренінгів з формування здорового спосо&
бу життя молоді / Г. М. Бевз, О. П. Главник. — К. : Український ін&т
соціальних досліджень, 2005. — Кн. 1. — 176 с.

РОЛЬ РЕЛІГІЙНОГО ЧИННИКА У ФОРМУВАННІ
СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ
О. С. Іванова
Факультет соціальних технологій, ІV курс, група СР(41, спеціальність
«Соціальна робота»
Науковий керівник: Л. Д. Дмитрієва, ст. викл.

В українському суспільстві немає чіткої визначеної формо&
ванності духовних, соціальних, політичних, суспільних, та інших
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цінностей. Це призводить до поглиблення соціального і роз’єднан&
ня суспільства, до системної кризи. Як наслідок, падіння тра&
диційних духовних орієнтирів радикальне, аж до протилежного
знаку, що змінило вістову інтерпретацію понять «справед&
ливість», «добро» та інших категорій, їз яких особа не може буду&
вати програму життєдіяльності, усвідомлюючи ету суспільного
і державного розвитку.
Духовність людини пов’язана з її розумом, станом, із здат&
ністю емоційно реагувати на свої вчинки і вчинки інших. Ду&
ховність тісно пов’язана з релігією, вона підсилює духовність,
надає їй нового звучання і значущості. Натомість з прогресом
у науці, техніці мораль світська і мораль віри, кожна з яких по&
роджує свою — «духовність світську і духовність віри, які не
відокремлені одна від одної, а перебувають у тісному взаємозв’яз&
ку Трактування духовності як інтегрованого поняття обов’язко&
во повинно обіймати і його світське, і релігійне розуміння.
При масовій релігійній неосвіченності, глибокій моральній
кризі в нашій країні для кожного, хто не байдужий до проблем
молоді, до майбутнього держави, питання християнського ви&
ховання займає значиме місце.
Дослідження, які проводились в середині 90&х років Ук&
раїнським науково — дослідним інститутом проблем молоді, до&
водять, що релігійність серед української молоді доволі висока,
і на сьогодні релігія, а особливо православ’я, виступає як один із
засобів політичної, культурної та етнічної мобілізації молоді.
Отже, духовність — це цінніший вимір буття (внутрішньо&
го та зовнішнього в їх єдності), його співвіднесеність з абсолют&
ними цінностями, творчістю, свободою. У такому розумінні фе&
номен «духовність» не є тотожним феномену «моральність».
Моральні норми поведінки визначаються духовними людини,
тобто існуванням людини за законами Істини, Добра і Краси.
В християнському віровченні зміст духовних цінностей міс&
титься в Біблії у трьох іпостасях : християнських чеснотах, пло&
дах дарів Святого Духа і десяти заповідях Божих. Витоки духов&
ності необхідно шукати у факті соціальної сутності людини,
у протиставленні і єдності суспільного і особистісного інтересів.
Саме ця боротьба породжує поняття Добра і Зла».
Збереження основ солідарності громадян, що по різному ро&
зуміють шлях до істини, сутність добра і зла, принципи
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співжиття, ідеали людського розвитку, потребує виваженості
і духовного консенсусу. Для цих цілей використовується сила
громадської думки, менталітету, відповідних цінносних
орієнтацій. Останні набуваються шляхом публічних обговорень
проблем духовності, мирної просвітницької роботи, гуманітари&
зації освіти, досягнення високого рівня філософської культури.
Все це потребує державного гарантування і не може існувати
без відповідної державної політики та державних асигнувань.
В цьому лише розумінні ідеологія може бути державною. Хоча
частина науковців вважає, що інтегративна ідеологія можлива
за умов базування не на змістовних, а на формальних і струк&
турних моментах, тобто процедурах, правилах, абстрактних
установках, на основі яких взаємодіють інші ідеології, для Ук&
раїни на роль інтегративної ідеології пропонується національно&
державницька ідеологія. Релігійність українців — одна із скла&
дових українського національного світогляду.
Духовним, ідейно — гуманістичним ядром її має бути
національна ідея, яка побудована на природних високих
національних та загальнолюдських (християнських) ціннос&
тях, а не на абстрактних утопіях. Оскільки немає християнства
як такого, а реально існують лише його конкретні історичні
різновиди, то в роботі мова йшла здебільшого про Православ’я.
Як це не парадоксально звучить, але саме релігія може бу&
ти інтелектуальною, психологічною і світоглядною силою, яка
захищає від претендування науки і техніки на всезагальну
пріоритетність, знівелювати прагматизм в оцінці особистості її
утилітарних орієнтацій в повернути людину до духовних дже&
рел, моральних цінностей, до сенсу життя.

МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗІЦІЇ ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
А. М. Кирлан
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
«Україна»,
І курс, група С(1, спеціальність «Соціологія»
Науковий керівник Л. А. Калініна, к. п. н., в. о. доцента

Проблеми вивчення ролі мистецтва, його специфіки, функціо&
нування на пртязі багатьох років є цікавими для багатьох діячів.
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Науковці (соціологи, філософи, мистецтвознавці, психологі,
педагогі) вказують на соціалізуючий вплив мистецтва на індивіда.
На думку філософів Ю. Б. Борєва, М. С. Кагана, Л. М. Сто&
ловича, психолога Л. С. Виготського, мистецтво є важливим
видом пізнання, що суттєво доповнює наукові знання, а ху&
дожнє пізнання має можливість представити цілісну картину
світу людини в її становленні та розвитку.
Мистецтво дає можливість відшліфовувати, збагачувати,
коригувати індивідуальний соціальний досвід. Воно здатне пе&
редавати соціальні нання, готувати до життя.
Дж. Бентос вважає, що контрольно&регулююча функція
мистецтва впливає на збалансування емоційного стану, що по&
зитивно діє на формування моральних та соціальних норм, по&
чуттів, а отже, сприяє ефективній соціалізації особистості [1].
Мистецтво, відображаючи дійсність, дає нам соціалізуючу
інформацію : знання про соціальні норми, правила, традиції,
соціальну ієрархію зображеного суспільства, цінності, що
існують в ньому. Завдяки тому, що у мистецтві існують моде&
люючі процеси можна пізнавати соціальний устрій не з архів&
них документів, а з творів мистецтва.
Соціальна значущість мистецтва визначається рівнем впли&
ву художніх образів на внутрішній світ людини, на світ нап&
рямків її соціальної діяльності. У соціальному житті система
цінностей, яка об’єктивно виникає, безпосередньо відобра&
жається і перетворюється індивідом у відповідності з його влас&
ними якостями (вони визначаються психологічними і фізіоло&
гічними особливостями та обставинами розвитку). Так виникає
взаємо обумовленість суспільного та особистого у естетичному
смакові. Одне без одного вони немислимі, і мають здатність
взаємовпливу та взаємо регуляції. Саме тому в одному суспіль&
стві при єдиній моделі соціального смаку, на одному грунті фор&
муються різні смаки особистостей, які впливають один на одно&
го, спричиняють зміну суспільного смаку.
Мистецтво має позитивне поле для набуття практичних дій
з предметами, а також створює особливе підґрунтя для набут&
тя досвіду спілкування. Мистецтво здатне формувати суспіль&
но&естетичні ідеали; соціальні ідеї, моральні норми, цінності
суспільства мистецьких художніх образів перетворюються
в особистий досвід людини, органічні набутки її характеру.
— 480 —

професія чи покликання

Секція VIIІ

Сила емоційно&почуттєвого та ідейно&художнього впливу мис&
тецтва створює поле умовної реальності, в якій дитина вчить&
ся визначати і розвивати свої потреби, інтереси, загальну
спрямованість життєвого шляху.
Мистецтво може допомогти досягти емоційного піднесен&
ня, оскільки здатне викликати цілий спектр почуттів та
емоцій. Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С. Р. Хлєбік вважають, що
значення мистецтва як фактора соціалізації особистості поля&
гає в морально&естетичному характері його впливу: емоційний
зміст твору стає стимулом для формування та вияву почуттів,
емоційним фоном життя та діяльності людини .
Формування гармонiйно розвиненої дитини забезпечується
розвитком високих почуттiв, їх глибоким змiстом i вiдповiд&
ним мiсцем у структурi особистостi.
Успішна соціалізація засобами мистецтва сприяє розши&
ренню діапазону життєтворчих можливостей дітей з особливи&
ми потребами. Вона передбачає оволодіння більш широким
спектром соціальних репертуарів. Мистецтво виступає балан&
сом між вимогами життя та психологічними, фізичними та
соціальними можливостями дитини. Необхідно звернути ува&
гу на творче піднесення дітей цієї категорії дітей, та його пози&
тивну результативність у життєвій сфері.
Через мистецтво прищеплюються і громадські почуття,
зникають погані манери, виховується почуття обов’язку, това&
риськості, працелюбствалипенко, Слід звернути особливу увгу
на феномен творчого піднесення дітей з особливими потребами
:численні конкурси, виставки творів дітей з особливими пот&
ребами, свідчать про великий, ще достатньо не осмислений
пласт творчого натхнення як стимул до життя цієї категорії.
Творчий процес, в якому живе така дитина стимулює її до по&
шуку нових мотивів і сенсу життя.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
Д. Г. Лавриненко
Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана, асистент кафедри педагогіки та психології.
Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України,
науковий кореспондент лабораторії вікової психофізіології

Найбільш розповсюдженим ставленням до ситуацій невиз&
наченості, а особливо серед молоді, зазвичай є намагання їх
уникати внаслідок детермінації ними психологічного диском&
форту, стресу чи напруги. Відтак, суб’єкт намагається найш&
видше відновити рівновагу, зняти напруження, набути ста&
більності. Особистість в ситуаціях невизначеності відчуває
дезорієнтацію, панікує, їй притаманні такі захисні реакції, як
втеча, агресія тощо. Люди в такі моменти схильні приймати
поспішні рішення, некритичні в своїх оцінках і судженнях, не
сприймають ситуацію холістично, спрощуючи її, схильні про&
являти негнучкість і стереотипність мислення.
Зазначимо, що на сьогодні як у вітчизняній, так і в захід&
ній літературі, відсутні єдині підходи до визначення, розгляду
та вимірювання толерантності до невизначеності (tolerance for
ambiguity).
Інтерес в даному контексті представляють роботи російсь&
ких дослідників, що розглядають проблематику діагностики
толерантності. В їх дослідженнях просліджується тенденція
розглядати толерантність до невизначеності не як окремий фе&
номен, а як одну з форм прояву толерантності як родового по&
няття. На противагу, у відомих дослідженнях західних ав&
торів подібний підхід до вивчення феномена толерантності до
невизначеності не зустрічається. Їх дослідження пов’язані, пе&
реважно, з різними аспектами проблематики поборення
невизначеності. Крім того, в російськомовній науковій літера&
турі, присвяченій проблемам толерантності, яскраво перева&
жає «широке історико&еволюційне розуміння толерантності
як соціальної норми, що визначає стійкість до конфліктів
в поліетнічному міжкультурному суспільстві».
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До ключових векторів розгляду толерантності слід віднес&
ти наступні :
— толерантність як психофізіологічна стійкість особис&
тості;
— толерантність як особистісна характеристика;
— толерантність як система установок і цінностей особис&
тості.
Толерантність до невизначеності поряд з такими якостями,
як вміння уявити себе у нетрадиційній ролі; здатність вступа&
ти в конкурентну боротьбу з подібними собі; гнучкість у прий&
нятті рішень; уміння орієнтуватись у непередбачених ситу&
аціях; ініціативність; здатність до ризику; вміння уявити
перспективи розвитку є компонентом комплексу вимог сучас&
ного суспільства до соціально&бажаних якостей особистості.
Психологи розглядають толерантність до невизначеності
у наступних контекстах :
— як складову адекватної та ефективної фасилітації;
— як особистісно важливу якість (для подолання повсяк&
денних криз невизначеності);
— як професійно важливу якість (переважна більшість
професій сфери «людина&людина»).
Толерантність до невизначеності в процесі формування
професійної спрямованості особистості студента може бути
розвинена в наступний спосіб :
— організація наскрізного психолого&педагогічного супро&
воду студента в процесі набуття професійних знань;
— інтенсивне розгортання практичної спрямованості тео&
ретичних надбань (належна організація практики, розбір ре&
альних ситуацій тощо);
— забезпечення роботи принципу наслідування (власний
приклад, запрошення авторитетних гостей за предметним
профілем тощо);
— розробка моделі індивідуально&консультативної роботи
та критеріїв оцінки її якості (акцент на науковій роботі студен&
та, креативній складовій його діяльності);
— співпраця ВНЗ з потенційними роботодавцями на основі
формування та постійної підтримки спільного «банку кадрів».
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МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ: ОСОБЛИВОСТІ
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Київський національний лінгвістичний університет,
відділення екстернату, спеціальність «Мова та література
(англійська мова та друга іноземна)»
Науковий керівник: Д. Г. Лавриненко, асистент

Провідною діяльністю в середньому шкільному/підлітко&
вому віці (10–15 років) є інтимно&особистісне спілкування, од&
нак на початку періоду (6–7 клас) значиму роль продовжує
відігравати навчально&пізнавальна діяльність. Проте, сфера
пізнавальних інтересів виходить за межі школи і набуває фор&
ми пізнавальної самодіяльності, самонавчання. Особистісним
новоутворенням є здатність до ідентифікації.
У психології створена і детально розроблена теорія моти&
вації досягнення успіхів в різних видах діяльності. Х. Хекха&
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узен — один із засновників цієї теорії — відзначав, що у люди&
ни існують по відношенню до діяльності два різноспрямовані
мотиви: мотив досягнення успіху і мотив уникнення невдачі.
Люди, мотивовані на успіх, зазвичай ставлять перед собою
в діяльності деяку позитивну мету, досягнення якої може
бути однозначно розцінене як успіх. Для таких людей харак&
терна мобілізація сил і зосередження уваги на досягненні пос&
тавленої мети. Інакше поводяться індивіди, мотивовані на
уникнення невдачі. Людина, не упевнена в своєму успіху,
боїться критики, спочатку налаштована на невдачу. З роботою,
в якій вже траплялися невдачі, у неї зазвичай пов’язані нега&
тивні емоції, вона не відчуває задоволення від цієї діяльності.
Вибір мотиву в цій теорії тісно пов’язаний з самоставлен&
ням і самооцінкою. Чим адекватніше оцінює себе людина, тим
більш вірогідний для неї вибір мотиву досягнення успіху. Крім
того, вибір мотиву досягнення успіху, як правило, відбуваєть&
ся у людей з сильною і лабільною нервовою системою. Якщо
успіх буде підкріплений визнанням з боку, то це служитиме
важливою спонукою до подальшої діяльності. Упевнена і нев&
певнена поведінка є основними складовими успіху/невдачі.
В мотивації дитини середнього шкільного віку значне
місце займають мотиви благополуччя, престижу. Бажання от&
римати високу оцінку поєднується зазвичай з мотивом уник&
нення невдачі або покарання, бажанням бути не гірше за
інших, добиватися таких результатів, які не поступаються ре&
зультатам інших дітей. Пізнавальний інтерес у більшості
дітей знаходиться на середньому і низькому рівні. Якщо пот&
реба уникнення невдачі сильно розвинена у дитини, то її дія
перешкоджає прагненню до досягнення успіхів. Ця потреба
пов’язана функціонально і генетично з такими особистісними
якостями, як рівень домагань, самооцінка, тривожність, упев&
неність в собі. Якнайкращим поєднанням даних потреб у дітей
є таке, при якому потреба в досягненні успіхів є сильною,
а потреба уникнути невдачі — слабкою. Мотивація уникнення
невдач у школяра обумовлена, в основному, розбіжністю
в оцінках вчителя і оцінках, очікуваних батьками. При
значній розбіжності оцінок вчителя і батьків у дитини з’яв&
ляється відчуття невпевненості в своїх силах, що призводить
до зниження результатів навчальної діяльності. Навпаки, при
— 485 —

Секція VIII

Фахівець із соціальної роботи —

зближенні оцінок вчителя і батьків у дитини формується адек&
ватна або трохи завищена самооцінка, сприяюча самостійності
і упевненості в собі. Крім того, якщо у школяра переважає мо&
тив уникнення невдачі, то період адаптації затягується, дити&
на переживає його як кризу.
Методики діагностики мотивації, що є опитувальниками,
не виявляють спрямованості мотивації, оскільки дитина, як
правило, дає соціально очікувану відповідь, тобто говорить те,
що від неї у цей момент чекають дорослі. При використанні
рисуночної методики дані дослідження об’єктивніші. Тому,
з метою дослідження мотиваційної сфери особистості школя&
ра було використано рисуночну методику «Запам’ятай та
відтвори малюнок».
На основі контент&аналізу малюнка досліджуваного, виз&
начили бальний показник за методикою — 4 бали (&2+6), що
говорить про значно більшу розвиненість в учня мотивації до&
сягнення успіху по відношенню до уникнення невдач. Відтак,
враховуючи отриманий результат, можна зробити висновок
приналежності досліджуваного до III&го типу. Потреба досяг&
нення успіху у дитини даного типу розвинена в більшій мірі
аніж опасання невдач. Така дитина постійно прагне брати на
себе важкі завдання, ризикувати, змагатися з іншими людь&
ми, демонструвати свої досягнення, не звертати особливої ува&
ги на невдачі та очікувати позитивної оцінки з боку оточуючих
людей. В учня, очевидно, наявний завищений рівень дома&
гань, неадекватна, завищена самооцінка і порівняно низька
тривожність, що супроводжуються ситуативною некритич&
ністю в оцінці власної поведінки та вчинків.
Результати по даній методиці можуть сприяти : складанню
адекватної психолого&педагогічної характеристики особис&
тості учня; покращенню взаємин учня з референтною групою
та вчителями; корекції негативних факторів перебігу навчаль&
ної діяльності; формуванню адекватного ставлення до праці та
її умов; розвиткові загальної спрямованості особистості та її
професійного компоненту. (в перспективі); запровадженню
кваліметричного підходу оцінювання знань; належній ор&
ганізації індивідуальної роботи, визначенню особливостей її
контролю.
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ПРИЙОМНА СІМЯ, ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА
ДЕРЖАВНОЇ ОПІКИ
Л. М. Лапеко
Факультет соціальних технологій, 5 курс, група СР(31,
спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник Л. Д. Дмитріева ст. викл.

Конвенція ООН про права дитини, прийнята 1989 р. і ра&
тифікована Україною у 1991 р., наголошує, що дитині для
повного та емоційно комфортного розвитку найкраще зроста&
ти в сім’ї, в атмосфері щастя, любові та взаєморозуміння. Саме
в таких умовах дитина має бути повністю підготовлена до са&
мостійного життя в суспільстві та вихована в дусі усвідомлен&
ня і сприйняття вищих гуманістичних ідеалів, вищих мораль&
них цінностей
Для будь=якого суспільства характерно, що із зниженням
потенціалу загальнолюдських і духовних цінностей в ньому
активно проявляється феномен розвитку сирітства — зростає
кількість дітей, які залишились без батьківського піклування.
Проблема дітей, що втратили опіку біологічних батьків набу=
ває національного значення і потребує першочергового
розв’язання.
Кожна дитина повинна мать можливість реалізувати свій
потенціал. Тому завданням суспільства є забезпечення макси&
мально можливого рівеня фізичного та психічного здоров’я,
доступ до отримання якісної освіти, безпечного життя та за&
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хист від заподіяння шкоди, позитивні емоційні відчуття, ро&
зуміння того, що її люблять та цінують, розвиток навичок дог&
ляду за собою й вирішення повсякденних проблем, позитивне
уявлення про саму себе, розвиток навичок міжособистісного
спілкування і впевненості у різних ситуаціях суспільної
взаємодії.
Суспільними науками доведено, що соціалізація особистості
проходить найбільш повно та успішно за умови виховання дитини
у сім’ї. Дитинство є найважливішим періодом у становленні
людської особистості. В чей час дитина формуєтся фізично,
психічно, інтелектуально. Від того, якими подіями, емоціями,
враженнями буде наповнене життя дитини, залежить, якою
людиною стане нинішній малюк. І це зрозуміло, адже саме
в сім’ї беруть початок світогляд, морально&естетичні ідеали,
формуються смаки, норми поведінки, трудові навички, цін&
нісні орієнтири дитини, тобто усі ті якості, які згодом станови&
тимуть її сутність як людини. На формування дітей впливає
насамперед приклад батьків, характер їх власних стосунків
і стосунків з дітьми, іншими членами сім’ї, ставлення батьків&
вихователів до праці, їхня участь у громадському житті, інте&
реси, ціннісні орієнтири тощо. Все це є уособленням поведінки
дорослих, яку діти постійно намагаються копіювати. Досвід
адаптації всиновлених або взятих під опіку дітей свідчить про
те, що протягом відносно невеликого періоду більшість психо&
лого&педагогічних проблем дітей&сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, корегуються за рахунок того, що ди&
тина потрапляє у сприятливі умови сім’ї.
Тільки сім’я здатна забезпечити задоволення основних
потреб дитини, надати стимули для її подальшого розвитку,
створити стабільну атмосферу. Найкращою альтернатива для
дитини яка не має змоги жити з рідними батьками є усинов&
лення, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.
Виховання дитини у прийомній сім’ї дає можливість
зберігти для неї найголовніший чинник — сімейний. Це дозво&
лить дітям&сиротам і дітям, які позбавлені батьківського
піклування, пройти процес соціалізації та сформувати навич&
ки життя на прикладі членів родини, не почувати себе «ізгоя&
ми» у суспільстві.
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На сучасному етапі сирітство в Україні є одним з найбо&
лючіших питань. Влаштування дітей&сиріт та дітей, позбавле&
них батьківського піклування в прийомну сім”ю розглядаєть&
ся майже всіма соціальними інститутами, розробляються нові
методи та форми по вихованню дітей&сиріт та дітей, позбавле&
них батьківського піклування, а також і нові технології ство&
рення прийомних сімей та соціального супроводу прийомних
сімей. Інститут прийомної сім’ї дозволить ефективно викорис&
товувати державні кошти (утримання дитини прийомною
сім’єю для держави коштує мінімум у 2 рази дешевше, ніж
в інтернатних закладах), оскільки вкладених коштів дос&
татньо для того, щоб держава у подальшому не утримувала цю
людину ані як безробітну, ані як в’язня.
Позитивний результат виховання дітей у таких сім’ях най&
вищий, оскільки соціалізація особистості проходить найбільш
повно та успішно про що свідчить і міжнародний досвід.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ПОВЕДІНКИ
У ФОРМАЛЬНІЙ ТА НЕФОРМАЛЬНІЙ ГРУПАХ
А. О. Литвинова
Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана,
Фінансово(економічний факультет, 1 курс, спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: Д. Г. Лавриненко, асистент

Складовими вибірки дослідження слугували : формальна
група (11&й клас СШ № 105, 21 учень); неформальна група
(компанія знайомих за інтересами — 20 осіб).
Для визначення тенденцій поведінки в обох групах була ви&
користана методика «Q&сортування» В. Стефансона. Дана мето&
дика дозволяє виявити шість основних тенденцій поведінки
людини в групі : залежність, незалежність, комунікабельність,
некомунікабельність, прийняття «боротьби», уникання «бо&
ротьби». Тенденція до залежності означена як внутрішнє праг&
нення індивіда до прийняття групових стандартів і цінностей.
Тенденція до комунікабельності свідчить про контактність,
прагнення утворити емоційні зв’язки як у своїй групі, так і по&
за її межами. Тенденція до «боротьби» — активне прагнення
особистості брати участь у груповому житті, домагатися більш
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високого статусу у системі міжособистісних взаємовідносин; уни&
кання ж «боротьби» показує прагнення відійти від взаємодії, збе&
регти нейтралітет у групових суперечках і конфліктах, схильність
до прийняття компромісних рішень. Кожна з цих тенденцій має,
на наш погляд, внутрішню та зовнішню характеристику, тобто за&
лежність, комунікабельність і «боротьба» можуть бути істинни&
ми, внутрішньо властивими особистості, а можуть бути зов&
нішніми, «маскою», що приховує істинне обличчя людини.
Порівняємо тенденції поведінки у формальній і неформаль&
ній групах за допомогою наведеного нижче графіка.

Гендерні особливості тенденцій поведінки у формальній
і неформальній групах відображені у двох наступних графіках.
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ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ
О. С. Марчевський
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»,
І курс, група С(1, спеціальність «Соціологія»
Науковий керівник Л. А. Калініна, к. п. н., в. о. доцента

Проблема соціалізації особистості розглядається у кількох
аспектах : філософському (Ю. Борєв, М. Каган, Л. Новикова,
Л. Столович), соціо&культурологічному (В. Андрущенко, О. Се&
машко, Н. Смелзер, А. Кравченко), педагогічному (А. Мака&
ренко, С. Русова, В. Сухомлинський тощо), психологічному
(Л. С. Виготський, В. П. Зінченко, В. С. Мерлін тощо).
Наукою доведено, що тільки народжуючись і проживаючи
у соціумі, людина стає соціальною істотою. Поведінка людей,
за дослідженнями генетиків, перебуває під генетичним конт&
ролем, але демографічні, медичні і технічні зміни призводять
до її зміни.
Сьогодні проблема соціалізації особистості набуває нового
звучання, актуальності та значущості. Перехід до нових форм
державотворення, економічна реформа вимагають нових
соціальних виробничих, побутових відношень. Постає не=
обхідність пошуку нових педагогічних засобів розвитку осо=
бистості, розуміння педагогіко=соціалізуючих можливостей
мистецтва та вміння його використовувати.
Термін «соціалізація» з латинської «socialis» означає
«суспільний». у деяких джерелах «громадський». З’являєть&
ся він в кінці ХІХ — на початку ХХ століть. Поява його
пов’язана з іменами французьких соціологів та психологів
Г. Тарда, В. Женнеп, Е. Дюркгейма, А. Валлона та Ж. Піаже.
У вітчизняній науці сучасне розуміння соціалізації — це
процес надбання людьми соціального досвіду і ціннісних
орієнтацій, потрібних для реалізації соціальних ролей.
Соціалізація розглядається як процес вибору особистістю
життєвого шляху в своєму суспільстві, а наслідком соціалізації
є встановлення соціальних зв’язків, розвиток мови, формуван&
ня самосвідомості і системи соціальної орієнтації.
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Л. С. Виготський щодо соціальної поведінки дитини вва&
жав, що: дитина в момент народження і протягом всього дити&
нства є максимально не придатним, не врівноваженим з середо&
вищем організмом. Ось чому він постійно потребує штучного
врівноваження за допомогою дорослих. Ось чому вона — найе&
моційніша істота і повинна або сміятися, або плакати, рідко за&
лишаючись нейтральною. Оскільки емоції — точки нерівнова&
ги в нашій поведінці, коли ми відчуваємо себе придавленими
середовищем або торжествуємо над ним.
Слід підкреслити, що важливим питанням соціалізації є її
кінцевий результат. Кінцевим продуктом соціалізації повинна
стати конформність, соціальна та духовна еластичність.
Процес соціалізації включає не тільки адаптивні дії (репро&
дуктивну діяльність, пов’язану із засвоєнням соціального
досвіду), а й активність самої особистості у засвоєнні загальної
культури соціуму, в якому вона живе.
Соціалізована особистість є активною по відношенню до
соціуму, в якому вона існує. Але, як відзначає Л. С. Виготсь&
кий, характер соціальної активності може бути різним і зале&
жати від характеру спрямованості виховання цієї активності.
Крім того, вчений підкреслює, що соціальна поведінка дитини
змінюється залежно від вікового етапу.
У соціології прийняті стадії життєвого циклу розвитку
(соціалізації), в основі яких лежить віковий аспект та харак&
тер соціальної поведінки
Слід зазначити, що існує розподіл понять «соціалізація»
і «виховання»:
— Виховання — це цілеспрямований вплив на індивіда
з метою прищепити йому певних навичок, понять тощо;
— Соціалізація включає в себе виховання, доповнюючи йо&
го практикою соціальної діяльності, участю індивіда в нефор&
мальних групах і т. п.
Отже, все вище сказане дозволяе зробити висновок, що
соціалізація — це процес соціального становлення особис&
тості, процес набуття соціального досвіду, цінностей, норм,
правил та ролей того середовища, в якому знаходиться і ство&
рюється особистість.
— 492 —

професія чи покликання

Секція VIIІ

ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ=ІНВАЛІДАМИ
У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Р. Р. Мельник
Київський національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова
Інститут соціальної роботи та управління
аспірантка І року навчання, спеціальність «Соціальна педагогіка»
Науковий керівник О. Г. Карпенко, к. пед. н., доцент

В умовах розвитку демократичних засад в Україні все більшу
підтримку громадськості отримує думка про те, що діти з фун&
кціональними обмеженнями повинні жити і навчатись разом
з іншими дітьми і не перебувати в ізоляції від суспільства. Для
цього потрібна чимала кількість фахівців з соціальної роботи, із
спеціальною освітою та досвідом роботи. Саме про підготовку та&
ких фахівців ми розповімо на прикладі Великобританії, де за ос&
танні десятиліття сформувалась дуже добре розвинена і гнучка
система соціальної допомоги дітям&інвалідам та їх родинам.
Сама структура підготовки дипломованих фахівців визна&
чається Центральною радою з питань навчання та підготовки
у соціальній роботі (Central Council for Education and training
in Social Work). Основна увага при підготовці працівників
у даній сфері приділяється оволодінню практичними навичка&
ми соціальної роботи, а також формуванню професійної етики
та особистісному розвитку студентів.
Допомогу дітям&інвалідам надають 3 групи організацій:
приватні власники будинків, що надають догляд за певну
платню; громадський сектор; місцева влада, яка надає більшу
частину соціальних послуг. Соціальні служби надають допо&
могу вдома, у денних центрах, інтернатах чи денних школах.
У вище згаданих установах під час роботи з дітьми з поруше&
ним інтелектом найбільша увага приділяється навчанню
навичкам спілкування, правилам, розвитку соціальної компе&
тентності. Для дітей&інвалідів та хворих дітей при лікарнях
організовуються спеціальні відділення трудової терапії; для
підлітків з розумовими відхиленнями функціонують центри
професійної підготовки.
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За законодавством Великобританії, кожна дитина&інвалід,
повинна отримати обов’язкову початкову та середню освіту
у загальноосвітньому закладі на рівні з іншими дітьми. Тому
рівень життєвої компетентності таких дітей є набагато вищим
за рівень компетентності дітей&інвалідів, які живуть і розвива&
ються у спеціальних закладах, ізольовано від суспільства.
Інтеграція в навчанні і наявність спецшкіл розглядаються як
необхідні паралельні умови освіти. Вони підтримують поря&
док і гнучкість системи освіти і дозволяють таким дітям вклю&
чатися у неї по мірі того, як змінюються їхні потреби.
Соціальний працівник з Департаменту соціальних служб
у Великобританії надає допомогу у вигляді поради, підтримки
і консультування з особистих питань інваліда і його сім’ї, до&
помагає у розробці індивідуальних програм реабілітації, які
погоджують з клієнтом та членами його родини, організову&
ють нормальне, цікаве культурне життя інваліда поза домом
і т. п. Департамент може позичити необхідне обладнання,
виділити дотацію, надати допомогу по телефону та за допомо&
гою інших видів зв’язку.
Спеціальні центри позашкільної освіти та професійна
оцінка потреб дітей з функціональними обмеженнями дають
можливість вчасно реагувати на різні проблеми, які виника&
ють під час навчального процесу, і розв’язувати їх, не відрива&
ючи учнів від навчання у загальній школі. Велику підтримку
у цьому питанні надають соціальні працівники. Під час роботи
з неблагополучними сім’ями, соціальний працівник ретельно
досліджує кожен випадок, коли батьками не створені належні
умови для нормального розвитку дитини, має місце негативне
ставлення до неї.
Одним із шляхів вдосконалення технологізації у сфері на&
дання соціально&педагогічних послуг дитям&інвалідам та їх
батькам в Україні вважаємо вивчення та застосування за&
рубіжних технологій, запозичення позитивного досвіду
соціологів та педагогів Великобританії, де соціальна робота
має багаторічний шлях розвитку та вдосконалення.
Література
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СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ.
І. О. Надольна
Факультет соціальних технологій,
VI курс, група СР(21, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: Г. М. Загадарчук, канд. пед. наук, професор

Особливість прийомної сім’ї перед існуючими формами
сімейного виховання дітей&сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, проявляється в забезпеченні
соціального супроводу такої родини, який передбачає надання
допомоги соціальним працівником ЦССМ прийомній сім’ї на
всіх етапах її функціонування.
Соціальний працівник є довіреною особою прийомних
батьків, надійним партнером у вирішенні щоденних проблем
і питань. Поряд з функцією підтримки прийомних батьків,
прийомних дітей і родини в цілому соціальний супровід перед&
бачає контроль за умовами розвитку і виховання дитини, ви&
явлення недоліків і проблемних моментів. Але контроль з бо&
ку соціального працівника спрямований не тільки на
висвітлення негараздів у прийомній родині, перше й основне
його завдання — виявлення проблеми і вироблення методик та
підходів, що допоможуть забезпечити нормальні умови роз&
витку прийомної дитини.
За вихованцями зберігається статус дитини&сироти або ди&
тини, позбавленої батьківського піклування. Це передбачає
збереження за дитиною раніше призначених аліментів, пенсій
та інших державних виплат. На прийомних дітей здійснюєть&
ся виплата державної соціальної допомоги (не менше двох про&
житкових мінімумів), одному з прийомних батьків — грошове
забезпечення у розмірі 35% державної соціальної допомоги на
кожну дитину, також прийомна дитина отримує одноразову
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допомогу дітям&сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування після досягнення вісімнадцятирічного віку.
Суми коштів, що належать прийомним дітям, переходять
у розпорядження прийомних батьків і витрачаються ними на
утримання прийомних дітей (відповідно до механізму єдиного
фінансового забезпечення «гроші ходять за дитиною»). Всі за&
ходи за цим механізмом вибудувані так, щоб перш за все забез&
печити захист прав дітей, що втратили батьків або позбавлені
батьківського
Місцеві відділи у справах сімей, дітей та молоді щороку за&
безпечують безкоштовне оздоровлення прийомних дітей у ди&
тячих оздоровчих закладах. Прийомні діти, які за медичними
показаннями потребують санаторно&курортного лікування,
забезпечуються путівками до спеціалізованих санаторіїв орга&
ном, який прийняв рішення про утворення прийомної сім’ї.
Станом на березень 2008 року у Деснянському районному
Центрі соціальних служб для сімей, дітей та молоді міста
Києва перебуває на обліку шість прийомних сімей. З них п’ять
(83%) сімей, які взяли на виховання та спільне проживання
по одній дитині&сироті, а одна (17%) — має трьох прийомних
дітей. Причому, у кожній з даних сімей, крім прийомних,
є рідні діти.
Серед основних проблем прийомних сімей, які доводиться ви&
рішувати соціальним працівникам в районах, керівники «Цент&
рів соціального супроводу сімей» можуть виокремити такі:
— навчання дітей в школах — 12 %;
— взаємовідносини між прийомними батьками та прийом&
ними дітьми — 12 %;
— у спілкуванні з біологічною ріднею — 35 %;
— у захисті майнових та житлових прав прийомних дітей
–23 %;
— зі станом здоров’я прийомних дітей — 18 %.
Як показала практика, особливих проблем, які не знайшли
вирішення у прийомних батьків та соціальних працівників,
які здійснюють соціальний супровід, не виникало.
За бажанням прийомні батьки можуть пізніше оформити
опікунство чи усиновлення, змінивши при цьому свій статус
як вихователів на інший і втративши право на фінансову під&
тримку від держави.
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ФАХОВА ІДЕОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО
ПРАЦІВНИКА
Н. Б. Павлишина
викладач кафедри соціальної роботи Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна»

Соціальний працівник відіграє активну роль в плануванні та
узгодженні дій різних систем соціальної допомоги населенню.
Він здійснює безпосередній вплив на особу чи групу людей. Це
не тільки виховний та словесний, а й діяльний процес створен&
ня умов для розвитку особи чи системи, просування до поставле&
ної мети за допомогою відповідних засобів і методів. Цей процес
полягає у впливі соціального працівника та інших факторів на
свідомість клієнта, його прихильне і правильне сприймання та
відповідне реагування, ставлення до суб’єктів впливу, тобто
зворотна дія, координування, коригування взаємних зусиль.
Головне для майбутніх спеціалістів з соціальної роботи —
мислити системно, діалектично, не втрачати цілого за частко&
вим, бачити завжди клієнта з усіх боків, а не симптоми чи ок&
ремі ознаки його проблеми (втрати опори в сім’ї, на роботі,
в побуті, у суспільстві).
Оволодіння обраною спеціальністю слід розпочинати з нас&
тупних кроків : виховувати в собі емоційну усталеність, бути го&
товим до психологічних перевантажень, уникати однобічності,
невротичних відхилень у власних оцінках та вчинках, незважа&
ючи на можливі невдачі (недовіру, образу, відмови тощо); мати
професійний такт, бути відкритим і співчутливим до чужих
труднощів, викликати симпатії і довіру в оточуючих, дотриму&
ватися професійної таємниці, делікатності в усіх питаннях, що
зачіпають інтимні сторони життя людини; сумлінно виконува&
ти свій обов’язок, зберігати витримку, залишатися доброзичли&
вим і чуйним до клієнта; вміти приймати рішення в несподіва&
них, навіть екстремальних, ситуаціях, чітко формулювати свої
думки, грамотно і зрозуміло їх викладати, критично оцінювати
свою діяльність, уникати зверхності, зарозумілості; ділитися
своїми знаннями та досвідом з колегами, молодими соціальни&
ми працівниками, популяризувати свою професію, підтримува&
ти високі стандарти своєї поведінки.
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Цей перелік вимог, звичайно, далеко не повний. Він конк&
ретніше викладений в посадових інструкціях та інших доку&
ментах, що регулюють виконання службових обов’язків.
Підкреслимо, нарешті, такі далеко не банальні істини, як від&
даність своїй справі, чесність, правдивість, загострене сприй&
мання людського горя, жертовність, благородство. Соціальний
працівник повинен чітко відрізняти заяви і дії, зроблені ним як
приватною особою, так і представником соціальної роботи як
професії.
Визначальні риси соціального працівника можна поділити
на три групи :
— психологічні характеристики, що є складовою частиною
придатності до соціальної роботи;
— психолого&педагогічні якості, орієнтовані на вдоскона&
лення соціального працівника як особистості;
— методичні навички і зусилля, спрямовані на створення
особистого іміджу (привабливості).
Синтезуючи їх, можна сказати, що процес професійного са&
мовизначення не короткочасний, а тривалий, він відбувається
під впливом багатьох факторів (об’єктивних і суб’єктивних),
індивідуально своєрідний і неповторний. Провідну роль у цьо&
му процесі відіграють інтереси і зусилля особи.
Отже, соціальна робота вимагає усвідомленого вибору,
ґрунтовної підготовки і постійного вдосконалення спеціаліс&
тів у цій галузі.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН
ПОХИЛОГО ВІКУ
А. С. Пирютина
Факультет соціальних технологій, V курс,група СР(32,
спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: Л. Д. Дмитрієва, ст. викладач

Намагаючись реалізувати свою соціальну функцію, держа&
ва створює різноманітні соціальні інститути для забезпечення
підтримки і захисту громадян похилого віку, цієї соціально
незахищеної категорії громадян, яка не відповідає вимогам
ринкових структур для успішної реалізації себе в рамках
соціально&економічної системи.
Держава відіграє вирішальну роль у розв’язанні гострих
соціальних проблем. На це спрямована ціла низка законодав&
чих актів, прийнятих за роки незалежності, та сформована
система соціального захисту населення. Постійна увага уряду
приділяється реформуванню та вдосконаленню структури сис&
теми соціального захисту і сфери соціального обслуговування
найуразливіших верств населення, перш за все — малозабез&
печених пенсіонерів, інвалідів, одиноких громадян.
Основні засади державної політики щодо громадян похило&
го віку, спрямовані на формуванні у суспільстві гуманного,
шанобливого ставлення до них, забезпечення їх активного дов&
голіття.
На обліку в органах соціального захисту населення Ук&
раїни знаходиться понад 14 мільйонів пенсіонерів, серед яких
понад 2,5 мільйона інвалідів різних груп і категорій, 4,9
мільйона ветеранів війни і праці. Додаткове обстеження орга&
нами соціального захисту матеріально&побутових умов вияви&
ло серед цієї категорії понад 3 мільйони особливо нужденних,
в т. ч. близько 1,2 мільйона одиноких, яким вкрай потрібна
підтримка продуктами харчування, медикаментами, одягом,
взуттям, паливом. Але найбільшої невідкладної турботи пот&
ребують ті понад 730 тисяч самотніх громадян, які повністю
втратили здатність до самообслуговування; в т. ч. близько 50
тисяч з розумовими та фізичними вадами. Однією із форм
соціального захисту громадян похилого віку є організація
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обслуговування та надання їм різних видів послуг спеціально
створеними соціальними установами.
Цю роботу здійснюють 750 територіальних центрів, які
щоденно надають різні види соціальних послуг понад 550 тис.
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.
Територіальний центр соціального обслуговування пенсіо&
нерів та самотніх непрацездатних громадян є спеціалізованою
державною установою, що надає послуги відповідним кате&
горіям осіб та іншим соціально незахищеним громадянам вдо&
ма, в умовах стаціонарного, тимчасового та денного перебуван&
ня. Ці послуги спрямовані на підтримку їхньої життєдіяльності
і соціальної активності. Відділення соціальної допомоги вдома є
або підрозділом управління праці та соціального захисту насе&
лення райдержадміністрації, або є підрозділом територіального
центру соціального обслуговування пенсіонерів та самотніх неп&
рацездатних громадян і призначене для надання соціально&по&
бутової допомоги самотнім непрацездатним громадянам та
інвалідам в домашніх умовах. Відділення створюється за на&
явністю не менше 80 самотніх непрацездатних громадян, які
потребують соціально&побутової допомоги вдома. Створення,
реорганізація та ліквідація відділень відбувається за рішенням
відповідного органу місцевої виконавчої влади за погодженням
з обласним управлінням праці та соціального захисту населен&
ня. Воно утримується за рахунок місцевих бюджетів на соціаль&
ний захист населення.
Водночас в Україні не вдалося створити достойні умови
життя громадянам похилого віку, які гарантуються Основним
Законом держави. В численних зверненнях і скаргах до Упов&
новаженого з прав людини літні люди дуже гостро ставлять
питання дотримання їх конституційних прав на достатній
рівень, а також засвідчують, що владні структури не ставлять&
ся з належною відповідальністю до вирішення проблем мало&
захищених верств населення. Питання соціального захисту
людей похилого віку залишається відкритим і потребує актив&
ного втручання органів центральної законодавчої і виконавчої
влади в їхню діяльність
Основним завданням Уряду на нинішньому етапі є орга&
нічне поєднання політики економічного зростання, фінансової
стабілізації з підвищенням добробуту наших громадян, зокре&
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ма людей похилого віку. Незважаючи на складне економічне
становище, держава повинна намагатись роботи все можливе
для поліпшення достатку, належного пенсійного і медичного
забезпечення людей старшого покоління.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ДОЗВІЛЛЯ
Попович Л. В.
Університет «Україна», студентка факультету
соціальних технологій

Перехід України до сучасного ринкового господарства,
входження її у світовий економічний і культурний простір не&
можливий без глибоких соціально&психологічних змін у ма&
совій свідомості, без засвоєння кожною окремою особистістю
нових цінностей (співвіднесених із загальнолюдськими), нових
моделей і зразків поведінки. Суперечливий характер перетво&
рень, що відбувається сьогодні в культурно&комунікаційній
сфері, суттєво впливає на процеси соціалізації молоді.
Нині людство вступило в якісно новий етап розвитку люд&
ської цивілізації — постіндустріальний, чи інформаційний. За
словами американського футуролога Елвіна Тоффлера, знання
та культура на цьому етапі набувають значно більшої ваги,
ніж будь&коли. За таких умов суспільство стає все більш люди&
ноцентристським, а індивідуальний розвиток особистості,
з одного боку, є основним показником прогресу, з іншого —
головною передумовою подальшого розвитку суспільства.
Соціалізація в широкому розумінні — це процес становлен&
ня особистості, реалізації людського в індивідові. В науковій
соціально&психологічній літературі поняття «соціалізація»
визначається по&різному : і як процес формування вмінь,
соціальних настановлень індивідів, які відповідають соціаль&
ним ролям цих індивідів (Н. Смелзер), і як процес засвоєння
індивідом зразків поведінки, психологічних механізмів,
соціальних норм і цінностей, необхідних для успішного
функціонування індивіда в даному суспільстві і як процес зас&
воєння та подальшого розвитку індивідом соціально&культур&
ного досвіду — трудових навичок, знань, норм, цінностей, тра&
дицій, що накопичуються і передаються від покоління до
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покоління; процес включення індивіда в систему суспільних
відносин і формування у нього соціальних якостей.
Сутність соціалізації особистості полягає у формуванні її
соціогенних параметрів, зокрема, детермінуючих (соціальних
настановлень, соціальних потреб) і регулюючих (ціннісних
орієнтацій) та їх поєднання в мотиваційні програми життє&
діяльності під впливом інституційованого соціального середо&
вища зі своїм набором цінностей. На певному етапі життєдіяль&
ності протягом тривалого часу одна із соціогенних потреб
індивіда займає домінуюче положення в ієрархії мотивів і виз&
начає спрямованість його діяльності. Результативність цієї
діяльності залежить також і від співвідношення між потреба&
ми «для себе» та потребами «для інших». Потреба «для себе»
проявляється у прагненні особистості поліпшити власне стано&
вище, а потреба «для інших» вимагає удосконалення соціаль&
них норм, реформації суспільних відносин чи поліпшення
становища якоїсь соціальної групи, до якої вона причетна.
Формування усвідомлених потреб індивіда фіксує початок його
самоідентифікації як повноправного члена суспільства, а отже,
становлення особистості. Індивід народжується при мінімаль&
ному наборі потреб і збагачує їхню кількість і якість протягом
усього життя. Результат процесу соціалізації особистості зале&
жить від здатності соціальних спільнот, соціальних інституцій
створювати відповідні умови для розвитку, задоволення та нас&
тупної емоційної розрядки потреб.
Серед соціальних інститутів культура є важливим інститу&
том соціалізації особистості. Під культурою слід розуміти спосіб
людського існування, форму, з допомогою якої все соціальне на&
буває змісту людської самовизначеності, плекання «людського
в людині». Вона містить ціннісні орієнтації, колективні наста&
новлення, уявлення про природний і соціальний світ, об’єкти&
вовані норми моралі та права тощо. Соціалізуюча функція куль&
тури зорієнтована на передачу і засвоєння культурного спадку.
Вбираючи в себе культурні надбання, людина набуває свого ду&
ховного змісту — моральних уявлень, поглядів, стереотипів по&
ведінки і самовираження, естетичних смаків тощо. В процесі
соціалізації здійснюється взаємодія індивідуальних та культур&
них процесів. Складні зміни в поведінці індивіда набуваються в
результаті досвіду і передаються через культуру.
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У ході еволюції було створено мережу культурно&освітніх
закладів : школи, театри, кінотеатри, засоби масової інфор&
мації та комунікації, заклади агітації й пропаганди, просвіт&
ницькі установи, музеї і т. д.
Сьогодні заклади отримали свободу для своєї творчості,
розширюється спектр культурних форм, виникають недер&
жавні телекомунікації, скасовується моноідеологічна цензу&
ра, з’являються нові творчі колективи, культурологічні об’єд&
нання тощо.
Заклади культури нерідко потерпають від обмеження ре&
сурсів для свого існування. Брак фінансів, поглиблення ко&
мерціалізації культури руйнують її попередню організацію
(значна кількість традиційних закладів культури перебуває
на межі самоліквідації : занепад національного кінематогра&
фа, проблеми виживання національного книговидання, скоро&
чення випуску творів української художньої літератури, істот&
не скорочення за останні роки кількості бібліотек, клубів,
кінотеатрів, книгарень тощо). Ліквідуються або самоліквіду&
ються різноманітні аматорські гуртки, об’єднання, секції. Че&
рез високі ціни на книжки, часописи та пресу вони стали важ&
кодоступними для пересічних громадян. Спроба спиратися на
приватний капітал, незалежні фонди, меценатство поки що не
дає позитивних результатів. Все це дуже загострює проблему
доступу громадян України, особливо молоді, до культурно&ко&
мунікаційного продукту в цілому. У світлі цього формування
соціогенних потреб і настановлень особистості в культурно&ко&
мунікаційній сфері стає проблематичним.
Процес особистісного розвитку, на думку психологів, виз&
начається трьома головними взаємозалежними характеристи&
ками: а) психофізіологічною зрілістю — рівнем розвитку
в процесі онтогенезу нервової системи індивіда; б) психічною
зрілістю — рівнем розвитку духовності, культури, менталіте&
ту особистості; в) соціальною зрілістю — рівнем відповідності
особистості вимогам суспільства, ступенем її соціалізованості.
Як відомо, зростання освітнього рівня молоді не призво&
дить автоматично до підвищення мотивації задоволення куль&
турних потреб. Разом з безсумнівним зростанням культурних
потреб, що супроводжує освітній процес, молодь отримує й не&
обхідні навички і вміння для їх задоволення.
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За даними дослідження, проведеного Українським інститу&
том соціальних досліджень, найбільш поширеним у молодіж&
ному середовищі способом проведення дозвілля є пасивний пе&
регляд телевізійних програм (це зазначили 75% опитаних
молодих українців. Система ціннісних уявлень, моральних
принципів і настановлень у молодому віці знаходиться у стані
формування, тому від змісту і спрямованості телевізійних
програм суттєво залежить духовний світ молодої людини, зас&
воєна нею система світоглядних і життєвих цінностей, а також
прийнятних для молодої людини способів їх реалізації.
Одним із лідерів серед інших культурних заходів в ук&
раїнському молодіжному середовищі є відвідування дискотек.
Частіше, ніж раз на місяць, їх відвідують 37% молодих лю&
дей. Популярним є також пасивне спостерігання за перебігом
подій на спортивних майданчиках (відзначили 40%). Вистави,
концерти класичної музики, музеї, художні і технічні вистав&
ки лишаються поза увагою молодіжного загалу (частіше, ніж
раз на місяць, їх відвідують відповідно 4, 5 та 3% респон&
дентів). Багато з них не знають про пільги, які мають студенти
при відвідуванні культурних закладів.
Аналогічні тенденції були отримані в соціально&психо&
логічному дослідженні дозвіллєвої сфери українського студен&
тства, проведеного лабораторією соціальної психології Інсти&
туту психології ім. Г. С. Костюка АПН України за участю авто&
ра в 2002 році. Виявилось, що відпочинку у колі сім‘ї, друзів
віддають перевагу 59,6% опитаних; читанню газет, журналів,
художньої літератури — 54,8%; перегляду художніх фільмів,
розважальних програм по телебаченню — 58,7%; відвідуван&
ню дискотек, вечорів відпочинку — 43,8%; заняттям в спор&
тивних секціях, спорту — 26,7%; заміським прогулянкам з
друзями 23,8%. Відвідуванням кафе, барів, ресторанів захоп&
люються 24,5%. В той же час відвідуванню музеїв, концертів,
виставок віддають перевагу 6,7% респондентів, грі на музич&
них інструментах, написанню віршів — 4,8%, відвідуванню
церкви, релігійних зібрань та читанню релігійно&духовної
літератури, колекціюванню по 0,5%. Читанням літератури за
спеціальністю заповнюють свій вільний час лише 11 відсотків
опитаних. А 6,3% заповнюють своє дозвілля вживанням алко&
гольних напоїв. Фото, кінозйомка та радіосправа є предметом
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захоплення лише для 1,4% респондентів; заняття в гуртках,
секціях — 2,4%.
Причини такої спрямованості у проведенні дозвілля поля&
гають не лише у тому, що у студентства не сформована культу&
ра проведення дозвілля та мотивація, настановлення до цього,
а й у матеріальній неспроможності реалізувати повною мірою
свої потреби, інтереси, нахили. На питання «Чи маєте ви змо&
гу виділити із свого бюджету гроші на задоволення своїх пот&
реб?» отримано наступні відповіді : відвідувати театри, кон&
церти раз на місяць мають змогу 31,1% респондентів, раз на
рік — 20,9 відсотків. Серед студентів матеріально спроможні
відвідувати платні секції, курси за своїми уподобаннями раз
на місяць 22,3%, раз на рік — 9,7, а не мають такої змоги
33,9%. Музеї, виставки мають змогу відвідувати раз на місяць
27,2% респондентів, раз на рік — 15,5. Раз на місяць можуть
дозволити собі купувати художню літературу 23,3% і літера&
туру відповідно захопленням — 30,8%. Дозволити собі купу&
вати навчальну літературу раз на місяць можуть лише 15,0%
респондентів, раз на рік — 19,9.
Отже, за роки незалежності України, в процесі демокра&
тичних перетворень в усіх сферах суспільного життя відбува&
ються глибинні зміни в смисложиттєвих цінностях молодого
покоління, йде формування особистості. Досвід і Заходу, і на&
шої країни однозначно свідчить, що без розширення можли&
востей доступу особистості до культури її соціалізація стає
неможливою. Така особистість буде нездатною до інновацій
нового тисячоліття. Їй важно буде адаптуватись до життя
в світі багатоманітних зв’язків — від контактів з найближчим
оточенням до глобальних зв’язків.
Література
1. Циба В. Т. Соціологія особистості : системний підхід (соціаль&
но&психологічний аналіз). — К. : МАУП, 2000.
2. Ручка А. О., Костенко Н. В., Скокова Л. Г. Мас&медіа і культура
в контексті соцієтальних перетворень //Українське суспільство на по&
розі третього тисячоліття. Колективна монографія / Під ред. М. О. Шуль&
ги. — К, : Ін –т соціології НАН України, 1999. — С. 541–590.
3. Ионин Л. Г. Культура на переломе (механизмы и направления
современного культурного развития в России) // СОЦИС. — 1995. —
№ 2. — С. 41–48.
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СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
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факультет соціальних технологій,
ІI курс, група СР(62, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: Д. О. Пузіков, старший викладач

Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції
щодо розвитку освіти. З’явилася нагальна потреба суспільства
у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально та духовно
розвинених громадянах.
На вістрі цих проблем відбулося бурхливе збільшення
кількості таких навчальних закладів, як ліцеї, гімназії,
спеціальні навчальні заклади для обдарованих дітей, школи&
комплекси, приватні, недільні школи тощо.
Центром концепції розвитку навчальних закладів нового
типу є формування творчої особистості, індивідуальна робота
з обдарованими дітьми, які вирізняються насамперед високим
інтелектом, що є наслідком як природних задатків, так і спри&
ятливих умов виховання.
Мета розвитку здібностей найбільш підготовлених учнів —
допомога в реалізації ними власних індивідуальних якостей,
підтримка їх індивідуальності, сприяння переорієнтації їхнь&
ого мислення на творче, індивідуальне конструювання. У роз&
витку здібностей цих дітей має важливе значення забезпечен&
ня та розширення їх поінформованості з тих галузей, які їх
цікавлять, організація різноманітної діяльності.
Можна виділити головні принципи роботи з обдарованими
дітьми : надання можливості виконувати більший обсяг зав&
дань; підвищення складності завдань; формування вмінь
аналізувати, узагальнювати, доводити.
Методи навчання обдарованих дітей мають відповідати
своєму головному завданню — наданню допомоги обдарованій
дитині в отриманні знань; а також рівню індивідуального та
соціального розвитку дитини, її можливостям, аби виявляти
головний варіант розвитку здібностей дітей.
Так, під час викладання слід використовувати творчі при&
йоми, а саме :
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— визначення раніше невизначених або невикористаних
можливостей;
— повагу до бажання дітей самостійно працювати;
— надання дитині свободи вибору;
— індивідуалізацію навчальної програми залежно від особ&
ливостей учня;
— схвалення результатів діяльності дітей;
— підкреслення позитивного значення індивідуальних
відмінностей;
— отримання максимальної користі від захоплення дітей;
— спонукання до самоаналізу;
— організацію безпосереднього звичайних дітей з обдаро&
ваними.
Яким би не був заклад, навчальна організація чи установа,
вона повинна звертати увагу на загальні можливості, які треба
розвивати в обдарованих дітей : володіння великим обсягом
інформації; великий словниковий запас; застосування зас&
воєного на практиці; уміння робити висновки; уміння оціню&
вати процес та результат власної діяльності.
Не слід забувати, що існують різні види творчості : науко&
ва; технічна; ігрова; музична; навчальна; управлінська та ін.
В обдарованої дитини присутні такі особистісні якості, які
необхідні для творчості : сміливість думки; уміння доводити
справу до кінця; уміння бачити більше, ніж інші.
Не існує універсальної моделі плану роботи з обдарованими
дітьми. Тому, в роботі з цією групою дітей, надзвичайно важ&
ливі його компетентність, щирість, цілеспрямованість.
Література
1. Моляко В. А. Проблемы психологии творчества и разроботки
подхода к изучению одаренности // Вопросы психологии. — 1994. —
№ 5. — с. 86–95.
2. Музика О. Л. Соціальне оточення і розвиток творчо обдарованої
особистості// Соціальна служба в Україні : соціально&психологічні
засади формування й ефективного функціонування. Матеріали нау&
ково&практичної конференції / Ред. кол. : В. В. Москаленко,
Н. І. Кривоконь, Н. М. Дембицька. — К. : Фенікс, 2005. —
с. 619–626.
3. Соціальна педагогіка : теорія і технології : підручник / За. ред.
І. Д. Звєрєвої. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 316 с.
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Дитинство — стадія життєвого циклу людини, на якій про&
довжується становлення організму, розвиток його найбільш
важливих функцій, найбільш активно здійснюється соціалі&
зація індивіда, яка включає засвоєння певної системи знань,
норм і цінностей, оволодіння соціальною роллю, що дозволяє
дитині формуватись та функціонувати як повноцінний член
суспільства, цілісна особистість.
Вивчення дитинства в різних суспільствах є сьогодні бага&
тоаспектним і міждисциплінарним явищем.
Сьогодні досить гостро стоїть питання про положення
дітей, а саме сукупність умов, які склалися в суспільстві для
виживання і розвитку дітей. До цих умов можна віднести:
міру матеріального забезпечення життя дітей, стан охорони
здоров’я дітей, розвиток мережі оздоровчих установ, систему
суспільної освіти і виховання, виховної можливості сім’ї, роз&
виненість державної турботи про дітей і законодавчі норми,
які відстоюють життєво важливі права та інтереси дітей.
Об’єктом соціально&педагогічної роботи є діти які зазнали
негативного впливу через недоліки умов життєдіяльності,
відхилення у фізичному, психічному та соціальному здоров’ї,
неуспішне проходження вікової кризи та інше.
Суб’єктом соціально&педагогічної роботи є соціальні педа&
гоги, в завдання яких входить :
— по&перше зберегти природні механізми розвитку дити&
ни, унеможливити їх гальмування та викривлення;
— по&друге постійно супроводжувати і стимулювати дитя&
чу самостійність, аби допомогти дитині набувати автономності
та формувати свою особистість;
— по&третє, прищепити дитині імунітет проти негативних
впливів соціального оточення.
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Сучасна соціальна реальність має складний, заснований на
протиріччях характер; її вплив на дитину може бути і позитив&
ним і негативним. Важливо, щоб дорослі розуміли і враховува&
ли почуття дитини, ситуацію існування дитини як суб’єкта
соціалізації, сприяли створенню бажаної картини світу, над
якою працює дитина. Виховні позиції, що влучно були сфор&
мульовані Бехом І. Д. — «розуміння дитини, визнання дитини,
прийняття дитини», — це довгострокова стратегія соціально&
педагогічного супроводу соціального зростання дитини й вибу&
довування нею свого життєвого світу. Необхідним елементом
цього процесу є поціновувався індивідуальності кожної дити&
ни, підтримка й розвиток її успішного соціального світу.
Соціальні педагоги відрізняються від практичних психо&
логів тим, що завданням практичних психологів є вивчення
внутрішнього світу дитини, а завданням соціальних педагогів
є вивчення зовнішнього світу дитини, діагностування та вив&
чення оточуючого (соціального) середовища в якому вона жи&
ве, процес взаємодії та взаємовпливу дитини з навколишнім
середовищем.
Особлива увага приділяється дітям з групи ризику, тобто
дезадаптованим, обдарованим та дітям, що мають обмежені
можливості. Також спеціальність соціального педагога охоп&
лює захист прав та інтересів дітей. Такі напрямки соціальної
педагогіки дуже важливі в сучасній Україні, тому що країна
не так давно стала незалежною і найважливіші соціальні сис&
теми служб, які спрямовані на допомогу населенню,
функціонують на низькому рівні, який постійно треба підви&
щувати і досягати кращих результатів. А знаходження нових
напрямків, методів роботи, визначення нових спеціальних
груп клієнтів і розробка нових методик тільки підвищують
і удосконалюють соціальні системи служб в Україні.
Література
4. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / За заг. ред.
І. Д. Звєрєвої. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 336 с.
5. Соціальна педагогіка : теорія і технології : підручник / За. ред.
І. Д. Звєрєвої. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 316 с.
6. Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота (теорія і практика).
навч. посібник для студентів ВНЗ. — К. : Знання, 2008. — 574 с.
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Метод навчання «рівний — рівному» (англ. peer eduсation)
відомий давно. Однак до середини XIX ст. цей спосіб поширен&
ня інформації та передачі знань не розглядався як метод нав&
чання. Офіційно використання у навчанні ровесників як мето&
ду задокументовано в Англії у 1840 році (дорослих викладачів
не вистачало, тому навчання на фабриці серед підлітків і дітей
проводили підготовлені ровесники). [2]
Суть соціально&педагогічної роботи за методом «рівний–
рівному» полягає в тому, що головну участь у поширенні
знань та виховного впливу бере сама молодь. [3]
Сильні сторони методу «рівний&рівному»: знання ціннос&
тей і вимог соціальної групи; високий ступінь довіри; рівність
у взаєминах; схожий внутрішній світ, досвід; схожі ставлення
(позиція); молоді люди розуміють один одного, використовую&
чи невербальні і вербальні засоби спілкування, а дорослий має
вивчати «сленг»; молоді люди знаходяться постійно з ровесни&
ками, професіонали — тимчасово (навчають); однаковий
рівень (культурний тощо); навчання на рівних, не вище і не
нижче. [2]
Слабкі сторони методу «рівний&рівному» : недостатність
досвіду, інформації у підлітків; не завжди достатньо бути схо&
жим, бути схожим — не означає бути рівним; цей метод важче
контролювати, вимірювати; вік (людина ще не пережила того,
про що говорить; її не сприймають, як експерта); зміна інфор&
мації підлітками до невпізнанності. [3]
Молоді люди навчаються один у одного, й обмінюються
інформацією. Навчання ровесників ровесниками — процес,
що надбудовується на основі цього вже існуючого обміну
інформацією. Він включає в себе роботу з групами молодих
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людей з метою забезпечення їх точною інформацією і спросту&
вання розповсюджених помилкових поглядів, стереотипів,
а також для того, щоб допомогти їм розвинути навички, не&
обхідні для ефективного спілкування з ровесниками. [2]
Використання методу «рівний — рівному» є ефективним в
напрямку формування здорового способу життя підлітків та мо&
лоді та профілактики негативних явищ в їхньому середовищі.
Просвітницька робота щодо формування здорового способу жит&
тя передбачає не лише інформування підлітків щодо факторів
ризику та захисту від них, а й спрямована на формування від&
повідальної та безпечної поведінки. [3]
В контексті соціально&педагогічної роботи концептуаль&
ною основою освіти «рівний — рівному» є підготовка
підлітків&інструкторів і залучення їх до просвітницької робо&
ти щодо здорового способу життя серед однолітків. [2]
Підліток&інструктор — особистість, що є носієм знань
і цінностей здорового способу життя, привабливих для одно&
літків, які вони бажають наслідувати. Концепція освіти «рів&
ний — рівному» розглядає підлітків&інструкторів як спеціаль&
но підготовлених непрофесійних педагогів (рівних педагогів),
які навчають і мотивують своїх однолітків на здоровий спосіб
життя. [2]
Просвітницька робота «рівний — рівному» серед молоді
України щодо здорового способу життя виконує завдання пер&
винної профілактики, працюючи на всіх трьох рівнях профі&
лактики. [1]
Метод «рівний — рівному» є важливим ресурсом соціально
педагогічної роботи з підлітками і молоддю і може використову&
ватися в умовах незначного фінансово&матеріального забезпе&
чення. Завдяки його використанню можна прямо та опосередко&
вано вплинути на значно ширшу аудиторію порівняно з самос&
тійною діяльністю соціального педагога. [5]
Література
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ=БІЖЕНЦЯМИ
М. М. Сандугей
Факультет соціальних технологій, V курс, група СР(З2,
спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: Л. Д. Дмитрієва, ст. викл.

Положення дітей біженців — глобальна проблема сучас&
ності, характерна для багатьох країн і народів. У світі
налічується більше 16 млн. біженців.
На жаль, діти біженців проходять через такі суворі позбав&
лення як недолік їжі, води, відсутність медичного обслугову&
вання, належного житла. Все це веде до фізичного виснажен&
ня організму. Розвиток дитини в результаті уповільнюється,
виснажується і її емоційний потенціал.
Разом з тим, наявність родини допомагає дитині вистояти
навіть у самих болісних ситуаціях психологічного шоку.
Фахівці розглядають здатність дитини переборювати негараз&
ди як поводження, що захищає її від внутрішніх і зовнішніх
стресів. Учені доводять наявність захисних факторів у дити&
ни, які допомагають їй вижити у критичних ситуаціях. До них
вони відносять якості характеру дитини, навколишнє середо&
вище, а також родина.
Родина здатна вселити дитині почуття захищеності й упев&
неності. Вона є амортизатором проти всіх зовнішніх небезпек.
Розпад родини серйозно гальмує розвиток дитини, як і трива&
ла розлука з нею. У таких ситуаціях їй нерідко доводиться бра&
ти на себе обов’язки дорослого в дуже ранньому віці.
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При здійсненні соціальної роботі з дітьми&біженцями
соціальні працівники повинні в кожному окремому випадку
намагатися усунути ті риси соціального середовища, різка
зміна яких стає переломним у розвитку таких дітей.
Нарешті, необхідна й комплексна програма підготовки
соціальних працівників для роботи з дітьми&біженцями. Ця
програма повинна бути придатна для діяльності в різних умо&
вах. Соціальним працівникам варто знати сутність цього фено&
мена, причини виникнення, простерігати всі процеси,
пов’язані з поселенням біженців, до повної їх адаптації.
Насамперед, соціальні працівники намагаються звернути
увагу батьків на те, що важко не тільки їм, але й дітям.
У батьків це часом викликає подив, тому що депресивні стани
в дітей і дорослих проявляються по&різному. Дитина може бути
надмірно активною, здаватися нав’язливою, примхливою, роз&
бещеною, що мало відповідає її щирим почуттям : страху, тузі
й пригніченості. Потім соціальні працівники повинні переко&
нати батьків у тому, що ніхто не зможе допомогти їхній дитині
так, як можуть допомогти тільки батьки, переборовши свій
власний стрес, біль і горе, оскільки стан батьків дуже негатив&
но впливає на дитину, сповільнюючи процесїї її адаптації.
Соціальні працівники намагаються допомогати спілкуван&
ню батьків з дітьми, разом будувати плани на найближче май&
бутнє. Ця робота з батьками дітей&біженців є дуже важливою.
У кожному випадку вона впливає по&своєму, але завжди нак&
ладає відбиток на особливості розвитку дітей, форми їх деза&
даптації й способи її подолання. Вивчення й розуміння
проблем, з якими мають справу діти біженців, необхідне для
того, щоб розробити ефективні програми їхньої допомоги.
Основою цих програм повинні бути так звані «вторинні за&
побіжні заходи» на рівні громади, родини або окремої особис&
тості. Необхідно допомогти біженцям знову створити свої гро&
мади на новому місці, а при розробці шляхів й способів допо&
моги родині, треба звертати увагу на її важливу роль у період
адаптації дитини до нових умов.
Родина, батьки, у надзвичайних ситуаціях виявляються
в ролі буфера, що зм’якшує силу психічного стресу дітей.
Життєва практика показує, що діти, які перебувають у стресових
ситуаціях разом з батьками, переносять важкі випробування
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набагато легше, ніж ті діти, яких відривають від батьків і відво&
зять у безпечне місце, як це звичайно буває в зонах військових
конфліктів
Варто також надавати безпосередню допомогу дитині через
систему служб охорони здоров’я, з огляду на відповідні куль&
турні стандарти даної родини й громади. Всі соціальні служби
повинні допомагати дитині біженців з урахуванням вимог,
пов’язаних з її фізичним, моральним і духовним розвитком.
Таким чином, складності в адаптації дітей&біженців мають
закономірний психологічний характер, і завдання соціальної
допомоги полягає в тому, щоб допомогти їм вийти із ситуації
дезадаптації з найменшими втратами для особистості.

ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
А. В. Семерфельд
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»,
І курсу, група СР(1, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: Л. А. Калініна, к. п. н., в. о. доцента

Складовою соціальної політики, є спеціалізований вид
діяльності державних та недержавних організацій щодо надан&
ня соціально слабким верстам населення допомоги, підтримки,
захисту, що здійснюється у різних формах. В центрі її — люди&
на, яка не в змозі самостійно вирішувати критичну для себе
соціальну ситуацію, в якій вона опинилась. У загальному плані
всім зрозуміло, що за своїм суспільним покликанням і змістом
соціальна робота є гуманістичною.
Гуманізм — один із специфічних принципів соціальної ро&
боти, спираючись на який, вона орієнтується на цінності бла&
гополуччя людей, соціальну справедливість, гідність індивіда.
Дехто з фахівців відносить гуманізм до самого характеру
соціальної роботи, підкреслюючи, що вона «є практичною ре&
алізацією гуманістичного менталітету», і має здійснюватися
«на засадах альтруїзму, емпатії, людяності, прийняття осо&
бистості клієнта з усім позитивом і негативом». Інші вчені зна&
ходять цінності гуманізму серед політологічних підвалин
соціальної роботи, оскільки та власне й проводять задля забез&
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печення і збереження солідарності суспільства як єдиного
цілого.
Як уявляється, кожен із зазначених підходів має рацію, хо&
ча й фіксує якийсь окремий аспект, ознаку гуманістичної при&
роди соціальної роботи, адже в ній можуть втілюватися і через
неї можуть набувати реалізації уявлення про людину як найви&
щу цінність, яка має право на волю, щастя, розвиток, прояв
своїх здібностей. У даному разі принципи людяності, справед&
ливості, рівності постають тут як норма стосунків між людьми.
Відомо, що гуманізм належить до загальних людських
цінностей. Саме вони і є посередниками в соціальному житті,
тими ланками, які поєднують соціальну взаємодію різних
суб’єктів. Гуманістичні цінності соціальної роботи за своєю
сутністю є соціальними, оскільки сигналізують суспільству,
сім’ї, індивіду про відповідальність або невідповідальність
стану вразливих верст, окремих індивідів усталеним морально&
етичним нормам, естетичним вимогам, економічним стандар&
там життя, що прийняті у даному суспільстві, і як наслідок —
мотивують його до певних відповідних дій.
Гуманістичні цінності соціальної роботи реалізують через
етичні принципи соціального працівника, до числа яких
фахівців справедливо відносять доброзичливість, справед&
ливість, безкорисність, чесність, неупередженість до клієнта,
відкритість, стриманість, терпіння, визнання права клієнта
приймати самостійно рішення щодо власного життєвого шля&
ху та інше.
Проте всі гуманістичні норми соціальної роботи фактично
є такими, що регулюють діяльність насамперед суспільства
щодо соціально слабких, вразливих груп.
Слід підкреслити, що гуманістичні цінності соціальної ро&
боти викликаються до життя і реалізуються не лише в кон&
тексті дії соціальних працівників та служб, але й безпосе&
редньо мають стосунки до дії клієнта соціальної допомоги.
Треба мати на увазі, що об’єкт соціальної роботи за своїм скла&
дом є досить неоднорідним і розподіляється на такі групи :
— перша група — особи з функціональними обмеженнями;
— друга група — особи, які опинилися в критичних ситу&
аціях внаслідок неочікуваних форс&мажорних життєвих
обставин;
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— третя група — особи з девіантною поведінкою;
— четверта група — особи з маргінальним статусом, з труд&
нощами соціалізації, наприклад, це діти з проблемних сімей.
Специфіка гуманістичних цінностей соціальної роботи по&
лягає у тому, що в них як в її цілях, нормах, принципах і на&
явному змісті органічно представлена, достатньо виражена
відповідальність клієнта за кінцевий результат в отриманні
соціальних послуг. Саме тут перетинаються гуманістичні
цінності етики суспільства і такі ж цінності етики особистості.
В цій точці перетину подвоюється гуманістичний заряд кож&
ної із ланок і усього ланцюга взаємодії в системі соціальної ро&
боти.

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ЕВОЛЮЦІЮ СІМ”Ї
Р. В. Тарасова
Факультет соціальних технологій, V курс, група СР(З2,
спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник Л. Д. Дмитрієва, ст. викл.

Історичний досвід свідчить, що роль держави в деінститу&
алізації сім’ї дуже велика. Часто держава має домінантне зна&
чення. Її діяльність може як загальмувати, так і прискорити
процеси дезорганізації сім’ї. Від позиції держави, від конкрет&
них кроків її владних структур залежить не тільки вектор
сімейних змін, але й їхня швидкість та глибина. Якщо держава
орієнтується на еволюційний тип розвитку та відмовляється від
адміністративно&вольового втручання в суспільні процеси, мак&
симально пом’якшуючи реформи, то гострота дестабілізуючих
процесів слабшає. Тактика форсування реформ з метою приско&
рення процесів модернізації суспільства, навпаки, підвищує
деструктивний вплив державної політики на сім’ю, а соціальна
сфера (сімейні проблеми) є на перефірії суспільних інтересів.
У перші післяреволюційні десятиріччя відбувалась пере&
орієнтування на позасімейні цінності, передачу безпосередньо
державним інститутам деяких традиційно сімейних функцій.
Це прискорило розпад нерозширенної нуклеарної одиниці —
чоловіка, дружини та дитини , яка має бути нероздільною,
і призведе до дуже серйозних наслідків.
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Також існує небезпека передачі останніх функцій. (вихо&
вання дітей та забезпечення своїх членів увагою) іншим інсти&
тутам. які сім’я зберігла з тих часів коли була багатофунк&
ціональним цілим і які можуть бути втрачені.
Неоднозначну роль в життєдіяльності сім’ї відіграли
індустріалізація та колективізація, яка зруйнувала сімейну
економіку та виробництво, позбавила сім’ю додаткових при&
бутків, а країну — такої галузі народного господарства як
сімейне підприємництво. Сімейна економіка була знищена,
а сім’я втратила свою економічну незалежність, що і призвело
до прискорення масового зменшення народжуваності в сім’ї
і деградації сімейних відносин, які залежать, у першу чергу,
від зниження цінності сім’ї в суспільстві і кризи сім’ї як інсти&
туту. Це призвело до послаблення бажання мати декількох
дітей та зниження цінності сімейного образу життя.
В нашій країні відбуваються процеси еволюції сім’ї та
зміни її місця і ролі в суспільстві. Це зумовлено переходом від
тоталітарного до демократичного соціально&політичного уст&
рою, від «закритого « до «відкритого» типу суспільства. Сім’я
стає все більш незалежною від держави і суспільства. Держава
позбавляється багатьох функцій контролю та застосування ка&
ральних санкцій по відношенню до сім’ї та її членів, перш за
все, неповнолітніх. На перший план виступає забезпечення
державою сприятливих умов для створення та існування
сімей, особливо молодих. Ці процеси поступово відображають&
ся в державній сімейній політиці.
Але зі зміною соціальних умов змінюється і сама сім’я,
оскільки вона надзвичайно чутливо реагує на будь&які зміни,
що відбуваються у суспільства. Сім’я завжди була і зали&
шається моделлю конкретного історичного періоду суспільст&
ва, і можна сказати, що вона в мініатюрі відбиває всі його
гострі і динамічні суперечливі процеси. Сучасні відносини
сім’ї та держави будуються переважно за принципом незалеж&
ності і невтручання. За цих умов члени сімей, як правило,
сприймають соціальне середовище як вороже до них, тому зай&
мають агресивно&захисну позицію по відношенню до нього.
Через непослідовність і незавершеність перемін, що відбу&
валися у сімейному середовищі, сім’я зіткнулася з новими
проблемами, значною мірою втратила здатність виконувати
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життєво необхідні для людства функції і опинилася на порозі
кризи. Сім”я в Україні за часів перебудови стала браницею ре&
форм. Щоб подолати негативні наслідки треба розвивати в дер&
жаві сімейну політику, яка б забезпечила повну реалізацію її
репродуктивних, соціальних та економічних функцій.
Соціально&економічні умови трансформаційного періоду
позначилися на становищі української родини. Поглибилися
довгострокові тенденції щодо кардинальної зміни останньої,
як структурної одиниці суспільства, яка відзеркалює на
мікросоціальному рівні всі сучасні події. В сучасній Україні
треба, перш за все, подбати про створення сприятливих умов
для нормального функціонування сім’ї, бо від того, наскільки
міцною є сім’я, залежить міцність і стабільність всього
суспільства.

СПІЛКУВАННЯ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
О. В. Тополь
Факультет соціальних технологій
VІ курс, група Ср — 21, спеціальність «соціальна робота»
Науковий керівник: Г. М. Загадарчук, канд. пед. наук, професор.

Сучасна людина зазнає великої потреби в отриманні нової
інформації та всебiчних коментарів на події суспiльного жит&
тя. Вони сприймаються з достатньою увагою, але по&рiзному
впливають на ставлення особистості до явищ, оточуючого жит&
тя, на поведiнку. Утворюється відповiдний психологiчний
«грунт» до сприйняття або несприйняття тої чи іншої iнфор&
мацiї, емоцiйна готовність чи нe готовність до певних впливiв
усного слова на особистість.
Відомо, що спілкування в нашому житті відіграє дуже ве&
лику роль, а його психологічна природа надто складна. Люди&
на прагне бути щасливою, успішно працювати, самовдоскона&
люватися, самоствержуватися, контактуючи з іншими.
Одним із головних інструментів професійної діяльності
соціального працівника є спілкування. Саме у процесі спілку&
вання здійснюється контакт з клієнтом, з’ясовуються пробле&
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ми та відбувається накопичення інформації, необхідної для
розв’язання проблеми.
Одночасно у ході спілкування здійснюється цілеспрямова&
ний вплив на клієнта. Окрім того, від володіння методами
спілкування часто залежить результат ділових переговорів
з представниками структур влади, ділових кіл, різних зак&
ладів та організацій. Отже, без перебільшення можна сказати,
що спілкування є чи не найважливішою, а почасти й най&
складнішою сферою діяльності в соціальній роботі.
Зазвичай в психології спілкування визначають як склад&
ний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контак&
тів між людьми, що спричинено потребами людини в спільній
діяльності і включає обмін інформацією, вироблення єдиної
стратегії взаємодії та розуміння іншої людини, їхню взаємну
діяльність.
Спілкування — специфічний процес взаємодії людей чи
соціальних груп, в якому відбувається взаємний обмін інфор&
мацією, навичками, емоціями і який заснований на відображен&
ні соціальної реальності суб’єктами спілкування, один з універ&
сальних способів вияву масової та групової форми буття людей.
Спілкування передбачає взаємодію, активний зворотній
зв’язок, діяльність об’єкта і суб’єкта, спрямовану на інших
суб’єктів, формування їх особистісних характеристик.
У спілкуванні соціального працівника виділяють такі
взаємопов’язані функції :
— комунікативну (обмін інформацією);
— інтерактивну (обмін діями);
— перцептивну (взаємосприймання і встановлення взаємо&
розуміння партнерів спілкування).
У спілкуванні співбесідники певним чином сприймають
один одного,
тобто кожен із них формує цілісний образ іншого, оціню&
ючи його зовнішність, вигляд та поведінку.
Отже, сприйняття і розуміння співрозмовника відбуваєть&
ся під впливом багатьох чинників, тому соціальному праців&
никові слід знати і враховувати їх у своїй практичній діяль&
ності.
Таким чином можна сказати, що спілкування — є важли&
вою формою людського буття, умовою життєдіяльності людей,
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способом їх об’єднання. Воно є генетично первинною основою
культури спілкування у виробничих ситуаціях.
Спілкування — це міжособистісна і міжгрупова взаємодія,
основу якої становлять пізнання одне одного. Воно припускає
обмін певними результатами психічної діяльності — інфор&
мацією, думками, почуттями, оцінками, переживаннями тощо.
Як свiдчить практика, використання усного слова не завж&
ди вiдповiдає психолого&педагогiчним вимогам цих форм,
проте при cтвopeннi певних педагогiчних умов воно може вис&
тупити могутнім засобом змістовно — емоцiйного впливу на
людей. Подолання цього протирiччя обумовлює актуальнiсть
теми i необхiднiсть її розробки i дослiдження, формулювання
педагогiчного впливу, спрямованого на вивчення ролi, можли&
востей усного слова як засобу виразностi у пiдсиленнi змiстов&
но&емоцiйного впливу форм соцiальної дiяльностi.
Можна стверджувати, що роль слова у спiлкуваннi людей
не можна переоцiнити. Ця роль визначаєтьсячається
поліфункціональним аспектом його впливу. Маючи певні
особливостi, це слово стає засобом складного процесу впливу
на людей.
Досвід засвідчує, що мовне спілкування фахівців соціаль&
ної сфери перетворюється на самостійний вид професійної
діяльності, ефективність якої визначається саме тим, як
соціальний працівник зуміє зацікавити своїх клієнтів, перет&
ворити їх знання на глибокі переконання і дійти усним словом
до душі своїх слухачів. І тому сьогодні шляхів до мовної доско&
налості працівників соціальної сфери безліч. Але всі вони по&
чинаються з любові до рідної мови, з бажання майстерно во&
лодіти нею, донести її красу до українського народу та вирішу&
вати важливі професійні завдання соціальних педагогів.
Література
1. Бурлака В. В. Введення у соціальну роботу: навчальний
посібник. — К., 2004.
2. Грига К. А. Культурні передумови розвитку соціальної роботи в
Україні // Соціальна політика і соціальна робота. — 1999. — № 2, 3.
с. 103.
3. Соціальна робота в Україні : перші кроки. — К. : КМА, 2005.
4. Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування. —
Вид. 2&ге. — К. : Лібра, 2006.
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ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ЯК СКЛАДОВА
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА
Ю. С. Фіголь
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Інститут соціальної роботи та управління
ІІ курс, група 23 СППЗ,
спеціальність «Соціальна педагогіка (соціально(правовий захист)»
Науковий керівник М. Г. Соляник, викл.

Соціально&педагогічна робота є однією з найскладніших
професій. Фахівець із соціальної роботи працює у сфері «лю&
дина—людина», яка вимагає особливих умінь і якостей, ха&
рактерних для роботи в цьому напрямі.
Професіограму спеціаліста із соціально&педагогічної робо&
ти складають 3 основні компоненти, які визначають компе&
тентність і дають можливість успішно реалізовувати завдання
і функції діяльності:
— теоретичні знання;
— особистісні якості;
— практичні уміння.
Стиль поведінки спеціаліста, його особисті цінності, погля&
ди і переконання, безперечно, впливають на здатність успішно
працювати в системі міжособистісних відносин. Особистісні
якості соціального педагога відіграють велику роль у про&
фесійній діяльності.
Науковці виділяють різні групи особистісних якостей
соціального педагога. Так, Безпалько О. В. виділяє три групи:
психологічні, психоаналітичні та моральні. Авторський колек&
тив на чолі з проф. А. Й. Капською додають до цього переліку
ще і педагогічні якості:
Психологічні характеристики особистості: емоційна врівно&
важеність; низька тривожність; опірність до стресів; творче
мислення; добра зорова та слухова пам’ять; послідовність
у діях; наполегливість; витримка; уважність; спостережли&
вість.
Моральні (морально&етичні) якості: чесність; доброта; альт&
руїзм; терпимість; справедливість; тактовність; емпатійність;
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конфіденційність; скромність; відповідальність; відвертість;
уважність.
Психоаналітичні: адекватна самооцінка; самоконтроль; са&
мокритичність; прагнення до самовдосконалення; самоаналіз;
самодисциплінованість.
Педагогічні: комунікабельність; візуальність (зовнішня
привабливість); красномовство(вміння навіювати і перекону&
вати); перцептивність (сприймання іншої людини); оптимізм.
Карпенко О. Г. пропонує наступну класифікацію осо&
бистісних якостей соціального педагога:
1) психологічні характеристики — це вимоги до психічних
процесів (сприйняття, пам’ять, уява, мислення) та психічних
станів (утомлюваність, апатія, стреси, тривожність, увага, як
стан свідомості);
2) психолого&педагогічні якості, орієнтовані на удоскона&
лення соціального працівника як особистості — психоа&
налітичні якості (самоконтроль, самокритичність, самооцінка
вчинків, фізична тренованість, уміння переключатися і керу&
вати своїми емоціями);
3) психолого&педагогічні якості, спрямовані на створення
ефекту індивідуальності (комунікабельність; емпатійність
(уловлювання настрою людей, виявлення їхніх установок
і очікувань, співпереживання); візуальність; красномовство
та інші).
Отже, визначення особистісних якостей соціального педа&
гога дає змогу звернути увагу і зробити опору при професійно&
му самовизначенні і передбаченні подальших можливостей
професійно&особистісного саморозвитку, що є запорукою по&
дальшого професійного становлення спеціаліста.
Література
1. Соціальна робота : технологічний аспект : навч. пос. /за ред.
проф. А. Й. Капської. — К. Центр навчальної літератури, 2004. —
с. 35–46.
2. Актуальні проблеми соціально&педагогічної роботи (модульний
курс дистанційного навчання) /А. Й. Капська, О. В. Безпалько,
Р. Х. Вайнола; Заг. Ред. А. Й. Капської. —К., 2002. —с. 24–32.
3. Соціальна педагогіка: підручник /За ред. проф. Капської А. Й. —
К. : Центр навчальної літератури, 2006. —с. 45–52.
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ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНОСТІ «Я=КОНЦЕПЦІЇ»
ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДЦП
Ю. М. Хмельницька
базова структура Університету «Україна».
факультет соціальних технологій,
4 курс, група СР(41, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: Л. Т. Тюптя, к. пед. н., проф.

«Я&концепція» формується під впливом досвіду кожного
індивіда. Ця система становить основу вищої саморегуляції
людини, на базі якої вона будує свої сосунки зі світом, що її
оточує. [1, с. 642] Сьогодні переважна більшість дітей з ДЦП
вУкраїні виховуються і розвиваються в досить специфічних
умовах на відміну від інших дітей, мають інший життєвий
досвід. Так, зокрема звужене соціальне середовище існування,
і як наслідок брак спілкування, можуть впливати позитивно,
негативно або зовсім не впливати на формування «Я&кон&
цепції» у дітей з ДЦП. Тому дослідження «Я&концепції»
у дітей з ДЦП є дуже актуальним.
Взагалі процес психологічного дослідження складається
з низки етапів : підготовки, збирання, обробки, інтерпретації
фактичних даних і формулювання висновків. В процесі прове&
дення дослідження особливостей формування «Я&концепції»
у дітей з ДЦП були застосовані такі методи : анкетування, тес&
тування, спостереження.
Результати дослідження показали, що захоплення дітей
хворих на ДЦП різного віку дуже схожі : всі люблять слухати
музику, пісні, дивитися телевізор, малювати, 20% респон&
дентів (3 дітей) можуть і люблять танцювати, 53% (8 дітей)
люблять їздити на іграшкових автомобілях, 3 дітей люблять
допомагати батькам по господарству. Те що всі діти, які прий&
мали участь у дослідженні люблять слухати музику, пісні,
дивитися телевізор і малювати зрозуміло, адже музико& і арт&
терапія входять в програму реабілітації відділення, де пере&
важна більшість дітей 80% (12 дітей) проводять основну час&
тину свого часу. Діти, які вкрай обмежені в рухах в основному
здійснюють перегляд телепрограм як вдома так і перебуваючи
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на території відділення. Кількісні та якісні показники
дослідження захоплень (інтересів) дітей хворих на ДЦП пока&
зують, що відповіді батьків і дітей співпадають.
Переважна більшість дітей 86% (13) полюбляє грати в ігри
і читати (або слухати як читають книги) які наявні у від&
діленні. Якщо говорити про коло спілкування дітей хворих на
ДЦП, то воно у 66% (10) дітей досить вузьке. Це підтверджу&
ють батьки і діти. Як стверджують батьки, 53% (8) дітей має 4
і більше друзів, 13% (2) — 2 чи 3 друзів, 20 % ( 3) — одного
і 6% (1) — немає друзів взагалі, так стверджують і діти.
За результатами тесту «Самооцінка» 66% (10) дітей мають
низьку самооцінку, 20 % ( 3) — високу, і тільки 6% (1) дитина —
нормальну. Як правило занижену самооцінку мають діти бать&
ки яких бачать в них тільки інваліда 60% (9 осіб), а завищену
самооцінку — діти батьки яких бачать тільки хороше у своїй
дитині.
Як правило, занижену самооцінку мають діти, батьки яких
бачать в них тільки інваліда 60% (9 осіб), а завищену само&
оцінку — діти батьки яких бачать тільки хороше у своїй ди&
тині.
При цьому до здібних, розумних, радісних, красивих, гар&
монійних і організованих відносять себе діти, які мають висо&
ку самооцінку. А до активних — діти, які відвідують інші
соціальні інститути, крім відділення. Це підтверджується і ре&
зультатами опитування батьків.
86% (13) дітей хотіли б змінити в собі зовнішність (незви&
чайність), інвалідність, дефекти. Це пов’язано, на нашу думку
з тим, що всіх опитаних батьків турбує і засмучує в їхніх дітях
інвалідність.
Взагалі, можна сказати, що діти з ДЦП виховуються і роз&
виваються в досить специфічних умовах. На відміну від інших
дітей, це впливає на формування їхньої «Я&концепції»
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Сім’я — це соціальний інститут, тобто стійка форма
взаємовідносин між людьми, у межах якої здійснюється ос&
новна частина повсякденного життя людей : сексуальні сто&
сунки. Дітонародження і первинні соціалізація дітей, значна
частина побутового догляду, освітнього і медичного обслугову&
вання, особливо у ставленні до дітей та осіб похилого віку.
Сім’я є першоосновою духовного, економічного та соціального
розвитку суспільства та виконує в ньому такі функції :
— господарсько&економічну — (планування сімейного
бюджету, організація споживчої діяльності по веденню до&
машнього господарства та організації побуту в сім’ї);
— репродуктивну — (продовження людського роду через
народження дітей);
— комунікативну — (створення сприятливого сімейного
мікроклімату, організація внутрішньосімейного спілкування);
— виховну — (передача дорослими членами сім’ї соціаль&
ного досвіду дітям);
— рекреативну — (організація вільного часу та відпочинку
сім’ї, розвиток інтересів і потреб її членів);
— психотерапевтичну — (психологічна підтримка членів
сім’ї в різних життєвих ситуаціях створення доброзичливого
емоційного клімату в сім’ї з метою відновлення фізичних
і психічних сил членів родини, втрачених у різних стресових
ситуаціях).
Порушення хоч однієї функції, що виконує сім’я може
призвести до: руйнуванню моральних уявлень про шлюб і сі&
м’ю, може бути пошкоджено устрій сім’ї, а саме порушення
традиційної ієрархії сімейних взаємин, втратою традиційного
ладу сімейного життя, або ж руйнування відносини послуху,
пошани, поваги, може бути замінено активним протистоянням
авторитету дорослих, ігноруванням думки батьків, педагогів.
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В такому випадку криза може торкнутися всіх рівнів взаємин
членів сім’ї і життєдіяльності у спільній господарчо&побутовій
діяльності все частіше проявляється нездатність членів сім’ї до
співробітництва і практичної взаємодії.
Криза соціокультурних відносин у сім’ї проявляється у плу&
танині в соціальних ролях чоловіка і жінки, дитини, в наслідок
непорозуміння між членами сім’ї.
Нормальна благополучна сім’я — це та, яка успішно вико&
нує свої функції завдяки здібностям, які ґрунтуються на ма&
теріальних, психологічних та інших внутрішніх ресурсах,
швидко адаптується до потреб своєї дитини та ефективно
розв’язує завдання щодо навчання, виховання, й розвитку.
Всі проблеми як правило мають раціональність способів
розв’язання не зачіпаючи інтересів будь&кого із її членів, тоб&
то сім’я по своїй природі повинна намагатись справлятись
і з своїми проблемами які виникають самостійно.
З точки зору соціальної роботи з сім’ями найбільшої уваги
соціальних служб потребують сім’ї, яким потрібна соціаль&
но–психологічна, соціально&педагогічна допомога, до таких
відносяться типи сімей, залежно від виконання ними виховної
функції. Це так звані неблагополучні сім’ї — це сім’ї, які
повністю або частково втратили свої виховні можливості через
ті чи інші причини.
Отже, практика соціальної роботи з сім’єю спирається на
відповідне визначення сім’ї та її типу. Головним для соціаль&
ного працівника є розуміння того, що клієнтом соціальної ро&
боти може стати сім’я будь&якого типу. Проте ступінь потреб в
соціальній підтримці, конкретний зміст. Види допомоги сім’ї
будуть різноманітними залежно від її типу. У соціальній ро&
боті з сім’єю виявляються закономірності цього виду про&
фесійно&практичної діяльності, проте є й певні специфічні
особливості, що належить лише до галузі соціальної роботи.
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Згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми» право на допомогу на дітей одиноким матерям мають
одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві
про народження дитини відсутній запис про батька або запис
про батька проведено в установленому порядку державним ор&
ганом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері
дитини [1].
На сьогодні в Україні 13% дітей народжують матері, які не
перебувають у зареєстрованому шлюбі [2, С. 122]. При цьому
провідним показником статистичного вивчення кількості оди&
ноких матерів є юридично зафіксована відсутність батька. Не
фіксується той факт, що багато батьків, які юридично перебу&
вають у шлюбі, фактично проживають окремо, тобто сім’я, по
суті, розділена. З іншого боку, до статистичного обліку вклю&
чаються випадки, коли одинока матір проживає разом з бать&
ком дитини чи з іншим чоловіком (або навпаки) [3, С. 8].
Серед проблем неповних сімей материнського типу можна
виділити проблеми матеріального забезпечення, поєднання
батьківської та професійної ролей, повноцінного виховання,
проблему інтимного життя матері, ускладнення правильної
статево&рольової ідентифікації дитини, конфліктність, ор&
ганізація вільного часу тощо [4,С. 46–47]. Та все ж провідними
залишаються проблеми особистісного характеру, деякі з них
пов’язані зі зміною шлюбного статусу одинокої матері, розлу&
чених чи овдовілих, адаптуванням до нового способу життя.
Не менш гостро постають і проблеми інтимного життя матері.
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Більшість проблем, що виникають у одиноких матерів, мо&
жуть бути вирішені лише за умови наявності у них високої
власної суб’єктивної активності. Здатність вирішувати власні
проблеми є однією з основних характеристик соціально
успішної особистості, а відповідно активізація суб’єктивного
потенціалу повинна бути головною метою соціальної роботи
з одинокими матерями.
Відповідно до проведеного нами у 2007 році опитування,
спрямованого на виявлення рівня соціальної захищеності оди&
ноких матерів в Україні, для них харарктрена досить низька
соціальна активність. Причому для молодих одиноких матерів
установка на активну позицію майже не характерна.
Суб’єктивна активність виступає частиною і індивідуаль&
ним промов активності соціальної. Соціальна активність як
характеристика способу життєдіяльності особистості, що
фіксує свідому спрямованість його діяльності та поведінки на
зміну соціального середовища, умов, інститутів, відповідно до
назрілих потреб, інтересів, цілей та інше, може бути про трак&
тована і як енергійна, посилена діяльність, сукупність тих ме&
тодів, процедур, дій, які спрямовані на зміну соціальних умов
відповідно до власних потреб, інтересів, цілей, ідеалів, ре&
алізацію соціальних інновацій, формування в собі необхідних
соціальних якостей.
З метою вивчення функціональних складових зміни
«Я&концепції» одиноких матерів та особливостей їх соціального
функціонування і суб’єктивної активності снами було проведе&
не порівняльне дослідження, що включала в себе спрямовану на
вивчення ставлення матері до різноманітних аспектів сімейної
ролі методику PARI Е. С. Шефера та Р. К. Белла, експеримен&
тально&психологічну методику вивчення рівня суб’єктивного
контролю та анкетування, спрямоване на виявлення особливос&
тей сімейного функціонування, міжособистісних стосунків та
рівня соціальної захищеності одиноких матерів. Дослідження
проводилось серед 86 одиноких матерів та 86 матерів з повних
сімей, при чому групи були максимально наближені за показ&
никами віку, кількості дітей.
Для підвищення рівня суб’єктивної активності одиноких
матерів був проведений ряд заходів, зокрема тренінги для оди&
ноких матерів різного віку, інформаційно&просвітницька ро&
бота, індивідуальні бесіди.
— 528 —

професія чи покликання

Секція VIIІ

Список літератури
1. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» //
Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 20. — с. 102.
2. Д’ячкова Т. В., Шахова О. Л. Сім’я як соціокультурна сфера ви&
ховного впливу на дітей // Соціальна робота в Україні і за рубежем :
психолого&педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти
(Збірник наукових статей)/ Упорядники І. В. Козубовська і О. В. Спі&
ваковський. — Ужгород : Видавництво «Мистецька лінія», 2002. —
с. 119–125.
3. Козубовська І. В. Робота шкільного психолога з неблагополуч&
ними сім’ями (методичні рекомендації). Ужгород, 2000. — с. 8.
4. Мигович І. І. Соціальна робота з неповними сім’ями // Науко&
вий вісник серії «Педагогіка. Соціальна робота». — Випуск 3/2000. —
с. 46–47.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРА
ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ
УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»
Г. В. Яркова
Керівник ресурсного центру при Університеті «Україна».
м. Київ, факультет соціальних технологій, VI курс, група ЗСР(21,
спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: К. О. Кольченко, к. тех. н., с. н. с.

Центр планування та розвитку кар’єри створений для того,
щоб забезпечити студентам, які бажають розбудувати свою
професійну кар’єру, необхідні для їх просування і успіху ре&
сурси, допомогти розвинути в собі навички, необхідні для по&
будови успішної кар’єри, навчитися свідомо обирати цілі та
знаходити можливості для їх здійснення, зробити щось важ&
ливе для Університету і для себе.
Діяльність Центру спрямована на випускників Університе&
ту та студентів старших курсів, які бажають знайти собі робо&
ту відповідно обраного фаху та навчитися самостійно заробля&
ти собі на життя.
Для того, щоб молода людина змогла переконати робото&
давця у своїй професійній придатності та компетентності, їй
необхідно ретельно продумати стратегію свого поводження
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у різних ситуаціях, пов’язаних з пошуком роботи та перегово&
рами з керівництвом організації чи підприємства.
Мета Центру: надати членам Університету «Україна» дос&
туп до ресурсів, що допоможуть їм в збереженні і просуванні
своєї кар’єри і в становленні їх як само реалізованих Громадян
України.
Завдання Центру : навчити молодих людей легко пристосо&
вуватись до умов ринку праці сучасного українського суспі&
льства та знаходити робочі місця відповідно до своїх запитів та
амбіцій, а також самостійно планувати кар’єру та навчати ць&
ому інших.
Для досягнення цієї мети Центр має допомогти студентам :
Провести самооцінку;
Отримати інформацію з питань зайнятості;
Вивчити всі можливості працевлаштування і/або про&
довження освіти;
Ефективно презентувати себе як кандидата на посаду;
Реалізувати оптимальний варіант працевлаштування або
подальшого фахового навчання.
Основними послугами Центру планування та розвитку
кар’єри для студентів університету є :
1. Консультування з питань кар’єри, що у будь&який період
допомагає студентам :
Аналізувати свої інтереси, здібності, накопичений досвід
і потреби;
Знаходити інформацію про вакансії, у тому числі про мож&
ливості роботи під час навчання, роботи в літній період і на не&
повний робочий день, можливі місця стажування і практики;
Робити обґрунтований вибір напрямку розвитку фахової
кар’єри, уміти визначати найближчі і перспективні цілі.
2. Навчання технології пошуку роботи, що дає змогу сту&
дентам :
Усвідомити поставлені цілі і досліджувати всі можли&
вості їх досягнення, включаючи як працевлаштування, так
і продовження освіти;
Ефективно пройти всі етапи працевлаштування, включа&
ючи пошук вакансій, складання резюме, контакти з робото&
давцем, проходження співбесід, обговорення пропозицій
тощо.
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3. Сприяння у працевлаштуванні, яке спрямоване на :
Організацію прямих контактів між студентами і робото&
давцями;
Створення джерел інформації щодо вакансій, роботодав&
ців, навчальних закладів, а також про організації, що сприя&
ють працевлаштуванню;
Збирання даних про студентів, що відображають їх фа&
хові знання й уміння, індивідуальні якості тощо, і викорис&
тання цих даних для підтримки процесу працевлаштування
студентів.

РОЛЬ ХАРАКТЕРУ У ФОРМУВАННІ ПОЗИВНОГО
СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЇ
В. Г. Ярмоленко
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна».
кафедра соціальної роботи, 1 курс, група Ср. 1. 1.,
спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник: Н. Б. Павлишина

Європейський рівень послуг в Україні — одне з пріоритет&
них завдань соціальної політики нашої держави, яке вимагає
практичних підходів до його вирішення. Добробут населення
зростає, збільшується кількість послуг, які можуть отримати
українці. Проте їх якість не завжди відповідає очікуваному
рівню і ціні. Звичайно, можна звинувачувати в недобро&
совісності надавачів цих послуг, недосконалість правової ба&
зи, відсутність чіткої соціальної політики та інше. Але можна
підійти до цієї проблеми дещо інакше. Адже щоб надати пос&
лугу високої якості, задовольнити споживача, потрібно мати
високу мотивацію діяти відповідно до вимог. Система стійких
мотивів і способів поведінки утворює поведінковий тип особис&
тості, тобто її характер [1].
У перекладі з грецької слово «характер» означає «відтиск».
тобто визначеність, типовість поведінки кожної людини. Ха&
рактер формується в соціальних умовах під впливом вимог
соціального середовища. Механізми формування соціально
суттєвих поведінкових особливостей індивіда є узагальнення
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тих способів поведінки, які дають найкращий пристосуваль&
ний ефект у певному соціальному середовищі [2].
У становленні характеру, різних його сторін суттєву роль
відіграють критичні вимоги середовища та вирішальні обста&
вини, що виникають на життєвому шляху людини, особливо
в дитячі та юнацькі роки. Характер також залежить від
світогляду особистості.
Характер людини — узагальнене завершення його життє&
діяльності в умовах визначеної соціальної дійсності. Людина
вимушена поводитися відповідно до зовнішніх умов. Адап&
тивні та неадаптипні способи поведінки з часом узагальнюють&
ся і виступають як основні риси її характеру. Тільки створю&
ючи ефективні умови, спрямовані на мобілізацію позитивних
і пригнічення негативних якостей, можна сформувати
соціальне позитивні риси характеру.
Люди з великими здібностями в одній сфері діяльності
нерідко бувають непристосованими в інших сферах. Тому пи&
тання профорієнтації, особливо за своїм психологічним та
соціальним змістом, є надто важливими.
Важливою властивістю характеру є здатність індивіда
адекватно оцінювати поведінкові ситуації, приймати і реалізо&
вувати оптимальні рішення.
У проявах характеру виокремлюють чотири групи: 1) спря&
мування індивіда, система його ставлення в соціумі; 2) особ&
ливість вольової регуляції; 3) емоційні особливості; 4) інтелек&
туальні особливості.
У системі ставлень людини виділяють; 1) ставлення до сус&
пільства; 2) ставлення до себе; 3) ставлення до праці; 4) став&
лення до продуктів праці.
Ставлення людини до суспільства визначають фундамен&
тальні якості її характеру — його моральність, тобто моральна
свідомість індивіда, яка реалізує його поведінку відповідно до
соціальних норм. Формування моральності пов’язане з куль&
турною спадщиною, розвитком моральної ідеології, рівнем
соціального контролю та соціальних очікувань [1].
Тому соціальна політика держави, та засоби масової інфор&
мації мають впливати на формування моральної свідомості,
реалізовувати форми соціального контролю та соціальних
очікувань щодо надання соціальних послуг населенню та фор&
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мувати позитивний ідеал спеціаліста і шлях його становлення
в сучасних умовах. Оскільки характер людини формується з
народження, а такі його важливі риси, як ставлення до
суспільства — з дитинства, дуже важливим є приклад сім’ї,
який сприяє формуванню позитивного ставлення до професії.
Прикладом цього є родинні професійні династії.
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