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ВСТУПНЕ СЛОВО
В Університеті «Україна» щорічно проводиться Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».
Традиційно ми відкриваємо збірник тез доповідей учасників вже дванадцятої конференції новими віршами талановитої поетеси Світлани Патри, випускниці Університету «Україна». Вони несуть до Вас, шановні учасники конференції, щирі патріотичні почуття, віру в добро і в прийдешній
Світлий День.
Організаційний комітет
НЕ БАЙДУЖА…
(поетична трилогія)
*** *** ***
Мавко, не спи,
Бо зрубають нещадно берізку твою.
Мавко, не спи,
Бо чи зможеш прокинутись? Чи дадуть?
Доле, озвись!
Розкажи всьому світу про мавки журбу.
Сонце, зігрій!
Не дай розстелити одвічну пітьму...
Небо, поглянь,
Глянь — завмерла в німому чеканні Земля.
Небо — не дай,
Щоб дощем пролилася на землю біда.
Люде, не спи!
Хай не згасне ніколи для нас світлий День.
Ніч, відпусти!
Відпусти нас на волю — Вкраїни дітей!
*** *** ***
Зачаровано-прокляте коло
Знову колесом котять по світу,
Знов і знову — повтори долі.
Що — невже знову все за вітром?
Хтось байдужість поставити хоче
На сторожі спокою-омани.
Мовляв, серце нехай не тріпоче.
Що? Майбутнє повите туманом?
Але серцю, що вже запалили,
Тяжко вірити новій омані.
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Просто сонце, що знов народилось,
Вже не зможе спати в тумані.
Ходять колом і зими, і весни,
Просять знов — пригадай наші долі!
І в світанках нових щезне
Зачароване — прокляте коло.
*** *** ***
Чужу щоку під удар —
Мовчки.
Чужі долі на вівтар —
Мовчки.
Чи байдужість душі всім оглушила,
Чи ж не ваші то серця — зачерствіли?
Хто ж оплаче ваші втрати —
Тиша?!
Хто ж омиє ваші рани —
Тиша…
Чи ж нема кому врятувати?
Як воліють усі — мовчати…
ВОНА
Її окрадену збудили,
Її, лукаві, у вогні
Собі на лихо залишили.
І розчинились у пітьмі.
І думають — вона розтане
Неначе марево, на вік…
Вважають, що ніхто не встане,
Щоби небогу захистить…
А доля — надто хитра штука,
І забувати їм не варт,
Що не покаранії муки
Вернутись можуть у сто крат.
Вона, окрадена, прозріла.
І бачить знак у Небесах
Душі таємна, дивна сила
Уже торує помсти шлях…
Собі на лихо розбудили
Її, стосилу, і в огні
Вона майбутнє розстелила
Світанком. Посеред пітьми
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СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНІ
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Андреєнко Н. В.,
кандидат економічних наук,
ст. викладач кафедри економіки та математичних дисциплін,
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (066)-1448055
Від фінансово-кредитного забезпечення підприємства залежить конкурентоспроможність, стабільне функціонування та розвиток вітчизняного малого підприємництва. Дослідженню даної проблематики присвячено праці багатьох вітчизняних вчених [1, 2, 3, 4]. Проте, на наш
погляд, зазначена тема дослідження є актуальною і заслуговує більш
детального висвітлення.
Фінансово-кредитні відносини повинні стимулювати процеси нагромадження та ефективного використання фінансових, в т.ч. інвестиційних ресурсів відповідно до визначених пріоритетів економічного
зростання. Ось чому важливою передумовою подальшого розвитку
ринкових відносин є створення відповідної кредитної системи, функціональна ефективність якої відповідала би вимогам рівня індустріально розвинених країн.
Сутність і структура кредитної системи визначається специфікою,
що обумовлена особливостями руху позичкового капіталу. Ось чому,
на наш погляд, аналіз особливостей кредитної системи не може не
торкатися всієї сукупності відносин, що формуються в процесі мобілізації та перерозподілу грошового капіталу між:
– кредитними інститутами і секторами економіки (в т. ч. сектором
приватних домогосподарств);
– різними фінансово-кредитними інститутами (банками, страховими і фінансовими установами, пенсійними фондами, кредитними спілками, ощадно-позичковими асоціаціями тощо);
– кредитними інститутами та іноземними клієнтами.
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Зараз одним із джерел фінансування малого підприємництва
України є кредити банківських установ. Банкам у цьому відводиться
особлива роль, адже саме завдяки забезпеченню кредитування малого бізнесу вони виступають механізмом вливання коштів в економіку [1]. Для цього банківські установи створюють спеціальні структурні підрозділи або реалізовують спеціальні кредитні програми, які
повинні базуватись на таких основних принципах як:
– нейтральність фінансової допомоги — використання механізмів підтримки, які не руйнують конкурентне середовище в секторі
малого підприємництва;
– рівність можливостей — забезпечення рівних умов доступу
суб’єктів малого підприємництва до джерел державної фінансової
підтримки;
– повернення отриманого фінансового забезпечення.
Наукові узагальнення розгляду фінансового забезпечення малого
підприємництва через системний підхід дають змогу стверджувати,
що його функціональне призначення реалізовується через відповідну систему конкретних заходів, в основі яких покладено послідовність дій, що реалізовуються через сукупність спеціальних фінансово-кредитних форм, інструментів та важелів фінансового забезпечення
задля ефективного розвитку суб’єктів малого підприємництва, досягнення ними поставлених цілей та мети як на рівні окремого суб’єкта
господарювання, так і загалом держави та її регіонів [4].
Отже, фінансово-кредитне забезпечення малих підприємств має
бути орієнтоване на створення системи спеціальних методів фінансової підтримки.
Література:
1. Гринюк А. Перспективи розвитку малого бізнесу крізь призму доступності кредитних ресурсів / А. Гринюк // Вісник НБУ. — 2010. — № 1. —
С. 52–53.
2. Копченко І. Фінансовий механізм сприяння розвиткові малого підприємництва / І. Копченко //Фінанси України. — 2003. — № 5. — С. 65–69.
3. Фролова М. Інституційні умови фінансово-кредитного забезпечення малого підприємництва / М. Фролова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2004. — № 3. — C. 280–289.
4. Системний підхід до формування фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Chem_biol/nvnltu/ 23_2/272_ Kuc.pdf.
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Секція 1

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Балюк Н. В.,
V курс, група ФН-51/14, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Університет «Україна»,
к. тел. +380637528206, E-mail: nata.bal@rambler.ru;
науковий керівник: Л. В. Лазаренко,
кандидат економічних наук, доцент
До закономірностей розвитку суспільства слід віднести об’єктивний
процес економічних трансформацій, який доводить, що ефективна
організація бюджетної системи, незалежно від її моделі має ґрунтуватися на: фінансових інститутах, які здійснюють чітко визначені
функції, взаємодіючі між собою в процесі прийняття оптимальних
бюджетних рішень; законодавчо встановлених, чітких, деталізованих
процедурах, нормах та принципах організації бюджетного процесу.
Фінансова система України за останні 10 років зазнала істотних змін,
але багато з них не дістали відповідного відображення у законодавстві. Україна потребує чіткої правової та адміністративної основи
управління податкове-бюджетною сферою. Це означає, що всі функції та механізми такого управління (бюджетною та позабюджетною
діяльністю) повинні у повному обсязі регламентуватися законами та
відповідними нормативними актами. Зрозуміло, що державні кошти слід виділяти та витрачати лише за наявності відповідних на це
правових повноважень.
Як визначають вітчизняні науковці, фінансова система являє собою сукупність сфер та ланок чи елементів держави, який є показником розвитку, функціонування та ефективності державної політики. Сутність фінансової системи полягає у тому, що вона є тією
базовою основою, яка забезпечує діяльність та функціонування економіки країни як в цілому, так і в окремих її проявах. Ефективна
фінансова система є тією рушійною силою, яка рухає життя не тільки
країни, але і кожного її жителя. Вона підтримує баланс, який забезпечує динамічний розвиток усіх сфер та ланок господарства країни,
а також підтримує виконання соціального захисту на необхідному
рівні через діяльність певних інститутів.
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Фінансову систему держави можна розглядати у кількох аспектах.
Зокрема, фінансова система — це сукупність фінансових інститутів,
кожний з яких сприяє утворенню та використанню відповідних централізованих та децентралізованих фондів коштів для здійснення
фінансової діяльності держави, тобто діяльності з приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів для виконання завдань і функцій держави та
органів місцевого самоврядування.
З іншого боку (в організаційному аспекті), фінансову систему
можна розглядати як сукупність органів державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють у межах своєї компетенції керівництво фінансовою діяльністю держави та підприємств, установ,
організацій, що беруть у ній участь.
Якщо характеризувати фінансову систему з позицій економіки, то
вона буде значно ширшою і включатиме державні фінанси (бюджет
держави, фонди цільового призначення, державний кредит, фінанси
державних підприємств), фінанси суб'єктів господарювання, міжнародні фінанси (валютний ринок, фінанси міжнародних організацій,
міжнародні фінансові інституції) та фінансовий ринок (ринок грошей, ринок капіталів, кредитний ринок та ринок цінних паперів).
Державні фінанси, відіграючи винятково важливу роль в економіці,
не можуть розглядатися як єдиний або найголовніший інструмент
економічної політики. Сам стан державних фінансів та формування
доходної і видаткової частин бюджету залежать від багатьох чинників, хоч недооцінювати його вплив на економіку країни також не слід.
Фінансова система України складається з таких основних ланок:
державний бюджет та місцеві фінанси, фінанси державних підприємств, установ та організацій, спеціальні цільові фонди та кредит.
Ще однією ланкою фінансової системи є кредит — державний
(і муніципальний) та банківський. І хоч основні риси кредиту (відплатність, строковість, повороткість, забезпеченість) є однаковими для
цих двох форм, ототожнювати їх у жодному разі не можна. У відносинах державного кредиту (як зовнішнього, так і внутрішнього)
позичальником виступає безпосередньо держава. Наявний борг має
погашатися у встановлені державою терміни. Отримані кошти спрямовуються на покриття дефіциту державного бюджету, на фінансування поточних видатків держави. Політика у галузі державних
фінансів не може не враховувати специфіки відповідного етапу
соціально-економічного розвитку країни, тобто реформа державних
фінансів повинна мати певну концептуальну спрямованість.
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Підводячи підсумок, варто сказати, що в умовах світових глобалізаційних процесів наша країна постійно співпрацює та взаємодіє
з іншими країнами та результативність залежить від того, наскільки
міцною є позиція нашої держави, наскільки стійкою є вона у фінансовому плані. Фінансова система — це перший крок, який забезпечить нам цю стійкість та надійність. Саме тому її удосконалення, впровадження чогось нового є дуже важливим для країни,
адже від того, наскільки чітко все організовано залежатиме і кінцевий результат, який перш за все полягає у визнанні України як надійного партнера у співпраці та зайняття нею належного місця на
світовій арені.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Безелюк Л. О.,
ІІ курс, група МК-21, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту;
науковий керівник: Гараніна І. І.,
старший викладач
Якщо книгодрукування поклало початок паперової технології обробки інформації, то поява комп’ютерів відкрила можливості застосування без паперової технології та створення автоматизованих
систем обробки інформації.
Інформатизація й інформаційні технології останнім часом посіли у житті людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових
якісних змін у світі.
На цій технічній основі створюються комп’ютерні мережі з розподіленими базами даних, багатофункціональні автоматизовані інформаційні системи різноманітного призначення, розвинуті комунікації
з широким спектром послуг, які становлять на сьогодні суть нових
інформаційних технологій в організаціях.
Промислово розвинуті країни почали перехід від віку енергетики до віку інформації. Економічні і соціальні функції капіталу перейдуть до інформації.
Мета створення, функціонування та широкого розповсюдження
інформаційних технологій полягає у вирішенні проблем інформатизації суспільства і всієї життєдіяльності в країні. Під інформати9
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зацією суспільства будемо розуміти повсюдне впровадження комплексу заходів, які спрямовуються на забезпечення повного і своєчасного використання достовірної інформації, узагальнених знань
у всіх соціально значимих видах людської діяльності. Ці заходи
забезпечать не тільки зростання економічних показників розвитку
народного господарства, але і отримання якісних наукових досягнень у фундаментальних та прикладних науках, які спрямовані на
розвиток виробництва, створення нових робочих місць, підвищення життєвого рівня населення, захист навколишнього середовища.
Інформатизація — об’єктивний і закономірний етап, через який
в тій чи іншій формі повинно пройти кожне суспільство, яке вступило на шлях інтенсивного розвитку.
Надзвичайно актуальним є дослідження інформаційних технологій в національній і регіональній економіці України, оскільки вони
є одним з вирішальних факторів соціально-економічного розвитку.
Ось чому вивчення та систематизація інформаційних технологій, особливості їх використання в економічній сфері повинно бути в центрі
уваги сучасних дослідників.
Слід зазначити, що досі в Україні не зроблено конкретних кроків щодо підтримки цієї важливої галузі техніки, що позначилося
на темпах її розвитку.
Україна активно включилася в становлення інформаційного суспільства. Однак на цьому шляху виникає чимало труднощів, пов’язаних насамперед з недостатньою технічною базою, складним фінансовим забезпеченням цього процесу, неналежним законодавчим
супроводом, а також відсутністю ґрунтовних наукових досліджень
процесу формування інформаційного суспільства та його складових
з урахуванням кращого зарубіжного досвіду, зокрема розгляду державницько-управлінського підходу до вирішення даної проблеми.
Необхідність цього зумовлена тим, що зміни, які відбуваються в
суспільстві внаслідок розвитку інформаційних технологій, суттєво
впливають на зміст, функції та цілі управління державою. Це вимагає розвитку всієї системи державного управління, її перегляду з
орієнтацією на здобутки найкращого зарубіжного досвіду використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, переходу до нових механізмів впливу на економічні, політичні та соціальні процеси.
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Сучасні розвинені держави приділяють величезну увагу як розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (далі — ІКТ), так і
плануванню цього розвитку, розробці відповідних стратегій та розвитку за допомогою ІКТ. Відповідно, інтеграція України до будьякого наддержавного об’єднання вимагатиме від нашої держави наявності власного стратегічного бачення розвитку інформаційного
суспільства та передумов для його реалізації.
Особливу цікавість для України повинен представляти досвід іноземних держав, які зуміли за останні десятиліття здійснити «стрибок
у розвитку».
У сфері удосконалення інформаційної інфраструктури необхідно
прискорити процеси створення в Україні так званої єдиної нервової системи обміну інформацією та знаннями між усіма суб’єктами
ринкових відносин. Для цього потрібно терміново розробити та затвердити на державному рівні відповідні програми, що забезпечить
оперативний та постійний обмін інформацією між усіма суб’єктами
національного інформаційного ринку, створення віртуальної економіки та сприятиме інтеграції України у Європейський та світовий
інформаційні ринки.
Розбудова інформаційного суспільства в Україні має базуватись
на узгодженості дій усіх гілок влади, а також усіх її рівнів — від
центрального до органів місцевого самоврядування з метою поєднання зусиль на стратегічних напрямках. Вирішення проблеми відсталості інформаційних технологій в Україні вимагає збалансованого загальнодержавного системного підходу, який необхідно зосередити
на наступних основних напрямках: політика, доступ, контент, послуги, знання і навички, бажання.
Досвід багатьох країн свідчить, що в процесі формування національної інформатизації, виявляючи політичну волю, проблему забезпечення широкого використання інформаційних комп’ютерних
технологій у всіх сферах життя суспільства необхідно поставити в
один ряд з іншими найважливішими для нашої країни проблемами.
Необхідно відзначити, що така політична воля в Україні була виявлена, стратегія в основному сформована. Проте, можна констатувати, що саме сьогодні країні гостро необхідна цілісна і послідовна, результативна політика у сфері інформатизації.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН’ЮНКТУРИ
Білоконенко О. В.,
IV курс, група АГ-41,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженерно-технологічний інститут, к. тел. (050)-9489609;
науковий керівник: Олефір В. К,
кандидат економічних наук, доцент
Економічна кон’юнктура — це ситуація, яка складається в економіці під дією незалежних факторів. Прогнозування кон’юнктури
в сучасних умовах є достатньо актуальним з огляду на надмірну відкритість національної економіки, значну залежність від імпортних
поставок і зовнішніх ринків збуту. Поточна соціально-економічна
криза ще більше посилила актуальність розробки більш досконалих методів прогнозування внутрішньої соціально-економічної кон’юнктури.
Кон’юнктурним дослідженням достатньо багато уваги приділялось в економічній науці. В першій третині XX сторіччя в рамках
теорії капіталістичного циклу існував так званий кон’юнктурний напрям, який розвивали такі відомі економісти як Г. Кассель (Швеція),
В. Репке (Швейцарія), М. Бунятян (Франція) [1–2]. В Радянському
Союзі іншим відомим економістом М. Кондратьєвим був створений
Кон’юнктурний інститут, який видавав журнал «Питання кон’юнктури».
На сучасному етапі кон’юнктурні дослідження знову пригортають увагу економістів [3–4]. Однак, за сто років світова економіка
зазнала суттєвих змін, що потребує внесення певних змін до методології аналізу і прогнозування кон’юнктури. По-перше, треба враховувати суб’єктивний фактор сприйняття кон’юнктури. По-друге,
при дослідженні кон’юнктури необхідно розділяти кон’юнктуру на
зовнішню і внутрішню. По-третє, додаткового уточнення потребують індикатори і фактори кон’юнктури.
Зміна економічної ситуації для різних суб’єктів господарської діяльності може мати діаметрально протилежні наслідки. Наприклад,
зростання ціни на товар на внутрішньому ринку вигідно продавцям
товару але в однаковій мірі не вигідно його покупцям. Зростання
обмінного курсу гривні до долара вигідно експортерам, оскільки це
здешевлює експорт, але одночасно це не вигідно імпортерам, оскільки імпорт при цьому дорожчає. Зниження тарифного і нетарифного
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захисту вигідно для імпортерів але не вигідно для вітчизняних виробників, для яких посилюється конкурентний тиск з боку імпорту.
Таким чином, аналіз кон’юнктури завжди треба проводити з позиції
певного економічного суб’єкта (підприємства, ринку, галузі, національної економіки).
Поточна ситуація для економічного суб’єкта складається під дією зовнішніх і внутрішніх факторів. Зовнішні фактори повністю не
підконтрольні економічному суб’єкту, а внутрішні — частково підконтрольні. Наприклад, для підприємства зовнішніми факторами є
ситуація на ринку і пов’язана з нею загальноекономічна ситуація.
Внутрішніми факторами є: стабільність трудового колективу, плинність кадрів, надзвичайні ситуації на підприємстві (пожежі, страйки
тощо).
Індикатори кон’юнктури вказують на її поліпшення або погіршення. В той час як фактори кон’юнкури визначають динаміку індикаторів. Оскільки оцінка кон’юнктури має суб’єктивний характер,
то для різних економічних суб’єктів будуть раціональними різні індикатори. Наприклад, для національної економіки можна запропонувати такі: світові ціни на основні товари вітчизняного експорту,
вклади населення у банках, обсяги кредитування економіки тощо.
Література:
1. Кассель Г. Теория конъюнктур / Г. Кассель. — М.: ВСНХ СССР,
1925. — 203 с.
2. Репке В. Конъюнктура / В. Репке. — М.: Финансовое издательство
НКФ СССР, 1927. — 169 с.
3. Клинов В. Г. Экономическая конъюнктура: факторы и механизмы
формирования / В. Г. Клинов. — М.: Экономика, 2005. — 277 с.
4. Райская Н. Динамика хозяйственной кон’юнктури / Н. Райская,
Я. Сергиенко, А. Френкель, О. Матвеева // Экономист. — 2006. — № 6. —
С. 11–20.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ
МОБІЛЬНОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Бреус М. І.,
студент групи МО-51 Інституту економіки та менеджменту
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ;
Лавриненко Л. М.,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри «Менеджмент і адміністрування»
Складна та нестабільна соціально-економічна ситуація в країні
визначає необхідність зміни місця і ролі держави в економічному
житті загалом, та обґрунтування пріоритетів державної політики
зайнятості зокрема.
Передумовою розвитку нових нестандартних моделей зайнятості та посилення гнучкості ринку праці є масштабні зміни у соціально-економічному житті країни. По-перше, відбуваються значні зміни
у галузевій структурі зайнятості, в якій неухильно зростає частка
працюючих у сфері послуг та в наукомістких галузях. По-друге, загострення глобальної конкуренції, а також обумовлені цим посилення невизначеності, зростання суперництва на ринку та необхідність
скорочення витрат вимагають і від роботодавців, і від працівників
більшої гнучкості у трудових відносинах. По-третє, технологічний
прогрес, революція в комп’ютерних та інформаційних технологіях,
швидко зростаюча сфера послуг, малий бізнес мають потребу в працівниках, які могли б функціонувати віддалено в умовах гнучкого
робочого режиму, здатних і готових працювати в умовах нестабільності. Сучасні методи державного регулювання зайнятості не повністю враховують зміни на ринку праці, обумовлені глобалізацією,
появу нових нестандартних форм зайнятості, ринковий характер їх
формування.
Сьогодні із розширенням процесів глобалізації та пов’язаної з нею
мобільністю трудових ресурсів, із загостренням конкуренції виникла необхідність становлення ринку праці, максимально мобільного
та адекватного мінливим умовам кадрової політики. Запровадження
концепції флексікьюріті, спрощення процедур найму та звільнення
працівників, оперативна зміна кількісного та якісного кадрового складу, оптимізація пошуку співробітників необхідної в даний момент
кваліфікації здатні в кризових умовах допомогти підприємствам зберегти конкурентоспроможність на ринку.
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Основною метою соціальної політики держави є підтримка стабільності зайнятості та недопущення серйозного погіршення матеріального становища найманих працівників у зв’язку із трансформуванням ринку праці. Тільки ринковими механізмами домогтися
балансу попиту та пропозиції робочої сили на сучасному ринку
праці практично неможливо, держава реалізує певні заходи щодо
забезпечення такого балансу, який і представляє собою політику
зайнятості. Найважливішими складовими державної політики регулювання нестандартної зайнятості виступають його інституційні перетворення, формування правового поля у сфері організації соціальнотрудових відносин, зокрема Кодекс законів про працю (КЗпП) від
10.12.1971 р. № 322-VIII, Закон України «Про зайнятість населення»
(Закон) від 05.07.2012 р. № 5067-VI, який набув чинності з 1 січня
2013 року.
Вдосконалення механізму регулювання непостійної зайнятості є
актуальним завданням розвитку державної політики в сфері нестандартної зайнятості, першочерговими цілями виступають підвищення
статусу тимчасової роботи. Використання непостійної зайнятості у
формі залученої праці здійснюється, як правило, в рамках схем аутсорсинга, аутстаффінгу та лізингу персоналу.
Сьогодні однією із головних організацій, що мають втілювати в
життя політику держави на ринку праці служить державна служба
зайнятості. Основна функція служб зайнятості здавна полягає в тому, щоб служити посередниками між продавцями робочої сили і її
покупцями. Така діяльність відповідає інтересам і працівників, які
прагнуть отримати робоче місце, і наймачів, які потребують робочої сили в тій чи іншій кількості та якості, сприяє скороченню розриву між попитом на робочу силу та її пропозицією. Вона направлена не тільки на безробітних, які вимушено втратили роботу, а й
на тих, хто з тих чи інших причин добровільно змінює місце роботи. Служби зайнятості є одним з каналів, по яких здійснюється мобільність робочої сили.
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ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ДОХІДНОЇ БАЗИ
БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Божко О. О.,
V курс, група ФК-51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
вищого навчального закладу «Університет «Україна»,
к. тел. (096)-4146292;
науковий керівник: Крамаренко І. С.,
кандидат економічних наук, доцент
Шляхи посилення фінансової незалежності місцевих бюджетів необхідно розділити на дві категорії: ті що потребують значних змін
в законодавчій базі та проведенню ряду загальнодержавних реформ;
та ті що можуть бути запроваджені найближчим часом, без значних законодавчих змін.
До першої категорії можна віднести наступні заходи.
1. Зарахування частки загальнодержавних податків до бюджету
міста.
2. Зарахування податку з доходів фізичних осіб до ІІ кошику
бюджету міста в розмірі 100%.
3.Віднесення до категорії місцевих податків плати за землю та
включення її до складу податку на нерухоме майно.
4. Створення та функціонування муніципальної податкової інспекції.
5. Зменшити кількість місцевих бюджетів із понад 12 тисяч до
2,5–3 тисяч.
Друга категорія шляхів зміцнення дохідної частини місцевих бюджетів, що не потребує значних змін у законодавстві країни та проведення загальнодержавних реформ включає в себе:
1. Повернути ринковий збір до видів місцевих податків і зборів.
2. Повернути 50% зарахування надходжень до бюджету від
штрафів за порушення правил дорожнього руху.
3. Повернути видозмінений податок з власників транспортних
засобів до бюджету міста.
4. Внести зміни до ст. 276.4 Податкового Кодексу України зміни в частині встановлення податку на землю, що відноситься до
земель залізничного транспорту.
5. Розширити ст. 90 Бюджетного Кодексу України, в частинірозширення переліку видатків, що враховуються при визначенніміжбюджетних трансфертів.
6. Зміна політики адміністрування податкових боргів.
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Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості та стійкості
бюджетної системи (таблиця).
Таблиця Індикативні прогнозні показники доходів бюджету м. Очаків на 2015–2017 роки, тис. грн
Показники

2015 р.
тис. грн

2016 р.

питома
питома
тис. грн
вага, %
вага, %

Податок на
доходи
14813,0
68,95
фізичних
осіб
Місцеві
23,53
податки і 5055,0
збори
Бюджет
40,0
0,19
розвитку
міста
21482,722 100,0
Доходи

2017 р.

Відхилення (+,-)
2017 р. від:

тис. грн

питома
вага, %

2015 р.

2016 р.

14840,0

67,93

14890,0

67,34

77,0

50,0

5095,0

23,32

5245,0

23,72

190,0

150,0

28,0

0,13

35,0

0,16

-5,0

7,0

21846,5

100,0

22111,0

100,0

628,278

264,5

Складено та розраховано автором

Отже, ефективність запропонованих заходів із реформування місцевих бюджетів підвищила б рівень забезпечення місцевих бюджетів реальними фінансовими ресурсами з метою ефективного здійснення повноважень органів місцевого самоврядування.
Література:
1. Крамаренко І. С. Державне фінансування агропродовольчої сфери
України / І. С. Крамаренко // Агросвіт. — 2013. — № 17. — С. 13–17.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Вихор А. В.,
ІІІ курс, група ФН-31, спеціальність «Фінанси та кредит»
Інститут економіки та менеджменту;
науковий керівник: Ковальчук Н. С,
старший викладач
Для нормального функціонування держави в умовах ринкової економіки необхідно налагодити ефективну та потужну фінансову систему та відповідне їй законодавство. В Україні фінансова система
поки що не вирішує складних господарських процесів. Саме тому
створення ефективної фінансової системи потребує нових наукових
досліджень, аналізу причин і наслідків незадовільної економіки держави. Мета дослідження полягає у висвітленні сучасних тенденцій
та перспектив розвитку фінансової системи України. Розвиток фінансової системи України невід’ємно повязаний з реформуванням
національної економіки, забезпеченням її конкурентоспроможності
на світовому ринку, але в першу чергу необхідно удосконалити законодавчу базу України. Недоліки законодавства дають можливість
населенню приховувати свої прибутки. Згідно з розрахунками професора Лінцзького університету Ф. Шнайдера, якими користуються Світовий банк і Міжнародний валютний фонд. Через найвищий
в Європі рівень тінізації ринку український бюджет недоотримує
мільярди гривень, необхідні у випадку економічних криз. На думку
Ф. Шнайдера є декілька причин українського тіньового «дива», а
саме відсутність справжньої ринкової економіки. Високий рівень
хабарництва, а не вільна конкуренція, диктують свої умови. Тіньова
економіка — це спосіб бізнесу звільнити себе від корупції та тиску
влади. За оцінками податківців обсяг тіньового сектора економіки
становить як мінімум 350 млрд. грн на рік. Цей обсяг, за оцінками
фіскальних органів, розподіляється наступним чином: 170 млрд грн
становить зарплата в «конвертах», 100 млрд грн — доходи власників
активів — виведення безготівкових коштів у готівкову форму або
на інвалютні рахунки в іноземних банках, 35 млрд грн — неофіційні платежі, 45 млрд грн – основні засоби, матеріальні ресурси і
послуги тіньового сектора. Тому для зміцнення економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку,
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вступу України в ЄС необхідно проводити глобальні зміни в економічній, політичній, соціальній та науковій сферах суспільного життя,
зокрема, проведення реформування та удосконалення законодавства,
зменшення податкового навантаження, автоматизація виробництва,
фінансування науки на належному рівні, так як більшість вчених
від’їжджають за кордон щоб реалізувати свої ідеї, а такий інтелектуальний потік негативно впливає на розвиток країни. В той же час,
ефективне функціонування фінансової системи сприяє розбудові політики, важливою складовою якої є фінансова стабілізація.
Досвід останніх років свідчить, що дійсна фінансова стабілізація
досягається на основі розвитку національного виробництва як першооснови економіки. Усе це з повною очевидністю обумовлює необхідність зміщення акцентів в економічній політиці. Його суть
полягає в тому, щоб у межах поглиблення ринкової трансформації
спрямувати ринкові механізми та інститути на відновлення і розвиток національного виробництва на сучасній техніко-технологічній і
організаційній основі, здійснення радикальних структурних перетворень у галузевій та територіальній структурі господарства. Таким чином, головним пріоритетом економічної політики на даному
етапі є стимулювання виробництва як гаранта національної економічної безпеки. На даний момент в Україні промисловість є ядром
виробництва, вона тісно пов’язана міжгалузевими зв’язками з усіма
іншими галузями та в значній мірі впливає на подальшу їхню роботу.
Таким чином, на сьогодні фінансова система України перебуває
в незадовільному стані. Така ситуація склалася внаслідок світової
економічної кризи, неплатоспроможності населення, тінізації економіки, безробіття, прогалин законодавства. Всі ці чинники та багато
інших сприяли погіршенню економічного становища країни. Проте, одним із заходів для покращення фінансової стабільності держави є стимулювання виробництва як гаранта національної економічної безпеки.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Воловик М. В.,
V курс, група ФН-51/14, спеціальність «Фінанси та кредит»,
к. тел. +380634463858, E-mail: volovik_mari@mail.ru;
науковий керівник: Л. В. Лазаренко,
кандидат економічних наук, доцент
Фінансовий стан підприємства є результатом дії системи внутрішніх і зовнішніх чинників його функціонування і розвитку. Підприємницька діяльність, як і інші види господарської чи політичної
діяльності, завжди має елемент невизначеності, оскільки внутрішнє і
зовнішнє середовище підприємства постійно змінюється. Певна вірогідність настання негативних наслідків діяльності, як і небезпека
невиконання запланованих результатів, свідчать про наявність ризику. Найбільший прибуток, як і найбільші збитки, приносять ринкові операції з підвищеним ризиком.
Для підвищення фінансової стійкості підприємства та раціонального управління наявними ресурсами потрібно використовувати математичне моделювання різних сторін ділового та фінансового життя підприємства. Саме це обґрунтовує важливість та актуальність
досліджень даного спрямування.
Сьогодні вже є певний позитивний досвід математичного моделювання фінансового стану підприємств. Розроблено і проаналізовано математичні моделі кругообігу коштів і руху їхніх джерел.
У матричних моделях бухгалтерського обліку подана система математичних співвідношень, які формалізують бухгалтерське відображення господарських операцій і відповідні зміни статей балансу.
Імітаційна модель бухгалтерського обліку є спробою конкретизованого спрощеного подання балансу підприємства як співвідношення
коштів і джерел, а також його перетворення за допомогою набору
спеціальних операторів. Водночас в усіх цих спробах математичного моделювання руху обігових коштів і бухгалтерського обліку
не досягнуто математичного узагальнення перетворень, які б цілісно формалізували зміну фінансового стану підприємства.
Досвід фінансового менеджменту в країнах із розвинутою ринковою економікою з розрахунку й інтерпретації різноманітних коефіцієнтів оцінки фінансового стану вже давно переконав, що жодний
коефіцієнт окремо не може бути достатньо надійним. З’явилися
спроби обґрунтування моделей, що інтегрують множину коефіцієн20
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тів. Ці моделі в літературі подаються в різноманітних варіантах, з
назвами індексу кредитоспроможності, платоспроможності, прогнозування банкрутства компанії, індексів фінансового ризику тощо.
Отже, за сучасних ринкових умов надзвичайно актуальним є формалізація процесу оцінювання фінансового стану підприємства.
Актуальність теми дослідження полягає у тому, що досягнення
поставленої мети зумовлює необхідність розв’язання таких задач:
– аналіз сучасного стану теорії фінансового аналізу та математичного моделювання в економічних процесах і виявлення недоліків,
пов’язаних з розв’язанням задач проведення аналізу фінансового стану підприємства;
– дослідження умов використання узагальнюючих положень теорії моделювання в задачах аналізу фінансової стійкості, ділової
активності та платоспроможності підприємства;
– формування підходу для розробки відповідної математичної
моделі;
– індивідуальне формування параметрів моделей для аналізу фінансової стійкості, ділової активності, платоспроможності підприємства;
– проведення аналізу фінансової стійкості, ділової активності, платоспроможності базового підприємства із використанням існуючих
методик;
– проведення аналізу фінансового стану підприємства із використанням розроблених моделей;
– порівняння результатів проведених аналізів за існуючими та
розробленими методиками із отриманням відповідних висновків та
рекомендацій.
Для досягнення поставленої мети в роботі використовуються такі
методи дослідження: економічної статистики; математичного моделювання, зокрема апарати нечіткої логіки та інтервальної математики.
Отже, практичне значення одержаних результатів полягає в можливості на єдиній методологічній основі математичного моделювання ставити, розв’язувати і аналізувати задачі визначення фінансової стійкості, ділової активності та платоспроможності підприємств.
Розроблений підхід, математичні моделі та алгоритми можуть
бути використані для проведення процесу аналізу та оптимального
управління багатьма іншими економічними системами.
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ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
Ворон А. Е.,
І курс, група ОА-11-14, спеціальність «Облік і аудит»,
Карпатський інститут підприємництва, к. тел (066)-4705447;
науковий керівник: Сливка Я. В.,
кандидат економічних наук
В сучасних умовах економічного розвитку України зовнішньоекономічні відносини — одна з найважливіших сфер її діяльності.
Створення і розвиток цих відносин з усіма країнами світу, і особливо з найбільш розвинутими, сприятиме інтернаціоналізації виробництва, підвищенню рівня його технології та якості продукції. Тільки
цим шляхом Україна зможе інтегруватися в Європейський і світовий ринок. В той же час структура та обсяги експорту не відповідають стану України у світогосподарських зв’язках.
Жодна країна світу, на якому б рівні економічного розвитку вона не знаходилась, не може нормально розвиватися поза світовим
господарством, без тісних економічних зв’язків з іншими країнами
світу. Міжнародні економічні зв’язки — це система господарських
зв’язків між національними економіками країн на основі міжнародного поділу праці. Саме зовнішні економічні відносини сприяють
зростання національного доходу, прискореному розвитку науковотехнічного прогресу, підвищенню рівня життя населення. Крім того, зовнішні економічні зв’язки впливають на загальну атмосферу
довіри між країнами, на зміцнення їх партнерських відносин та взаєморозуміння і добросусідства.
Для України на сучасному перехідному етапі розвитку її економіки особливо важливим є повне і ефективне використання зовнішніх економічних зв’язків для вирішення нагальних науково-технічних і господарських проблем.
Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків дасть змогу Україні швидше подолати економічну кризу, сприятиме стабільному і швидкому
розвитку продуктивних сил і зростанню на цій основі життєвого
рівня населення.
Україна, як молода суверенна держава, не має достатнього досвіду налагодження економічних зв’язків з іншими країнами світу,
тому вона робить перші кроки на шляху до входження у світове
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господарство. Об’єктивними причинами, що перешкоджають нині
входженню України як повноправного партнера у світове господарство, є наступні фактори:
1) низька конкурентоспроможність її продукції на світових ринках. З вітчизняних промислових товарів на ринках далекого зарубіжжя може конкурувати не більше 1%;
2) недосконала система управління зовнішньоекономічною діяльністю: розрив господарських зв’язків України з іншими країнами та
втрата частини традиційних ринків збуту; переважання в експорті
України паливно-сировинної групи товарів; в структурі експорту низькою є частка машин, обладнання, об’єктів інтелектуальної власності;
в експорті незначною є частка товарів, які виготовляються відповідно до договорів про міжнародну спеціалізацію та кооперування виробництва; значне зростання частки бартерних операцій у зовнішньоекономічній та господарській діяльності всередині країни.
Слід визначити пріоритетні напрями розвитку експортної спеціалізації, переорієнтуватися на виробництво наукомісткої продукції
і ресурсозберігаючих технологій.
Економічна криза загострила проблему необхідності виробництва імпортозамінної продукції. Однак ключовими проблемами залишаються питання захисту нематеріальних прав, рейдерські захоплення вітчизняних підприємств, корупція, бюрократичні перепони
при отриманні дозвільної документації.
Важливим фактором виступає сприятливий економічний клімат,
проте ключовим питання виступає захист майнових прав, постійні
зміни до чинного законодавства та ризик націоналізації інвестицій.
Отже, недоліки формування міждержавних економічних зв’язків
України базуються на якості вітчизняного експорту та недосконалому нормативному законодавстві, корупції. Вирішенням наявної
ситуації виступає державний контроль та підтримка вітчизняних підприємств.
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ВПЛИВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
НА АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
Гладкий О. О.,
IV курс, група АГ-41,
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
Інженерно-технологічний інститут, к. тел. (050)-9489609;
науковий керівник: Олефір В. К.,
кандидат економічних наук, доцент
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом є
великим і багатоаспектним документом. Вона складається з преамбули, 486 статей, 44 додатків і 3 протоколів. Тематично Угода охоплює широкий спектр політичних, економічних і соціальних питань:
зовнішня і торговельна політика, правові питання, політика безпеки,
економічна політика, питання інтелектуальної власності, статистика,
охорона навколишнього середовища, питання освіти тощо. Угода
про асоціацію є логічним продовженням Угоди про партнерство і
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами
та їхніми державами членами, яка була підписана 14 червня 1994 р.
і набула чинності 1 березня 1998 р. Важливою складовою Угоди про
асоціацію є положення про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС,
яка поступово створюється впродовж перехідного періоду, який триває не більше 10 років, починаючи з набрання чинності Угоди.
Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти країн-членів Угоди. Станом на 1 березня 2015 р. десять країн
вже здали на зберігання ратифікаційні грамоти, а 6 країн — розпочали і виконують ратифікаційні процедури. Імовірно, що до кінця
2015 р. Угода про асоціацію набере чинності.
Відносно автомобільного транспорту Угода про асоціацію торкається таких аспектів: зовнішня торгівля автомобілями, взаємний допуск на внутрішній ринок послуг автомобільного транспорту, запровадження у вітчизняну практику окремих директив ЄС, які регламентують діяльність автомобільного транспорту.
Згідно із тарифним графіком України (додаток I-А до Угоди) впродовж 7 років після набуття чинності Угоди буде скасовано імпортне
мито на такі види автомобілів: 1) моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя (код
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товарної групи за УКТ ЗЕД – 8702) (базова ставка увізного мита
10–20%); 2) моторні транспортні засоби, призначені для перевезення
вантажів (код товарної групи за УКТ ЗЕД – 8704) (базова ставка
увізного мита 5–10%); 3) моторні транспортні засоби спеціального
призначення (код товарної групи за УКТ ЗЕД – 8705) (базова ставка увізного мита 5–10%). Для окремих видів легкових автомобілів
(код товарної групи за УКТ ЗЕД – 8703) (базова ставка увізного мита 9–12%) скасування митних платежів буде здійснюватись впродовж 10 років.
Взаємний доступ на внутрішній ринок послуг автомобільного
транспорту буде визначений майбутніми спеціальними угодами (стаття 136 ). Сторони зобов’язуються після набрання чинності Угоди не
погіршувати умов доступу, що склалися на дату, що передує даті
набрання чинності Угоди про асоціацію. Тобто питання взаємного
доступу на внутрішній ринок поки що відкладається на майбутнє.
У додатку XXXII вміщено директиви, які Україна зобов’язана
запровадити у вітчизняне законодавство. Серед них слід відзначити такі: 1) Директива Ради № 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 р. про
встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для
певних категорій механічних транспортних засобів (термін впровадження — від 1 до 4 років); 2) Директива № 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. про перевірки
з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів (термін
впровадження – від 1 до 5 років).
Література:
1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page. — Назва з екрана.
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Гуменна Ю. В.,
6 курс, спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к. тел. (099)-0854234;
науковий керівник: Новосад Н. І.,
кандидат технічних наук
Постановка проблеми. Роздрібна торгівля за останні роки стала
не лише складовою частиною економіки, але і способом впливу на
життя суспільства. Ефективне функціонування торгівлі дуже важливе. У зв’язку з цим, однією з найбільш актуальних сьогодні тем
досліджень є управління, формування та розвиток маркетингової
діяльності в підприємствах роздрібної торговельної мережі.
Актуальність. Розвитк роздрібної торгівлі є важливим науковим
завданням, оскільки інформація щодо зміни її стану в майбутньому
може бути використана при формуванні стратегії діяльності окремого роздрібного підприємства або торгової мережі. Враховуючи
швидке зростання кількості торгових мереж в Україні, дослідження
оптимізації розташування елементів торгових мереж та стратегічне
планування діяльності є актуальним науковим напрямом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку
торговельних мереж приділяється значна увага в сучасній науковій
літературі. Вітчизняними дослідниками у цій сфері є такі вчені, як
В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Робицький, Н. Голошубова, Л. О. Лігоненко, М. І. Бєлявцев та ін. Маркетингова діяльність підприємств
розглядається в роботах спеціалістів з маркетингу, таких, як Л. В. Балабанова, Ю. Є. Петруня, О. В. Азарян, Є. В. Башмачнікова, Л. І. Єрохіна, Є. В. Романєєва та ін. Але, що стосується аспектів розвитку
маркетингової діяльності в торговельних мережах України, то вони
потребують подальшої розробки та наукових досліджень.
Мета. Мета даної роботи полягає в дослідженні динаміки розвитку роздрібної торгівлі України, аналізу сьогоденної ситуації в
даному сегменті, а також у дослідженні досвіду лідерів галузі.
Виклад основного матеріалу. Для проведення досліджень з питань маркетингової діяльності розвитку торговельних мереж було
обрано найбільш потужні, а саме: «Сільпо», «АТБ-маркет», що мають
статус найбільш розповсюджених мереж продуктових супермаркетів.
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«АТБ-маркет» — абсолютний лідер за торговими площами та
кількістю магазинів. Відомий лідер супермаркетів в Україні робить
основну ставку в роботі з постачальниками на максимально занижені ціни. За підсумками 2013 мережа «АТБ-маркет» вперше стала
лідером ринку, обійшовши багаторічного конкурента Fozzy Group.
У нинішньому році «АТБ-маркет» був змушений закрити 156 магазинів з 226 в Донецькій і Луганській областях (до початку АТО по
всій країні їх налічувалося 879). Недоліки: малий асортимент, відсутність низки важливих продтоварів, низька якість більшості продукції, низький рівень торговельного обладнання торгового залу,
обмеження на касах.
Супермаркет «Сільпо» має незаперечну позицію найбільш відомого і близького до покупців — отже, велику відвідуваність. У мережі пропонують споживачам власний імпорт «Сільпо» — це продукти популярних іноземних виробників, відібрані та перевірені
фахівцями мережі. На полиці супермаркету вони потрапляють відразу від виробника без посередників. Завдяки цьому споживачі купують імпортні товари за кращою ціною ніж в інших торгових мережах. Однією із найпопулярніших власних торгових марок серед
споживачів на українському ринку є «Повна чаша». Це продукти
низького цінового сегменту, який є досить популярним серед покупців. Серед «мінусів» — хаотична і недостатньо ефективна політика обслуговування покупців та невисока якість продукції власних
торгових марок.
Висновки. Ефективна маркетингова діяльність не тільки сприяє
успішній роботі торговельної мережі, але й суттєво впливає на добробут усього суспільства, в якому функціонує бізнес. Тому нині
підприємствам торгівлі необхідно налаштовуватись на маркетингову філософію бізнесу, на активну економічну й господарську діяльність з чітко сформованими цілями та адекватно обраними засобами для досягнення цих цілей.
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ОСОБЛИВОСТI БАНЕРНОЇ РЕКЛАМИ
Донсков В. А.,
ІІІ курс, група МК-31, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна»;
науковий керівник: Гараніна І. І.,
старший викладач
В умовах автоматизації ринкових процесів важливу роль починають відігравати передові інформаційні технології, серед яких чинне місце займає Інтернет. Усе це посприяло появі нової платформи
для ведення підприємницької та маркетингової діяльності, зокрема
маркетингових комунікацій на основі мережі Інтернет. Маркетингові Інтернет-комунікації по своїй суті схожі з традиційними, але
водночас значно відрізняються своїми властивостями, застосовуваними підходами та специфікою електронного середовища. В даний час основними користувачами глобальної мережі є близько 12
мільйонів освічених людей у віці від 25 до 40 років, з рівнем доходу вище середнього. Багато хто з них довіряють Інтернету набагато
більше, ніж іншим рекламним носіям [1].
Реклама в Інтернеті охоплює декілька видів: контекстна реклама, банерна реклама, реклама в соціальних мережах.
Головним елементом банерної реклами є банер. Це — рекламний блок, при клацанні мишкою на який відбувається перехід на
рекламований сайт або внутрішню сторінку сайту. Якісно зроблений
банер викликає у відвідувача сайту зацікавленість, бажання перейти по посиланню і довідатися, що саме пропонується.
За способом виготовлення банери можна розділити на: статичні,
gif-банери, flash-банери, rich-media банери.
Статичні банери є зображення у форматах jpeg, png, bmp. Створюються такі банери за допомогою звичайних графічних редакторів — Adobe Photoshop, CorelDraw тощо.
Gif-банери — це анімовані рекламні ролики, а саме послідовна
зміна зображень з певною швидкістю, що й створює анімаційний
ефект. Для створення gif-банерів також використовуються графічні
редактори: Adobe Photoshop, ImageReady.
Flash-банери є різновидом анімованих банерів. Можливостей у
flash-банерів набагато більше в порівнянні з gif-банерами, виглядають вони також ефектніше. Створюються flash-банери за допомогою мови ActionScript у таких редакторах, як Macromedia Flash.
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Rich-media банери поєднують у собі переваги інших видів банерів.
Можливості rich-media банерів практично безмежні: у них можна
використовувати безліч гарних ефектів, звуковий супровід, реакцію
на дії користувача. Вони можуть змінювати свій розмір залежно від
дій користувача. Rich-media банери виглядають як відеоролики, але
при цьому їх розмір разів у десять менше [2].
Маркетингові Інтернет-комунікації по своїй суті схожі з традиційними, але значно відрізняються своїми властивостями, застосовуваними підходами та специфікою електронного середовища. Моделі комунікації Інтернету у порівнянні з традиційними засобами
маркетингових комунікацій переважають за рядом ознак: інтерактивний характер контактів; отриманням інформації з боку споживачів;
широкий діапазон видів представлення інформації; можливість інтерактивного укладання угод і проведення платежів.
Література:
1. Бокарев Т. Энциклопедия Интернет-рекламы / Т. Бокарев. — М.:
ЮНИТИ, 2000. — 416 с.
2. Реклама в Інтернеті [Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://wezoom.net/uk/articles/show/osnovnye-vidy-internet-reklamy
3. Банерна реклама [Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://www.ua-marketing.com.ua/?page_id=330
4. Цілі Інтернет реклами [Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://studme.com.ua/19580326/marketing/etapy_provedeniya_reklamnoy_ka
mpanii_internete.htm

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ PR-ПРОПАГАНДИ
Жилка А. М.,
ІІІ курс, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту;
науковий керівник: Гараніна І. І.,
старший викладач
З появою нових можливостей пропаганди через мережу Інтернет
все частіше PR-технологи використовують соціальні мережі. Найчастіше це — заклики в соціальних мережах до приєднання до громадських організацій, флеш-мобів. Така активність сприяла більшому блокуванню російських товарів на українському ринку.
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«Не купуй російське!», «Бойкотуй російське!» — всеукраїнська
громадянська PR-кампанія бойкоту російських товарів і іншої комерції, що виникла як реакція на торговельну експортну блокаду
України з боку Російської Федерації.
Кампанія розпочалась 14 серпня 2013 року із закликів у соціальних мережах, які масово поширились в Інтернеті. Згодом активісти
провели акцію, після якої розпочали масове поширення листівок,
плакатів, наліпок тощо.. після початку «Кримської кризи» та вторгнення в Україну російських військ, активісти оголосили про відновлення кампанії бойкоту російських товарів [1].
Заклики у соціальних мережах. З 14 серпня 2013 року, з початком блокади, Громадянський рух «Відсіч» у соціальних мережах
закликав бойкотувати російські товари у зв’язку з блокадою Росією
українських товарів. Повідомлення масово поширилось соціальними мережами. Активісти руху також почали розробляти та поширювати відповідні листівки, наліпки, стікери із закликами до бойкоту.
У березні 2014 року Асоціація постачальників торговельних мереж виступила зі зверненням до постачальників і торгівельних мереж про зниження продажу товарів, які мають російське походження, тобто російськими або міжнародними компаніями на території
Російської Федерації. Таким чином Асоціація підтримала бойкот російських товарі в Україні.
Також Асоціація привернула увагу на те, що товар походженням
з Росії не обов’язково повинен мати штрих-код, який починається
з «46».
Акція бойкоту російської продукції, яка була підхоплена з соціальних мереж Українською асоціацією торговельних мереж, привела до зростання частки ринку українських виробників практично
в усіх сегментах споживання: продукти харчування, косметика, одяг
тощо.
В соціальних мережах теж активно просувається ідея бойкоту російських товарів «Російське вбиває!»: на вулицях волонтери роздають листівки з інструкціями, як визначити країну походження товару за штрих-кодом та списки торгових марок з пропискою в Росії.
Крім цього активісти руху у великих торгівельних центрах проводят «лежачі» флеш-моби [2].
Активісти проводять так званні флеш-моби, вони падають на підлогу в супермаркетах і кафе, тримаючи плакати «Російське вбиває!».
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«Хочемо показати і покупцям, і власникам мереж, що купуючи російські товари, ми фінансуємо кулі, які російські солдати будуть використовувати проти нас. Це дуже емоційно впливає на людей», —
розповіла активістка руху «Відсіч» Катерина Чепурна [3].
Бойкот споживачами продукції не є дуже дієвим методом впливу на економіку в цілому, але якщо бойкот продовжить протягом
суттєвого відрізку часу, то збитки, яких зазнають імпортери продукції, змусять їх переорієнтуватись на продукцію національних виробників. Також застосування новітніх комунікаційних технологій
дає можливість підтримувати подібні бойкоти з перспективою їх
розвитку. Це в свою чергу може сприяти підвищенню попиту на
продукцію власного виробництва, як наслідок — необхідність вдосконалення і модернізації вітчизняного виробництва. А це в свою
чергу пришвидшить інтеграцію в світову економіку через необхідність переходу на міжнародні стандарти.
Література:
1. Громадянська кампанія «Не купуй російське!» [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%
81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5!
2. Не купуй російське! [Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://espreso.tv/article/2014/03/24/ne_kupuy_rosiyske__rosiyski_brendy_yaki
_prykydayutsya_inozemnymy
3. Російське вбиває! [Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://expres.ua/news/2014/03/16/103535-rosiyske-vbyvaye-kyyevi-vidbuvsyanezvychnyy-fleshmob
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СУЧАСНИЙ СТАН
УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ
Іванченко Ю. О.,
студент групи МО-51 Інституту економіки та менеджменту
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ;
науковий керівник: Лавриненко Л. М.,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри «Менеджмент і адміністрування»
На сучасному етапі розвитку суспільства, коли інформаційна діяльність стала невід’ємною складовою всіх соціальних, економічних
та виробничих процесів, питання дослідження інформаційного ринку
набуває особливої актуальності. Дослідження показують, що сьогодні
інформація посідає лідируючі позиції в економіці і з часом її роль та
значення будуть лише зростати. Процеси обміну інформацією давно
перейшли на новий рівень — рівень самостійного інформаційного
ринку, який розвивається за власними законами. Без ґрунтовних досліджень законів і закономірностей функціонування інформаційного
ринку неможливе ефективне управління економікою. Новим рівнем
економічних процесів в сучасному суспільстві має стати інформаційна економіка. Інформаційна економіка спрямована на використання
інформаційних ресурсів і створення інформаційних товарів, послуг,
що, у свою чергу, суттєво змінює економічні відносини, організацію
виробництва, обміну, розподілу, споживання та впливає на розробку стратегії економічного розвитку країни.
Сьогодні без новітніх інформаційних технологій економіка й окремо взятих підприємств, і цілої держави залишатиметься серед відстаючих. У сучасному світі більш упевнено працюють ті компанії
й фірми, які навчилися краще розпоряджатися своїми ресурсами.
Сьогодні одним із ключових ресурсів є інформація, яка використовується під час проектування, експлуатації, виробництва, продажу,
розподілу продуктів і послуг. В даний час, в Україні, у зв’язку з
входженням у світовий інформаційний простір, швидкими темпами
впроваджуються новітні досягнення комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, а сучасні інформаційні технології надають нові
можливості з обробки, передачі та зберігання інформації та підвищують рівень доступності інформаційних ресурсів для користувача.
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Інформаційна економіка змінила багато аспектів економічної реальності, в тому числі, і функцію грошей, які з загального еквівалента трудовитрат поступово перетворилися на засіб розрахунку.
Віртуальні банки і системи оплати — плід розвитку інформаційних
технологій. В економіці та бізнесі інформаційні технології застосовуються для обробки, сортування та агрегування даних, для організації взаємодії учасників процесу та обчислювальної техніки, для
задоволення інформаційних потреб, для оперативного зв’язку тощо.
Зрозуміло, що рішення про інвестиції в розвиток інформаційних
технологій, як і інші управлінські рішення, повинні прийматися з
урахуванням економічної доцільності. Але так уже виходить, що цю
саму вигоду найзручніше прораховувати за допомогою все тих же
інформаційних технологій. Більше того, необхідно відзначити також
освітню складову, пов’язану із застосуванням інформаційних технологій в економіці. Для того, щоб ІТ працювали, їх треба вміти
використовувати з максимальною віддачею. Тому багато управлінців велику увагу приділяють навчанню персоналу та моніторингу
новітніх розробок в області інформаційних технологій в економіці.
Вирішення стратегічних для України завдань досягнення рівня
високорозвиненої країни та включення у світові економічні і, зокрема, зовнішньоторговельні процеси в якості рівноправного партнера
ставить на порядок денний питання широкомасштабної розбудови
інформаційної сфери. Активного розвитку потребують, перш за все,
процеси інформатизації суспільства, національні інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура держави, тобто інформаційнотехнологічна база для запровадження ефективних механізмів інформаційного забезпечення вітчизняних виробників.
Література:
1. Лавриненко Л. М. Використання кластерного підходу в управлінні
освітою // Економічна наука XXI століття: реалії та перспективи. Збірник
наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах /
Наукова організація «Перспектива». — Дніпропетровськ: Видавничий дім
«Гельветика», 2013. — ч. 2. — С. 19–26.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ»
Іпатенко Р. І.,
5 курс, група ЕК-52, спеціальність «Економічна кібернетика»,
Миколаївський інститут розвитку людини, к. тел. (067)-2828796;
науковий керівник: Гуріна О. В.,
кандидат економічних наук, доцент
У сучасних умовах інноваційна діяльність в тій чи іншій мірі
властива будь-якому підприємству.
Інноваційні процеси, їх втілення у нових продуктах і новій техніці є основою економічного розвитку. [1].
Підприємства, регіональні та територіальні органи влади, які розуміють необхідність комплексного підходу в галузі інноваційної
політики, здатні створити у себе умови для економічного розвитку,
виходу з кризи за рахунок створення нової високотехнологічної та
конкурентоспроможної продукції.
Інновація — це кінцевий результат діяльності з проведення нововведень, що отримав втілення у вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку; нового або удосконаленого
процесу, який використовується в організаційній діяльності, нового підходу до соціальних проблем.
Характерними властивостями інновації, що відрізняють її від нововведення є: науково-технічна новизна, виробнича застосовність,
комерційна реалізованість [2–3].
Інновації прийнято розділяти на: продуктові; технологічні; нетехнологічні; організаційні та економічні форми господарської діяльності.
Розглядаючи інноваційний процес, слід визначити ряд понять,
які є базовими.
Інвенція — ініціатива, пропозиція, ідея, задум, винахід, відкриття.
Новація — пророблена інвенція, втілена в технічний чи економічний проект, модель, дослідний зразок. Концепція інновації — система орієнтувальних базисних уявлень, що описують призначення
інновації, її місце в системі організації, в системі ринку. Ініціація
інновації — науково-технічна, експериментальна, або організаційна
діяльність, метою якої є зародження інноваційного процесу. Дифузія інновації — процес розповсюдження інновації за рахунок фірмпослідовників (імітаторів). Рутинізація інновації — придбання інновацією з часом таких властивостей, як стабільність, стійкість, сталість і, в кінцевому підсумку, — моральне старіння інновації.
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В даний час важливою складовою частиною державної соціально-економічної політики є інноваційна політика, що визначає цілі
інноваційної стратегії та механізми підтримки пріоритетних інноваційних програм і проектів [4].
Сьогодні настав час для прийняття принципових рішень — використовувати традиційні способи ведення бізнесу, або адаптуватися
до різких змін і шукати нові можливості. Підприємцями залишаться ті, хто вибере шлях інновацій, пошук принципово нових ідей.
Інновації відкривають нові ринки і створюють нові потреби. Інновації можуть приносити короткостроковий прибуток і створювати стійкі переваги на довгострокову перспективу [4].
Розробка і впровадження інновацій дозволяє різко прискорити
розвиток компанії за рахунок переваг, які можуть бути досягнуті.
Успішні інновації можливі лише в тій компанії, де є дві необхідні
складові, такі як корпоративна культура, що стимулює генерацію
ідей, і бізнес-процеси, налаштовані на «конвертацію» інноваційних
ідей в прибуток.
Література:
1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-ІV.

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ФОРМ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
Іпатенко Ю. В.,
5 курс, група ЕК-52, спеціальність «Економічна кібернетика»,
Миколаївський інститут розвитку людини, к. тел. (067)-2828796;
науковий керівник: Гуріна О. В.,
кандидат економічних наук, доцент
Методика побудови математичних моделей показників фінансової стійкості передбачає розробку математичних моделей різних типів і вибір оптимальних моделей за сукупністю критеріїв якості і
надійностіта складається з наступних етапів:
– формування масиву вихідних даних;
– вибір апроксимуючого полінома і його параметрів для даного
тимчасового ряду коефіцієнта фінансової стійкості:
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а) у випадку лінійної форми зв’язку результативна ознака змінюється під впливом факторної ознаки рівномірно. Така форма зв’язку
виражається рівнянням прямої:
Х* = а*t + b
(1)
де Х* — вирівняне середнє значення результативної ознаки;
a і b — параметри рівняння;
t — часовий інтервал.
Параметри рівняння a і b визначаються методом найменших квадратів складеної і розв’язаної системи двох рівнянь з двома невідомими. В результаті рішення системи рівнянь обчислюємо значення
параметрів a і b одержуємо поліном при лінійній апроксимації;
б) параболічна залежність як форма математичного вираження
зв’язків між досліджуваними явищами застосовується в тих випадках, коли зі зростанням факторної ознаки відбувається нерівномірне зростання або спадання результативної ознаки.
При знаходженні рівняння зв’язку між ознаками в якості апроксимаційної функції застосовується тип кривої, вираженої у вигляді
параболи другого порядку:
(2)
X* = a0 + a1*t + a2*t2
У результаті рішення системи рівнянь обчислюємо значення параметрів a0, a1 і a2 і одержуємо поліном при параболічній апроксимації;
в) якщо результативна ознака при збільшенні факторної ознаки спадає, але не безкінечно, а прямує до певного рівня, то для її
аналізу застосовується рівняння гіперболи:
1

*

X =a +a t
0

1

(3)

Параметри a0 і a1 також визначаються по методу найменших
квадратів шляхом розв’язання системи із двох рівнянь. У результаті рішення системи рівнянь обчислюємо значення параметрів a0 і a1
і одержуємо поліном при гіперболічній апроксимації;
г) вирівнювання за напівлогарифмічною кривою проводяться в
тих випадках, коли зі зростанням факторної ознаки середня результативна ознака спочатку до певних меж зростає досить швидко, але
пізніше темпи її зростання поступово сповільнюються:
*

X = a + a log t
0
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Параметри a0 і a1 визначаємо по методу найменших квадратів
при рішенні системи рівнянь.В результаті рішення системи рівнянь
обчислюємо значення параметрів a0 і a1 і одержуємо поліном при
напівлогарифмічній апроксимації.
Порівняння значень X*, отриманих методом найменших квадратів, шляхом застосування кожного з поліномів.
Визначення параметрів математичної моделі та розрахунок показників точності і адекватності.
Формулювання висновки відносно отриманих результатів та визначення оптимальної моделі за сукупністю критеріїв якості і надійності.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЖКГ
Кочурова Р. Є.,
V курс, група 5МФ, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 366-18-08;
науковий керівник: Щедріна М. А.,
старший викладач
Провідне місце в структурі матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування займають підприємства комунальної форми
власності. В Україні переважна частина об’єктів комунальної власності належить до сфери житлово-комунального господарства. За
сучасних економічних умов і внаслідок впливу суб’єктивних чинників підприємства житлово-комунального господарства є здебільшого збитковими, що потребує залучення до функціонування цієї сфери
додаткових фінансових ресурсів.
Фінансові проблеми підприємств комунальної форми власності
в Україні з року в рік загострюються, виростаючи з місцевих (локальних) до галузевих і соціально-економічних, що становлять загрозу національній безпеці. Це викликано, з одного боку, все більшими потребами фінансування поточної діяльності й розвитку комунального господарства, а з другого — недостатніми коштами, що
виділяють на ці цілі держава, місцеві бюджети й безпосередньо підприємства. Саме тому сьогодні актуальним є питання, щодо вдосконалення фінансування підприємств комунальної форми власності
та пошук нових джерел фінансування.
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Сьогодні розмір коштів, закладених у державному бюджеті на покриття заборгованості комунальним підприємствам за надання пільг
та покриття різниці у тарифах, є недостатнім. Така ситуація сприяє
зростанню у підприємств кредиторської заборгованості, обмежує їх
можливості у фінансуванні таких необхідних заходів, як реконструкція, модернізація існуючих виробничих потужностей підприємств,
придбання нового сучасного виробничого обладнання, що ще більше поглиблює технічні проблеми і негативно вливає на якість наданих послуг споживачам, і як результат погіршує фінансовий стан
комунальних підприємств.
Для вирішення проблеми фінансування підприємств ЖКГ перш
за все необхідно забезпечити своєчасне надходження коштів за надані комунальні послуги. Зниження рівня дебіторської заборгованості дозволить підприємствам ЖКГ певною мірою розрахуватися за
своїми зобов’язаннями, спрямувати отримані кошти на оновлення
основних засобів, а отже, й підвищити якість наданих послуг.
Сьогодні підприємства комунального господарства не можуть
здійснити повну модернізацію та реконструкцію основних засобів
за рахунок власних коштів, саме тому необхідно залучати кошти
інвесторів та кредити. Однак, через скрутне фінансове становище
комунальні підприємства не є привабливими для кредиторів. Для вирішення цієї проблеми держава через законодавчі акти та ефективну тарифну та податкову політику має створити сприятливі умови
для інвесторів і забезпечити захист позикових коштів.
Слід зазначити, що удосконалення тарифної політики має базуватися на поступовому встановленні економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги з урахуванням в них інвестиційної складової, в свою чергу ці тарифи мають відповідати якості
наданих послуг. Держава в разі значного підвищення тарифів має
забезпечити підтримку малозабезпечених верств населення через надання адресної цільової допомоги.
Для покращення фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства державою має бути розроблена чітка нормативна база, в якій будуть чітко визначені основні напрямки розвитку галузі, межі державної підтримки, сфера, ступінь та умови участі
приватного бізнесу в розвитку житлово-комунального комплексу,
особливості проведення тарифної політики.
В свою чергу підприємства житлово-комунального господарства,
керуючись загальнодержавними програмами реформування галузі,
регіональними особливостями розвитку, своїми можливостями та потенціалом, мають розробити стратегічні плани свого розвитку.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ
ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
Кулакевич Н. В.,
Vкурс, група ФК-51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
вищого навчального закладу «Університет «Україна»,
к. тел. (096)-4146292;
науковий керівник: Крамаренко І. С.,
кандидат економічних наук, доцент
Однією з головних причин виникнення кризи платежів по кредитах можна назвати інерційність відносини банків до кредитного
процесу, відсутність єдиної концепції, за якою здійснювалося б ведення кредиту від моменту видачі до повного погашення, використання застарілих методів аналізу і прийняття антикризових рішень.
Останнім часом в банках розробляються методи оцінки якості
потенційних позичальників за допомогою різного роду статистичних моделей. Мета в тому, щоб розробити стандартні підходи для
об’єктивної характеристики позичальників, знайти числові критерії
для розділу майбутніх клієнтів на підставі наданих ними матеріалів
на надійних та ненадійних, підвержених ризику банкрутства і тих,
для кого небезпека банкрутства малоймовірна. Прикладом такої моделі може бути «модель Зета» (Zetamodel), що розроблена групою
американських економістів та застосовується банками при кредитному аналізі. Модель призначена для оцінки ймовірності банкрутства ділової фірми. Значення ключового параметру «Z» визначається
за допомогою рівняння, змінні якого відображають деякі ключові характеристики фірми — її ліквідність, швидкість обігу капіталу тощо.
Для ефективної організації управління кредитними ризиками банку необхідне застосування сучасних засобів, серед яких особливу
увагу варто звернути на спеціальні технології у галузі моделювання бізнес-процесів — CASE-засоби.
Для створення моделей у кредитному процесі використовувалася
нотація IDEF0 CASE-засобу All Fusion Process Modeler. All Fusion
Process Modeler 7 (раніше BPwin) — інструмент для моделювання,
аналізу, документування та оптимізації бізнес-процесів. All Fusion
Process Modeler 7 можна використовувати для графічного представлення бізнес-процесів. Графічно представлена схема виконання кредитного процесу, обміну інформацією, документообігу візуалізує
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модель бізнес-процесу. Графічний виклад цієї інформації дозволяє
перевести завдання управління банком з галузі складного ремесла
в сферу інженерних технологій.
All Fusion Process Modeler 7 підвищує бізнес-ефективність ІТрішень, дозволяючи аналітикам і проектувальникам моделей співвідносити корпоративні ініціативи і завдання з бізнес-вимогами і процесами інформаційної архітектури та проектування додатків. Таким
чином, формується цілісна картина діяльності установи: від потоків
робіт в невеликих підрозділах до складних організаційних функцій [1].
Таким чином, використання інтелектуальної системи оцінки кредитоспроможності позичальників дозволяє знизити частку проблемних кредитів у портфелі банку з 30% до 10%. Крім того, впровадження інтелектуальної скорингової системи для прийняття рішення
про кредитоспроможність дозволяє банку, по-перше, підвищити прибутковість кредитних операцій за рахунок зниження кредитних ризиків, по-друге, знизити витрати на операціях з видачі кредитів за
рахунок автоматизації прийняття рішень, збільшити швидкість прийняття рішень при масовому кредитуванні.
Література:
1. Крамаренко І. С. Реінжиніринг навчального процесу: від теорії до
практики / І. С. Крамаренко. — Миколаїв: ФОП Швець В. Д., 2014. — 64 с.

ДІАГНОСТИКА ТА ПРОЦЕДУРА
БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Куріленко Я. В.,
V курс, група ФН-51/14, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
науковий керівник: Л. В. Лазаренко,
кандидат економічних наук, доцент
Негативні наслідки світової фінансової та економічної кризи призвели до загострення проблеми банкрутства, яка стала однією з найбільших актуальних для України та інших країн світу. Тривалий процес адаптації до ринкових умов господарювання, нестабільність економіки і законодавства, дефіцит інвестиційних ресурсів призводять
до того, що значна кількість підприємств опиняються у кризовому
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стані, який здебільшого закінчується банкрутством. Основним засобом виживання вітчизняних товаровиробників в кризових умовах є
розроблення та впровадження ефективного механізму антикризового управління, важливе місце у якому займає діагностика поточного стану справ підприємства.
В Україні діагностування кризового стану підприємства можливе за наступними методиками: «Методикою проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій», яка затверджена наказом Агентства з питань запобігання
банкрутству підприємств та організацій від 27 червня 1997 року та
«Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства,
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства», затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 р.
Ці методики пропонують комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, при якому тільки для оцінки загального фінансового стану пропонується розрахувати більше 30 показників, що не завжди є зручним для зовнішніх користувачів.
Вибір дискримінантних моделей прогнозування банкрутства зумовлений тим, що для їх застосування потрібно розрахувати незначний
набір показників, тому вони є інструментом експрес-тесту фінансового стану підприємства. Політика антикризового фінансового управління є частиною загальної фінансової стратегії підприємства, яка полягає в розробці системи методів попередньої діагностики загрози
банкрутства та задіяні механізмів фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його вихід із кризового стану.
Реалізація політики антикризового фінансового управління підприємством передбачає здійснення постійного моніторингу фінансового стану підприємства з метою раннього виявлення ознак його
кризового розвитку; визначення масштабів кризового стану підприємства; дослідження основних чинників, які характеризують кризовий розвиток підприємства; формування системи цілей виходу підприємства з кризового стану, адекватних його масштабам; вибір і
використання дієвих внутрішніх механізмів фінансової стабілізації
підприємства, які повинні забезпечити реалізацію термінових заходів із відновлення платоспроможності та фінансової рівноваги підприємства за рахунок внутрішніх резервів; вибір ефективних форм
санації підприємства і, нарешті, забезпечення контролю за результатами розроблених заходів щодо виведення підприємства з фінансової кризи, що покладається, як правило, на керівників підприємства.
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Вітчизняна методологія оцінки кризового стану не відповідає
сучасним вимогам господарювання підприємств, а зарубіжний досвід не повною мірою адаптований до українських законів й основних положень бухгалтерського обліку та аудиту. Це зумовлює потребу в розробленні вітчизняної моделі аналізу схильності підприємства до банкрутства, яка б враховувала галузеву специфіку, стадії розвитку кризи, поточні результати діяльності, давала точну та
об’єктивну оцінку кризового стану на основі розрахунку ключових
індикаторів і показників.
Витрати часу і засобів на завчасне створення резервних систем
управління, підготовку антикризових заходів, створення необхідних
резервів стають часто більш вигідними, ніж малоефективні поспішні
дії менеджерів з подолання кризи на основі попереднього досвіду,
інтуїції й ентузіазму.
АНАЛІЗ СИСТЕМНИХ БОНУСНИХ ПРОГРАМ
В ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Куцак І. Є.,
ІІІ курс, група МК-31, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна»;
науковий керівник: Гараніна І. І.,
старший викладач
Розвиток сучасних форм роздрібної торгівлі, інновації і зростання конкуренції у даній сфері, змушують власників торгових точок
збільшувати зусилля для залучення та утримання покупців, застосовувати нові методи ведення бізнесу, формувати та розвивати конкурентні переваги. У наш час практика надання знижки через системи бонусних програм активно використовується всіма компаніями.
Розмір знижки залежить від багатьох факторів — характеру угоди,
умов постачання і платежу, взаємовідносин з покупцями і кон’юнктури ринку в момент укладання угоди та ін. При розробці знижок
враховуються інтереси як покупця, так і продавця [1].
Сучасні види бонусних систем на ринку України деяких косметичних торговельних мереж наведено в табл. 1.
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Таблиця 1 — Види бонусних програм торгівельних косметичних мереж
№

Назва бонусної програми

1

Мистецтво вигідних покупок!

EVA

2

«КОСМО-клуб»

КОСМО

3

ProStor club

ProStor

4

Watsons Club

Watsons

Назва торгівельної мережі

Сьогодні існує велика кількість видів та форм знижок: звичайна
знижка, сезонна знижка, знижки за прискорення оплати, знижка за
більшу кількість придбаного товару, дилерська знижка, знижка за
гіршу якість товару, знижка на новий товар, знижка на застарілий
товар, експортна знижка, знижка за оплату готівкою, ребейт, кешбек та інші [2]. Найпопулярнішим інструментом фіксації бонусів є
дисконтна картка (купон, ваучер, талон тощо) — це засіб що гарантує отримання споживачем знижки в торгівельних точках продавця
або участників дисконтного клубу, при дотриманні правил використання цих карток [3].
Таким чином, багато українських компаній мають ефективні бонус-програми але йде пошук нових моделей розвитку і методів просування продукту. Розумне застосування сучасних засобів трейдмаркетингу дасть можливість українським виробникам і підприємцям збільшити обсяги продажу та вийти на нові ринки збуту.
Література:
1. Келвін Д. Л. Цінова знижка [Електронний ресурс] — Режим доступу: gruzdoff.ru/wiki/Ланкастер,_Келвин/цінова знижка
2. Бузанов Д. Бонусна торгівля / Д. Бузанов // Дебет-Кредит. —2009. —
№ 20. — Режим доступу: http://dtkt.com.ua/show/1cid04060.html.
3. Дисконтна картка [Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://boo-blog.ru/diskontnaya-karta-chto-daet/
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
В КОНТЕКСТІ ПОТРЕБ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Лавриненко Л. М.,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри «Менеджмент і адміністрування»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна», м. Київ
Сучасний етап науково-технічної революції призвів до якісної
зміни ролі людини у виробництві, перетворення її у вирішальний
фактор останнього. Не випадково, наприклад, сьогодні понад 85%
японських менеджерів на перше місце серед своїх завдань ставлять
розвиток людських ресурсів, в той час як впровадження нових технологій — 45%, а просування на нові ринки — близько 20%. В США
витрати на професійне навчання кадрів перевищують 100 млрд. дол.
Приблизно 76% корпорацій з чисельністю персоналу понад 500 осіб
мають програми підготовки та перепідготовки, а 30% усіх фірм США
розглядають освітні витрати як інвестиції та неодмінну складову
довгострокової економічної та конкурентної стратегії. Прикладом
можуть слугувати такі американські корпорації як «Форд» та «Крайслер», які з середини 90-х років минулого століття на професійнотехнічну підготовку кадрів витрачали відповідно 25% і 35% своїх
капіталовкладень. Одна лише фірма «Дженерал Електрік» щорічно
інвестує в трудовий потенціал понад 100 млн. дол. У Великобританії витрати на проведення професійного навчання становлять 3,6%
ВВП, у Франції середні витрати підприємств на підвищення рівня
кваліфікації працівників становлять 3% фонду заробітної плати і
продовжують зростати. Періодичність професійного навчання працівників у розвинених країнах складає не більше 3-х років, а в Японії — 1–1,5 року.
Українські ж реалії в сфері професійного розвитку персоналу є
далеко не оптимістичними. Наразі лише 11,5% облікової кількості
штатних працівників охоплюються системою професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Витрати на професійне навчання персоналу на виробництві складають близько 1% від
фонду заробітної плати, а періодичність підвищення кваліфікаційного рівня працівників становить у середньому 11 років [1].
За незначних масштабів розвитку персоналу спостерігається ще
й постійне скорочення чисельності працівників, навчених новим про44
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фесіям, та працівників, які підвищили кваліфікацію. Зокрема, кількість охоплених навчанням новим професіям зменшилася загалом
по економіці з 302,6 тис. осіб у 2007 р. до 218,4 тис. осіб у 2012 р.
Причому найбільш суттєвим було скорочення їх чисельності в промисловості внаслідок неможливості забезпечення професійного навчання працівників за рахунок фінансових ресурсів підприємств.
Можливості підвищення кваліфікації кадрів також залежать від
фінансового стану підприємств, а відтак кількість працівників, що
підвищили кваліфікацію, зменшилася з 1071,2 тис. осіб у 2007 р. до
1016,5 тис. осіб у 2012 р. (особливо це стосується підприємств переробної промисловості, на яких спостерігалося зменшення цього
показника на 21%). Звичайно така форма є ефективнішою для формування знань, умінь і навичок, необхідних для виконання поточних
виробничих завдань, коли зміст навчання може бути пристосований
до потреб конкретного підприємства. Однак навчання безпосередньо
на робочому місці в багатьох випадках неефективне для розвитку
принципово нових знань, оскільки воно не дає можливості працівникові абстрагуватися від поточної ситуації на робочому місці та
вийти за межі сталої трудової поведінки.
Важливою складовою стратегії у сфері професійної підготовки
має стати тісний взаємозв’язок між сферами освіти і праці. Для
цього потрібна адекватна інформація про зміни попиту на професійні навички, оперативне реагування системи освіти та професійного навчання на структурні зміни в економіці й суспільстві. Дієвість стратегічних ініціатив у цих сферах визначається ступенем
їхнього зв’язку із завданнями, на вирішення яких спрямована здійснювана економічна й соціальна політика.
Література:
1. Лавриненко Л. М. Деформалізація правил на українському ринку праці // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць.
Луцький національний технічний університет. Випуск 9 (33). — Ч. 2 —
Луцьк, 2012. — С. 237–244.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Майорова С. В.,
6 курс, група КД-61,
спеціальнiсть «Товарознавство та комерційна діяльність»
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
ВНЗ Університету «Україна», к. тел.(097)-285-20-86;
науковий керівник: Сидорець Л. В.,
доцент кафедри
Інтеграція України у світову спільноту вимагає кардинально нового погляду на роль малого бізнесу у розв’язанні проблем підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, сприяє
формуванню цивілізованого конкурентного середовища країни. Розвиток молокопродуктового підкомплексу АПК в умовах загального
економічного зростання у країні, як і раніше, характеризується кризовими явищами [1].
Довготривала збитковість виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах спричинила багатократне скорочення чисельності розміщеного в них поголів’я корів. Зростання питомої
ваги поголів’я корів, розміщеного в господарствах населення, викликало значне зниження якості молокосировини та її подорожчання
внаслідок ускладнення процесу заготівель. Поряд із внутрішніми проблемами розвитку молокопереробних підприємств це призводить до
зниження рівня їх конкурентоспроможності як на вітчизняному, так
і на зовнішніх ринках. Більшість видів продукції підприємств молочної промисловості поступається зарубіжним аналогам за якістю
та ціною, вітчизняний ринок молока і молокопродуктів не відзначається стабільністю, надто високим залишається рівень його залежності від кон’юнктури на світовому ринку та ринках сусідніх країн [3].
Створення і розвиток конкуренції — невід’ємна складова функціонування ринкової економіки, запорука економічного розвитку підприємств, галузей і держави в цілому. Конкуренція означає суперництво на будь-якому поприщі між окремими юридичними або
фізичними особами, які зацікавлені в досягненні однієї й тієї самої
мети — переваги над своїми суперниками.
Головний суб’єкт конкурентних відносин – це підприємство,
метою стратегії якого є одержання максимального прибутку. Дося46
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гти цього можна за рахунок організації такого виробничого процесу, який би за одного й того самого обсягу випуску продукції або
надання послуг був найефективнішим порівняно з аналогічними
суб’єктами ринку. Проте конкурентоспроможність вийшла за рамки економічної ефективності, зумовивши необхідність загострення
конкуренції на ринку молока та молочних продуктів зумовлюється
посиленням вимог до рівнів конкурентоспроможності окремих видів молочної продукції. Розглянувши процес заготівлі сировини,
виробництва молочної продукції, її реалізації, маркетингову політику як єдиний цілий організм, виділимо систему чинників, які
впливають на її рівень (рис. 1) [2].
Якість молочної
сировини
Конкурентоспроможність
підприємства
Маркетингова та
цінова політика

Конкурентоспроможність
молочної продукції

Показники
харчової безпеки

Нормативні
показники
молочної
продукції
Конкурентоспроможність
торгової марки
Рентабельність
виробництва

Тенденції
попиту
та пропозиції

Рис. 1 — Чинники конкурентоспроможності молочної продукції

Здатність підприємства витримати конкуренцію з боку інших виробників в динамічних ринкових умовах виражається через рівень
його конкурентоспроможності. Прискорення розвитку галузей економіки внаслідок залучення інвестицій обумовило потребу у виділенні такої економічної категорії як інвестиційна конкурентоспроможність, аналіз якої дозволяє сформувати інвестиційні потоки у
галузі з високою конкурентоспроможністю на національних та міжнаціональних рівнях. Найкращі перспективи зростання конкурентоспроможності в майбутньому матимуть великі інтегровані молокопереробні підприємства, розміщені в близькості до великих міст.
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Ефекту концентрації виробництва вони досягатимуть за рахунок налагодження інтеграційних та кооперативних економічних взаємозв’язків з іншими молокопереробними підприємствами, великими
сільськогосподарськими підприємствами-постачальниками сировини,
комбікормовими заводами тощо. Це дозволить їм першими залучати необхідні обсяги інвестицій в систему виробництва і переробки
молока [1].
Основним напрямом підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на світових ринках є орієнтація виробників на стратегічне управління безпекою молочної продукції, враховуючи основні тенденції розвитку ринку та вимог споживачів.
Забезпечення ж стабільної конкурентоспроможності молокопереробних підприємств можливе в умовах утримання конкурентної переваги за рахунок низької потенційної собівартості виробництва молока. Зростання закупівельних цін на сире молоко без покращення
його якісних характеристик та підвищення ефективності виробництва може негативним чином позначитися на конкурентоспроможності української молочної продукції.
Література:
1. Безугла В. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України // Регіональна економіка. — 2004. — № 4. — С. 64–68.
2. Желєзняк А. М. Управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств // Науковий вісник НАУ. — 2007. — № 110. — Ч. 1. —
С. 34–38.
3. Черевко Д. Г. Повышение конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий в условиях членства Украины в ВТО. — Рукопись.

МУЛЬТИКАНАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ
ЯК ШЛЯХ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖ
Макарчук М. П.,
здобувач кафедри фінансів та банківської кафедри
Інституту економіки і менеджменту Університету «Україна»
З розвитком електронної комерції та появою нових технологій
все актуальнішою стає поняття мультиканальних продаж. Але якщо є фізичний магазин і підприємство починає продавати товар в
Інтернеті, і навіть якщо веде свою сторінку у соціальних мережах і
рекламну розсилку по електронній пошті, це ще не мультиканаль48
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ний маркетинг. Мультиканальність — це зручний перехід користувача з одного каналу на інший, єдина система логістики та доставки, інтегрованість магазину, сайту, соціальних мереж тощо.
Як же стати успішним мультиканальним підприємством? На нашу думку варто дотримуватись таких порад.
1. Оцінити ризики і готовність до змін: додавання нових каналів —
як це відобразиться на управлінні запасами, логістиці, визначити
наскільки великий асортимент можна запропонувати, щоб він був в
наявності постійно, дізнатися, чи готові до цього партнери. Перехід
до мультиканального маркетингу потрібно здійснювати поступово.
2. Вдосконалювати весь логістичний ланцюг. Помилкою перших
мультиканальних підприємств було те, що вони набагато більше
уваги приділяли самим каналам, ніж виробничо-логістичному ланцюжку.
3. Оновлювати інформацію. Дослідження показують, що найважливіше для покупців — можливість дізнатися достовірно, все про
той товар, що зацікавив: чи є в магазині або на тому складі де вони
хочуть його купити. Варто кожну хвилину знати, скільки і якого товару лежить в кожному магазині: впровадити облікові системи, технології автоматизації, і не обійтися без серйозних організаційних змін.
4. Намагатися бути кращими за конкурентів. Якщо ціна товарів
і може бути конкурентною перевагою, то тільки на короткий період. Повинно бути щось ще, через що клієнти будуть повертатися,
мати визначений купівельний досвід, який включає в себе безліч
аспектів: доставка, проста система повернення.
5. Призначити правильну ціну. Інтернет завжди привертав тим,
що там ширше асортимент і там дешевше. Не можна сказати, що
сьогодні ця тенденція зникла, але це вже не найголовніше. Важливо,
щоб покупці розуміли, чому у товара та чи інша ціна: треба знати,
які витрати можна зменшити, щоб знизити ціну на товар. Взагалі ж
необов’язково, щоб ціна в інтернеті була дешевше: деякі компанії
пропонують онлайн та офлайн різний асортимент або торгують під
різними брендами.
6. Далекоглядність. Не варто боятися інвестувати в мультиканальний маркетинг, головне розуміти, що це справа не одного дня і, можливо, навіть не одного року. Не можна бути впевненим, що продажі збільшаться на певну кількість відсотків відразу; може спочатку
це буде полягати в утриманні свого споживача. Але навіть цього
сьогодні буде більш ніж достатньо, щоб виправдати витрати.
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В мультиканальних продажах можуть бути однаково успішними
як великі компанії, так і спеціалізовані на певних товарах. Що можна зробити для збільшення конверсії?
Налаштувати систему аналітики: встановити лічильники, організувати відстеження цільових дій, налаштувати додаткові параметри
для розширеного відстеження взаємодії користувачів з сайтом підприємства.
Провести аналіз поведінки споживачів веб-сайту: використовуючи такі інструменти як вебвізор, карта кліків і скролінгу, проаналізувати шляхи користувачів по сайту в залежності від різного початку переходів, цільових сторінок, місця знаходження споживача тощо.
Розробити і впровадити: визначити найкращий варіант дизайну
сторінок сайту, з точки зору досягнення максимальної кількості цільових дій. Наприклад, відомо, що колір кнопки «Купити», впливає
на кількість замовлень.
Проаналізувати налаштування сайту (юзабіліті): визначити наскільки зручно відвідувачу користуватися сайтом. Чи зрозуміє споживач з перших секунд, для чого призначений сайт, чи зможе знайти
необхідну інформацію, чи є можливість коректно здійснити замовлення або зателефонувати?
Зробити аудит SEO, контекстної реклами: для оцінки можливостей поліпшення якості і збільшення трафіку сайту.
Провести тестування різних версій: за результатами аналізу юзабіліті і поведінки споживачів, провести аудит шляхів залучення користувачів; а також за результатами проведення тестування, виробити рекомендації для збільшення доходу з сайту і їх впроваджувати.
Припустимо: сайт має на місяць 10 000 відвідувань, коефіцієнт
конверсії 1,5% (це означає, що з 10 000 відвідувань покупку здійснили 150 раз), вартість середньої покупки 1500 грн. Дохід 225 000
грн.
Якщо збільшити конверсію з 1% до 2,5%: відвідувань в місяць
10 000, коефіцієнт конверсії = 2,5%, вартість середньої покупки
зростає до 2500 грн. Дохід збільшується на 67% — 375 000 грн.
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ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА
В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Махньова А. М.,
студентка групи МО-41 Інституту економіки та менеджменту
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ;
науковий керівник: Лавриненко Л. М.,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри «Менеджмент і адміністрування»
Сьогодні вже ніхто не має жодних сумнівів, що інновації стають
обов’язковою умовою та основною рушійною силою розвитку всіх
секторів промисловості та сфери послуг, при чому чим далі, тим залежність економіки від останніх стає сильнішою та очевидною. За
існуючими оцінками, у розвинутих країнах світу від 50% до 90%
приросту ВВП забезпечується саме завдяки інноваціям. За останні
15 років чисельність працівників інноваційної сфери в США та Західній Європі збільшилась у 2 рази, у Південно-Східній Азії — у 4
рази. В Європейському Союзів частка інноваційно-активних промислових підприємств складає понад 50% [1]. Генерація нових ідей,
втілюваних у високих технологіях та інноваціях сьогодні переважно визначає якість соціально-економічного розвитку країн і рівень
добробуту їх громадян. Від рівня інноваційної активності, положення держави на світовому ринку наукоємної продукції безпосередньо
залежить і її національна безпека.
Уряди нашої держави у своїх програмах соціально-економічного
розвитку країни перманентно заявляють доволі амбіційні цілі — наближення доходів українських громадян до рівня розвинутих країн,
відповідне збільшення продуктивності праці, завоювання нових позицій на світових ринках тощо. Проте реалізувати їх можна лише за
рахунок радикального підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на основі постійного технологічного оновлення й
підвищення рівня інноваційного розвитку її ключових секторів, що
у свою чергу неможливо без належного підвищення рівня якості
робочої сили.
Сьогодні заяви про перехід вітчизняної економіки до «інноваційної моделі розвитку», «постіндустріального суспільства», «наукоємної економіки», «економіки знань», представлені ледь не в кожній
платформі економічного розвитку, однак у дійсності ж українська
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економіка розвивається в прямо протилежному по відношенню до
зазначених орієнтирів, напрямі. Усе більше зростає сировинна складова економічного зростання, за згортання власне інноваційних компонентів. Витрачаються не відтворювальні ресурси, а відновлюваний
інтелектуальний продукт усе більше мінімізується. Сучасна українська модель економіки представляє той випадок, коли виражений
через ВВП економічний ріст знаходиться у протилежному зв’язку з
економічним розвитком.
Сьогодні Україна суттєво відстає від країн-лідерів (Швейцарія,
Сінгапур, Фінляндія) за розвиненістю систем навчання персоналу
на виробництві, невідповідністю рівня підготовки менеджерів вимогам інноваційної економіки, часткою витрат на професійний розвиток персоналу. Усе це втримує конкурентоспроможність вітчизняної
робочої сили на низькому рівні. Також до причин, що ускладнюють
дану ситуації слід віднести: збереження застарілої технологічної бази значної частки вітчизняних підприємств; слабка сприйнятливість
професійно-кваліфікаційної структури ринку праці до структурних
зрушень; невідповідність професійно-кваліфікаційної структури персоналу технологічним змінам; низький рівень професійної мобільності; переважання в професійно-кваліфікаційній структурі попиту
та пропозиції робочої сили частки малокваліфікованої праці; не конкурентоспроможність заробітної плати. Усунення зазначених проблем, формування й системна реалізація дієвого механізму підвищення
якості робочої сили дозволить забезпечити конкурентоздатність національної економіки в довгостроковій перспективі. Зростання продуктивності праці, з одного боку, формування та розподіл доходів
від праці, з іншого — дотримання їхньої обґрунтованої пропорції
є основною метою функціонування ринку праці, економічним фундаментом його соціалізації.
Література:
1. Лавриненко Л. М., Петлінський Р. А. Кадрове забезпечення інноваційної економіки // Модернізація економіки: проблеми, шляхи розвитку
та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
(м. Дніпропетровськ, 13–14 вересня 2013 р.). — Дніпропетровськ: НО
«Перспектива», 2013. — С. 39–42.
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ГУМАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ —
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
Мельник С. Ю.,
студентка групи МО-51 Інституту економіки та менеджменту
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ;
науковий керівник: Лавриненко Л. М.,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри «Менеджмент і адміністрування»
Невід’ємною умовою успішного функціонування економіки будьякої держави є наявність високоякісної, конкурентоспроможної робочої сили. Сьогоднішній стан можна охарактеризувати для світової
цивілізації доволі складними процесами, викликаними принциповими змінами в соціальному, економічному, політичному середовищі
країн світу в напрямку побудови в них економіки знань.
Ринок праці являє собою один із найбільших динамічних елементів ринкової економіки, складну систему, яка постійно розвивається
і вдосконалюється. Об’єктивні закономірності й тенденції розвитку
постіндустріального суспільства фокусуються в парадигмі гуманізації економіки. Як багатокомпонентний процес, спрямований в першу
чергу на створення умов для самореалізації, гармонійного професійного, творчого, загальнокультурного розвитку особистості, економічна гуманізація позначається передусім на соціально-трудових
відносинах і проявляється в гуманізації праці.
Гуманізація праці являє собою одну з найактуальніших проблем
сучасності, пов’язаних із вирішенням таких завдань, як: усунення
тяжких, рутинних трудових операцій, інтелектуалізацію праці та
зростання її творчого характеру (технологічне вивільнення); підвищення об’єктивації (справедливості і моральності) трудових відносин; розширення економічної й інтелектуальної свободи; скасування
пригнічення людини (соціальне вивільнення); покращення естетичних характеристик змісту трудового процесу та результатів, обмеження екологічної шкідливості виробництва. Подібна трансформація праці й соціально-трудових відносин обумовлена необхідністю
формування якісно нового типу людського й соціального капіталу,
здатного підтримувати безперервність інноваційного процесу.
На сьогодні в Україні процес соціально-економічного розвитку
суспільства ускладнений багатьма обставинами. Серед них найпер53
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шою є криза української економіки, яка охопила всю систему економічних відносин. Фактично відбувається деіндустріалізація економіки країни, яка привела до таких масштабів безробіття. Але в наших
умовах йде нагнітання кризових процесів у всіх сферах соціальноекономічного життя суспільства, яке призводить до розшарування
суспільства, що ускладнює процеси ринкової соціалізації населення. По суті створена ситуація, коли економічний розвиток повинен
узгоджуватися із державними діями, направленими на позитивну соціалізацію суспільства через механізми соціального захисту населення. З цієї точки зору, істотною перешкодою для становлення дієвого механізму економічного розвитку стало виключення людини з
кола питань економічного розвитку, позбавлення процесів розвитку
економіки «людського вимірювання».
Економічна політика, що проводиться сьогодні у державі, направлена переважно на фінансову стабілізацію, послаблення бюджетної
кризи. Але в ній не приділяється достатньої уваги інституціоналізації ринку праці, яка створює умови для необхідного і обов’язкового
соціального захисту населення.
Формування сучасних соціально-трудових відносин відбуваються
під впливом гуманізаційної парадигми, що призводить до якісних
трансформацій на ринку праці, зокрема: зміна характеру виробничої діяльності на користь наукоємних технологій, котрі витісняють
трудоємні та капіталоємні способи виробництва; посилення ролі знань
як фактора виробництва. Складність та суперечливість інституційного середовища ринку праці негативно позначились на системі
соціально-трудових відносин та призвели до формування нераціональної системи зайнятості, професійно-структурних деформацій в
оплати праці, дегресивного руху робочої сили між галузями. У зв’язку
з цим важливим завданням державної стратегії соціального розвитку
повинно стати створення інституційних передумов, здатних активізувати якісні трансформації на ринку праці України.
Література:
1. Лавриненко Л. М. Інноваційний розвиток трудового потенціалу в
сучасних умовах // Сталий розвиток економіки / Міжнародний наукововиробничий журнал. — Хмельницький. — № 1, 2014 (23). — С. 18–25.
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ПРІОРИТЕТИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Мерць О. Я.,
V курс, група 5МФ, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095)523-93-12;
науковий керівник: Щедріна М. А.,
старший викладач
До числа пріоритетних напрямків іноземного інвестування слід
віднести й створення в Україні сучасної інфраструктури, включаючи транспорт, технічно оснащене складське господарство, телекомунікації, ділову інфраструктуру та побутовий сервіс. Без цього
практично неможливі перехід до повноцінного ринку та широкий
розвиток міжнародної інвестиційної діяльності. Розвиток цієї сфери не тільки актуальний, але й досить привабливий для зарубіжних
інвесторів, оскільки в ній, як правило, у відносно короткі строки
окупаються початкові затрати й одночасно створюється сприятлива матеріальна основа для подальшої ділової активності іноземного
капіталу. Акцент на коротких строках окупності початкових витрат
при розгляді пріоритетів іноземного інвестування продиктований
відомими причинами. Сьогодні, як ніколи, потрібна швидка віддача
від вкладених коштів з тим, щоб максимально сприяти найшвидшому виходу економіки з кризового стану. У той же час це буде
піднімати авторитет міжнародної інвестиційної співпраці на території СНД. Поруч із зазначеними сферами, зонами та об’єктами для
пріоритетного залучення іноземного капіталу все більшого значення та актуальності набувають екологічні проблеми національного,
регіонального та глобального характеру. Інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі й зумовлюють конкурентні позиції на світових ринках. При цьому далеко не останню
роль для багатьох держав, особливо тих, що вириваються з економічного та соціального неблагополуччя, відіграє залучення іноземного капіталу у вигляді прямих капіталовкладень, портфельних інвестицій та інших активів.
Особливу роль в активізації інвестиційної діяльності повинно мати
страхування інвестицій від некомерційних ризиків. Важливим кроком у цьому напрямку стане приєднання України до Багатостороннього агентства по гарантіях інвестиціям (БІГА), що здійснює їх
страхування від політичних та інших некомерційних ризиків. Капі55
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тал, що інвестується в Україну, зможе застрахуватись від ризику громадянської війни та експропріації, втрат від переведення української гривні в іншу валюту, від недотримання українським урядом
узятих зобов’язань. Гарантії БІГА поширюються на прямі та портфельні інвестиції, середньо- та довгострокові позики.
Для забезпечення доступу іноземних інвесторів до інформації про
становище на українському ринку інвестицій необхідне створення
державного інформаційного центру сприяння інвестиціям, що формує банк пропозицій української сторони щодо об’єктів інвестування. Створення такого банку даних особливо важливе для регіонів,
яким самостійний пошук зарубіжного інвестора не під силу через
нерозвиненість їх ділової інфраструктури.
Залишається невирішеною проблема забезпечення зарубіжних інвесторів інформацією про чинне стосовно іноземних інвестицій законодавство. Тексти законів та інструкцій недосяжні для ознайомлення. Практично немає єдиного підходу до статусу та відміни попередніх законів, тому важко визначити, які закони зберігають чинність,
а які були анульовані. Щоб дати зарубіжним інвесторам уявлення про
правовий режим в Україні стосовно іноземного капіталу, потрібно
організувати регулярний випуск бюлетеня, що містить відповідну
інформацію кількома мовами. Проблема полягає у стимулюванні
ефективного притоку іноземного капіталу. У зв’язку з цим постає
два питання: по-перше, у які сфери притік має бути обмежений, і,
по-друге, у які галузі та в яких формах слід насамперед його залучати.
Тому іноземний капітал може мати доступ у всі сфери економіки (за винятком тих, що перебувають у державній монополії) без
шкоди для національних інтересів. Галузеві обмеження повинні поширюватись тільки на притік прямих інвестицій у галузі, пов’язані
з безпосередньою експлуатацією національних природних ресурсів.
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НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Мудрієвський С. М.,
V курс, група 5МФ, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел.(093)-757-39-94;
науковий керівник: Щедріна М. А.,
старший викладач
За сучасних умов розвитку ринкових відносин євроінтеграційні
орієнтири України вимагають, щоб соціально-економічна політика
держави була направлена на досягнення європейських стандартів
якості життя. Це передбачає надійний соціальний захист населення
і належне пенсійне забезпечення. Хоча напрямки реформування пенсійної системи в Україні були визначені більше 10 років, реформа
системи пенсійного забезпечення залишається ключовим пріоритетом для України і сьогодні.
Криза вітчизняної солідарної системи пенсійного забезпечення
зумовлює прискорення запровадження обов’язкової накопичувальної складової пенсійної реформи. В Україні реформування пенсійної системи передбачає перехід до трирівневої системи пенсійного
забезпечення, де перший рівень — реформована солідарна система;
другий рівень — обов’язкова накопичувальна система і третій рівень — добровільна накопичувальна система (або система недержавного пенсійного забезпечення). В даний час в Україні поступово запроваджується повномасштабна пенсійна реформа. Водночас
слід враховувати, що здійснення пенсійної реформи на рівні сучасних світових стандартів можливе лише за умови розв’язання базової проблеми — відчутного зростання заробітної плати та інших доходів населення. Це органічно взаємопов’язані проблеми, які можуть
вирішуватися лише комплексно.
Передбачалось, що обов’язкова накопичувальна складова пенсійної системи запрацює в 2007 р., потім терміни перенесли на 2010–
2011 рр., тепер відповідно до Концепції запровадження другого рівня
відкладається до 2014–2017 рр. Відтермінування пов’язано з багатьма причинами, упровадження другого рівня пенсійного забезпечення в Україні планується лише після формування необхідних економічних передумов та створення відлагодженої й ефективної системи
державного нагляду та регулювання у цій сфері, а також необхідної
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інфраструктури. На сьогодні існує суперечність: оскільки запровадження другого рівня створюється з метою посилення соціального
захисту майбутніх пенсіонерів, то, з одного боку, це потребує серйозної інституційної, технічної та законодавчої підготовки, а з другого — найскорішого ефективного функціонування накопичувальної складової пенсійної системи.
Результати аналізу реформування пенсійної системи в сучасних
умовах суспільно-економічного розвитку свідчать про необхідність
коригування процесів подальшого проведення пенсійної реформи з
урахуванням соціально-економічного становища в країні.
Наслідки фінансово-економічної кризи загальмували і без того
повільний розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення, кризові явища в економіці створили додаткові ризики як державним, так і недержавним пенсійним фінансам, загострили зазначені суперечності.
Основними факторами незадовільного функціонування української пенсійної системи є:
– складна демографічна ситуація та негативні тенденції її розвитку;
– макроекономічний стан держави;
– високий рівень «тінізації економіки»;
– значна «тінізація» виплат працівникам;
– високий рівень трудової міграції;
– недостатня проінформованість населення щодо проведення пенсійного реформування.
Вирішення питання ефективного реформування пенсійної системи
передбачає комплексний підхід, коли темпи і параметри пенсійної
реформи мають бути узгоджені з темпами економічного розвитку
держави, реформами рівня життя і доходів населення, податкової реформи, розвитком фондового ринку тощо. Тому здійснення пенсійної реформи насамперед потребує державно-управлінського впливу.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
В УКРАЇНІ
Невмержицький Р. Б.,
V курс, група ФН-51/14, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
науковий керівник: Лазаренко Л. В.,
кандидат економічних наук, доцент
Фондовий ринок є однією з найважливіших складових сучасної
фінансової системи, без ефективного функціонування якої неможливо собі уявити розвиток ринкових відносин в Україні. Економічне зростання в нашій країні безпосередньо залежить від стану фінансового ринку в цілому і ринку цінних паперів зокрема.
У 2014 році фондовий ринок після значного відновлення за попередні два роки змінив свої тенденції і за підсумками року відкотився до рівня другої половини 2012 року. Якщо протягом першого
кварталу 2014 р. ринок українських акцій, слідуючи світовим тенденціям, продовжував зростання, розпочате в жовтні 2013 року, то
в березні відбувся розворот тенденцій при значній волатильності цін.
Головним драйвером такого розвитку подій стала боргова криза,
що торкнулася більшості країн-учасниць єврозони, поширившись і
на провідні економіки, зокрема Італію та Францію, і набула системного характеру. На фоні боргових проблем Європи зниження рейтингу США стало останньою краплею, після якої відбулася переоцінка ризиків інвесторами. Це призвело до різкого обвалу більшості фондових ринків світу, в тому числі і України. Так, протягом
трьох тижнів серпня 2014 р. індекси УБ та ПФТС впали на 30%.
Неспокою в світі протягом року додавали також політичні сутички
в країнах арабського світу та наслідки землетрусу в Японії.
Загальносвітові фактори погіршення економічної ситуації підсилювалися внутрішніми проблемами всередині країни, що проявилися у погіршенні умов життя людей внаслідок різкої диференціації
доходів різних верств населення та зростанні соціальної напруженості в суспільстві. Не додавали імпульсів для розвитку економіки
і замороження стосунків з ЄС, зокрема через порушення низки кримінальних справ проти представників опозиції, та безуспішні спроби
українського уряду щодо перегляду умов за газовими контрактами
з Росією.
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На тлі цих подій, рейтинг інвестиційної привабливості України
EBA протягом 2014 р. знизився з 3,28 до 2,19 за 5-бальною шкалою,
до рівня, нижчого, ніж наприкінці 2011 р. Значне зниження інвестиційної привабливості України з боку іноземних інвесторів та неспроможність внутрішніх інвесторів підтримати український фондовий ринок стали причиною значного зниженні його капіталізації
та ліквідності на фоні відсутності покупців. Відтягування введення
другого рівня пенсійної системи також стримувало можливості для
залучення довгострокових інвестицій. У підсумку за 2014 рік індекс
Української біржі знизився на 40,3%, а індекс ПФТС — на 45,2%.
Для покращення стану фондового ринку України та підтримання
його фінансової безпеки потрібно підвищити роль держави на фондовому ринку. Одним з основних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку, фондових бірж та самоврядних організацій,
спрямованих на виявлення і своєчасне запобігання порушенню законодавства на ринку цінних паперів.
Держава повинна створити довготермінову концепцію щодо розвитку ринку цінних паперів, має знайти шляхи поєднання ресурсів
держави і приватного сектору з метою його формування, а також
впорядкувати низку нормативно-правових актів. Так, створення єдиної біржової фондової системи на сучасному етапі розвитку вітчизняного ринку цінних паперів стане потужним чинником підвищення його ефективності.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
Неправда Н. Ю.,
IV курс, група ОА-41, спеціальність «Облік і аудит»,
Інститут економіки та менеджменту, к. тел. (093)-448-14-12;
науковий керівник: Нестеренко С. С.,
кандидат економічних наук, доцент
Нині можна стверджувати, що в Україні створено податкову систему, яка дає змогу мобілізувати кошти в розпорядження держави, здійснювати їхній розподіл і перерозподіл на цілі економічного
й соціального розвитку.
Конституцією України закріплено положення про те, що система оподаткування встановлюється лише законами України. Це потребує приведення всього податкового законодавства у відповідність із Конституцією України і водночас створює підґрунтя для
вдосконалення системи оподаткування.
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На сьогодні є підстави стверджувати, що податкова система виявилася неадекватною щодо умов перехідної економіки, створила
значні податкові навантаження на суб’єктів господарювання, призвела до невиправданого вилучення обігових коштів підприємств,
виникнення додаткової потреби у кредитних ресурсах. Значними є
деформації та нестабільність у ставках, визначенні бази й періодів
оподаткування. Негативно вплинули на результати господарської
діяльності підприємницьких структур значні нарахування на фонд
оплати праці. Надмірна кількість податкових пільг зумовила необґрунтований перерозподіл валового внутрішнього продукту, створила неоднакові економічні умови для господарювання. Усе це призвело до виникнення значного неофіційного сектора економіки, ухилень
від оподаткування, затримки податкових надходжень.
На даний момент податкова система України виявилася неадекватною щодо умов перехідної економіки, створила значні податкові
навантаження на суб’єктів господарювання, призвела до невиправданого вилучення обігових коштів підприємств, виникнення додаткової потреби в кредитних ресурсах. Значними визначенні бази й
періодів оподаткування. Надмірна кількість податкових пільг зумовила необґрунтований перерозподіл валового внутрішнього продукту, створила неоднакові економічні умови для господарювання. Усе
це призвело до виникнення значного неофіційного сектору економіки, ухилень від оподаткування, створення податкової заборгованості.
Сучасна податкова система позбавлена стимулювальної основи,
яка в нинішніх умовах розвитку повинна розкриватися у взаємозв’язку всіх основних функцій оподаткування — фіскальної, розподільної, регулятивної. Держава шляхом встановлення ставок податків та їх видів стимулює чи обмежує розвиток окремих галузей
або сфер економіки. На сьогодні в Україні діє податкова система,
яка за своїм складом подібна до податкових систем розвинених
європейських країн. Закони з питань оподаткування розроблено з
урахуванням норм європейського податкового законодавства. Проте, на відміну від країн Європейського Співтовариства, податкова
система України не є інструментом підвищення конкурентоспроможності держави.
Серед головних чинників, які зумовлюють необхідність податкової реформи у будь-якій країні, є передусім такі:
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– зміна форм власності, умов економічного розвитку та соціальноекономічної організації суспільства, що створює об’єктивну основу
для реформування податкової системи, визначає основні напрями
та цілі податкової реформи, її глибину з урахуванням досягнутого
рівня соціально-економічного розвитку країни, формує можливості
реалізації наявного потенціалу її продуктивних сил;
– закономірний суспільний розвиток, що проявляється в постійному намаганні суспільства оптимізувати податкову систему і неможливості досягнути цього оптимуму. З розвитком суспільства змінюються критерії оптимальності податкової системи, що зумовлює
необхідність постійного її вдосконалення;
– зміна концепції оподаткування, яка, як правило, має відображати об’єктивну економіко-політичну ситуацію в країні, соціальноекономічний стан її населення та зміну пріоритетів держави. Податкова система формується під впливом цілого спектра політичних
інтересів і поглядів різних структурованих груп населення, теоретичних шкіл і течій.
Найбільша проблема у податково-бюджетній сфері нашої країни — гіперцентралізація. На сьогодні 80% усіх бюджетних ресурсів надходить до центрального державного бюджету і тільки 20%
залишається на всіх місцевих бюджетах.
Організаційна основа податкової системи будь-якої держави, тобто
правильне обчислення податків, своєчасна їх сплата, неможливість
ухилення від оподаткування, забезпечується добре продуманою системою обліку й звітності. Звідси нагальна необхідність у вдосконаленні обліку й звітності в Україні.
З 1 січня 2015 року завдяки Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо
податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII замість шести груп
платників єдиного податку залишилось чотири. Зменшено також
кількість податків з 22 до 11 в основному за рахунок групування.
Проте, окремі податки скасовано повністю: збір за провадження
деяких видів підприємницької діяльності; збір у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх
форм власності; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Податковим органам надано право проводити перевірку
правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжна62
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родних стандартів фінансової звітності та проводити перевірку правильності та повноти визначення доходів, витрат та фінансового
результату. Встановлено новий вид штрафних санкцій.
Однак, подальший розвиток України значною мірою залежить від
ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій.
Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її
податкової політики. Однією з основних складових фінансової стратегії на всіх рівнях — від держави до підприємства — є податкова
стратегія, яка залежить від того, наскільки вона відповідає потребам сьогодення.
Література:
1. ВВР України. — 2002. — № 50. — Ст. 484.
2. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні» від 08.09.2011 р. № 3715-VI // ВВР України. — 2011. — № 13. —
Ст. 8.
3. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 р. № 991-XIV// ВВР. —
1999. — № 40. — Ст. 434.
4. Балабанов І. Т. Інноваційний менеджмент. — К.: Піст, 2011. — 137 с.

ЗМІНИ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Омельченко В. М.,
IV курс, група ОА-41, спеціальність «Облік і аудит»,
Інститут економіки та менеджменту, к. тел. (093)-059-95-16;
науковий керівник: Нестеренко С. С.,
кандидат економічних наук
Ефективне управління, як складне комплексне завдання потребує
оптимальної взаємодії різного роду ресурсів. Ураховуючи сучасні
тенденції розвитку економіки, інформаційні ресурси відіграють ключову роль в діяльності будь-якого суб’єкта ринкової економіки, забезпечуючи автоматизацію бізнес-процесів підприємства та більш
чітке і гнучке управління. У свою чергу впровадження інформаційних технологій у процес управління підприємством здатне забезпечити його конкурентоспроможність, а отже здатність зайняти найбільш вигідну позицію в маркетинговому середовищі, що постійно
змінюється та формується під впливом різноманітних факторів.
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Відбуваються значні зміни в управлінні організаціями, модернізуються їхні структури управління, йде перерозподіл повноважень
та відповідальності. В 90-тих роках почала втілюватися, так звана
концепція «управління інформаційними ресурсами», в якій інформація розглядається, як ще один важливий ресурс такого ж порядку,
як фінанси, матеріали, обладнання і персонал. Будь-якому підприємству потрібна інформація про ринки збуту і заготівель — галузева чи загальноекономічна, про природні ресурси, науково-технічна,
соціально-культурна, політико-правова інформація про реакцію навколишнього середовища на дії підприємства, інформація про реакцію
підприємства на дії навколишнього середовища. Такий хід розвитку обумовлює зростання ролі інформатизації на всіх рівнях управління організацією.
Сьогодні значний прошарок керівників організацій набув широких знань в сфері інформатики, сформовано новий еталон працівників організацій, які вже природно ставляться до застосування нових
інформаційних технологій в управлінні. Цим, зокрема, пояснюється
той факт, що керівництво організацій проявляє розуміння в необхідності застосування інформаційних технологій і саме це обумовлює
зацікавленість у застосуванні інтегрованих інформаційних систем
управління. Такі системи дозволяють на основі інформації, що поступає і обробляється в реальному режимі часу, приймати ефективні
управлінські рішення.
Найновіші досягнення в галузі мікроелектроніки привели до нових концепцій організації інформаційних служб. Завдяки новим розробкам компактної і високопродуктивної і економічної комп’ютерної
техніки інформаційно-обчислювальні ресурси органічно вписуються
на робочих місцях менеджерів, бухгалтерів, плановиків, адміністраторів, інженерів та інших категорій інтелектуальних працівників.
Удосконалюються персональні системи обробки даних, автоматизовані робочі місця на базі персональних комп’ютерів. Темпи впровадження та застосування сучасних інформаційних технологій найчастіше обумовлюються фінансовим становищем підприємств. Проте
успішна робота будь-якої організації в сучасних умовах швидкого
науково-технічного прогресу неможлива без серйозного відношення до впровадження інформаційних технологій, а також вирішення
питань інформатизації різних сфер діяльності, в першу чергу в сферах
удосконалення самоорганізації та підтримки виробничої діяльності
підприємства.
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Сучасні методи та засоби оперування інформацією ґрунтуються
на використанні фундаментальних та основних фізичних принципів для оптимальної та раціональної діяльності. Одне з визначальних місць в сучасній науці та техніці займає інформатика. В ній
поєднані поняття «інформація» та «автоматика». Отже, інформатика — це комплекс дисциплін, які охоплюють власне інформацію, її
збір, аналіз та обробку в поєднанні з електронними системами. Методи і засоби інформатики матеріалізуються і приходять до споживача у вигляді, так званих нових інформаційних технологій, під якими
розуміють сучасні види інформаційного обслуговування, організовані на основі програмних і апаратних засобів, які працюють на базі
електронної техніки та зв’язку.
Обґрунтуванням засобів і методів автоматизації інформаційнокомунікаційних процесів, тобто їхньою якісною перебудовою на базі
електронно-обчислювальної техніки, математичного моделювання,
програмного керування, займається інформатика. Вона вивчає загальні моменти, властиві всім чисельним різновидам конкретних
інформаційних технологій. Очевидно, що управління підприємством
буде мати багато специфічних особливостей в залежності від його
галузевої приналежності, рівня залучення у зовнішньоекономічну
діяльність, забезпечення сучасними інформаційними технологіями,
характером виготовлюваної продукції — предметів народного споживання, засобів виробництва чи надаваних послуг.
Література:
1. Денисенко М. П. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством / М. П. Денисенко, І. В. Колосся // Економіка та держава. — 2010. — № 7. — С. 19–25.
2. Самуйлов К. Е. Основи формальних методів опису бізнес-процесів:
навч. посіб. / К. Е. Самуйлов, А. В. Чукарін, С. Ю. Биков. — М.: РУДН,
2011. — 123 с.
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ,
ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ
Оропай О. П.,
ІІІ курс, група ФН-31, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Інститут економіки та менеджменту;
науковий керівник: Ковальчук Н. С.,
старший викладач
Податкова політика — діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та організації справляння податків і
податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів
держави.
Формуючи податкову політику, держава шляхом збільшення або
зменшення державного обсягу податкових надходжень, зміни форм
оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення від оподаткування окремих галузей виробництва, територій, груп населення може сприяти зростанню чи спаданню господарської активності,
створенню сприятливої кон’юнктури на ринку, умов для розвитку
пріоритетних галузей економіки, реалізації збалансованої соціальної
політики. Використовуючи податкові пільги, держава регулює пропорції в економічній структурі виробництва й обміну, пропорції у
розвитку продуктивних сил. Організація оподаткування здійснює
значний вплив на реалізацію суспільного продукту, темпи нагромадження капіталу і технічного оновлення виробничого потенціалу
держави.
Стратегія проведення податкової політики в Україні повинна спиратись на ґрунтовну теоретичну базу, максимально враховувати відмінність перехідного стану економіки держави. Якщо податки економічно не обґрунтовані, то вони пригнічують і розвиток підприємств,
і стимули до праці та спричиняють несправедливий перерозподіл
доходів між соціальними групами.
Податкова політика являє собою систему заходів, які проводяться
урядом країни, по вирішенню певних короткострокових та довгострокових завдань, які стоять перед суспільством, за допомогою системи оподаткування країни. До довгострокових завдань належать
досягнення економічного зросту, максимального рівня зайнятості населення країни, росту рівня його благополуччя. Короткостроковими цілями відносно податкової політики можуть бути наповнення
державного бюджету, досягнення його збалансованості, стимулювання інвестиційної діяльності тощо. Податкова політика представляє
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собою діяльність держави у сфері встановлення та стягнення податків, зборів та обов’язкових платежів. Загальна стратегія податкової
політики повинна включати пріоритетні цілі, пов’язані з функціонуванням системи оподаткування, та методи їх досягнення. Перспективнішою є така податкова політика, яка здатна викликати й майбутній ефект, тобто реалізація певних заходів сьогодні дасть можливість
забезпечити в майбутньому реалізацію інших заходів. Найважливішим напрямком діяльності уряду є створення сприятливих умов для
розвитку економіки, забезпечення стабілізації фінансового стану держави, недопущення дефіциту бюджету, регулювання інфляційних процесів, забезпечення збалансованості бюджету, а також оживлення
ділової активності та підтримка підприємств матеріальної сфери.
Податкова політика повинна передусім сприяти росту обсягів накопичення, створення умов, які полегшують оновлення капіталів підприємств. При провадженні податкової політики держава обов’язково
враховує інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства.
Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів
оптимального оподаткування. При цьому держава не може задовольнятися лише загальними пропорціями розподілу ВВП. Вона повинна враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства. Іншими словами, податкова політика повинна влаштовувати
і державу, і платників податків.
СЛУЖБА КОНТРОЛІНГУ
В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ПІДПРИЄМСТВА
Пазущан А. В.,
старший викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту,
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (097)-6048586
Однією з причин виникнення кризової ситуації на більшості українських підприємств є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та помилкові дії керівництва довели багатьох суб’єктів господарювання до межі банкрутства. Істотним фактором, який зумовлює
прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на
вітчизняних підприємствах системи контролінгу. А саме фахівців в
даній області.
У системі контролінгу вагоме місце займає контролер, який виконує координаційні функції, функцію планування та бюджетування,
здійснює бюджетний контроль, внутрішній консалтинг.
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Для ефективної роботи і чіткого визначення відповідальності контролерів на підприємстві необхідно створити спеціальний структурний підрозділ — службу контролінгу.
При створенні служби контролінгу на підприємстві необхідно враховувати такі основні повноваження служби: 1. одержувати необхідну інформацію з бухгалтерії, фінансового відділу, планово-економічного відділу, відділу збуту й служби матеріально-технічного
постачання; 2. організовувати за допомогою інших економічних служб
збір додаткової інформації, необхідної для аналізу; 3. впроваджувати нові процедури збору аналітичної інформації на постійній основі; 4. швидко доводити інформацію до вищого керівництва підприємства [2].
На першому етапі існування служба контролінгу може бути групою з 3–4 осіб, що виконує роль аналітичної служби й забезпечує
керівників оперативною інформацією про стан витрат на підприємстві, періодично складає розгорнуті аналітичні звіти, прогнозує показники фінансово-економічного стану підприємства, проводить економічну експертизу управлінських рішень пов’язаних з витратами й
прибутком, налагоджує методику планування в планово-економічному
відділі.
Досвід впровадження контролінгу на великих підприємствах показує, що раціональним є такий склад служби контролінгу: керівник
служби контролінгу; контролер-куратор цехів (підрозділів); контролер-спеціаліст із управлінського обліку; контролер-спеціаліст з інформаційних систем [1].
Керівник служби контролінгу — найбільш кваліфікований фахівець із достатнім досвідом роботи на підприємстві, ознайомлений з
роботою бухгалтерії й планового відділу на підприємстві.
Контролер-куратор цехів (підрозділів) — кваліфікований спеціаліст, знайомий з організацією роботи й проблемами всіх цехів підприємства, що розуміє суть роботи й технологічні аспекти роботи
кожного цеху (підрозділу).
Контролер-спеціаліст із управлінського обліку — фахівець, здатний до аналітичного мислення, що володіє інструментами контролінгу. В обов’язки входить робота з бухгалтерією з метою одержання аналітичних даних з облікових регістрів.
Контролер-спеціаліст по інформаційним системам — кваліфікований фахівець із відділу автоматизації, детально знаючий докумен68
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тообіг на підприємстві й здатний поставити завдання автоматизації
контролінгової роботи. Збір аналітичної інформації повинен бути
максимально автоматизований, щоб уникнути перекручувань, помилок зловживань.
В найближчому майбутньому контролінг має зайняти пріоритетне місце у системі управління підприємствами України. За таких
обставин можна стверджувати, що служба контролінгу буде на одному з перших місць в системі управляння підприємством, а контролери будуть реально затребуваними фахівцями.
Література:
1. Черкас А. В. Місце і роль контролінгу в управлінні підприємством /
А. В.Черкас // Молодий вчений. — 2014. — № 3 (06). — С. 67–72.
2. Електронний ресурс: http://www.virtual.ks.ua

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МВФ:
НОВІ ПОТРЕБИ, НОВІ ВИКЛИКИ
Рудюк К. Б.,
IV курс, група ФН-41, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна»;
науковий керівник: Рудюк Л. В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи
Внутрішні та зовнішні шоки, а також ескалація конфлікту на сході
України суттєво уразили вітчизняну економіку, негативно позначаючись на довірі та розбалансовуючи фінансові ринки. Незважаючи
на вжиті владою заходи політики, у вітчизняній економіці в 2014 р.
настала глибока рецесія. Конфлікт у Східній Україні зробив істотний вплив на економіку і фінансову систему в результаті порушень
у торгівлі та промисловому виробництві, втрати довіри, яка сприяла
відтоку капіталу і привела до різкого падіння курсу національної
валюти. Банки відчували зростаючий стрес, державний борг збільшився, а міжнародні резерви впали до найнижчого рівня. Виникли
нові потреби у фінансуванні.
11.03.2015 р. Виконавча рада Міжнародного Валютного Фонду
(МВФ) затвердила чотирирічну розширену домовленість з Україною
в рамках механізму розширеного кредитування (ЕФФ) на суму 17,5
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млрд. доларів США, що передбачає негайне виділення 5 млрд. доларів США, при цьому 2,7 млрд. доларів США спрямовується на
підтримку бюджету. Подальші виплати будуть визначатися звичайними квартальними оглядами і критеріями реалізації.
Домовленість з МФВ, яка передбачає еквівалент 12 348 млн. СДР
(спеціальні права запозичення) (900% квоти), була затверджена в
рамках політики виняткового доступу МФВ. Виконавча рада також
прийняла до відома рішення України анулювати домовленість про
кредит «стенд-бай» (СБА) з України, яка була затверджена 30.04.2014 р.
Зміна виду підтримуваної МВФ програми (з домовленістю «стендбай» на розширену домовленість в рамках ЕФФ), яке відповідає більш
тривалого характеру потреб України у фінансуванні платіжного балансу, дозволить надати Україні більший обсяг фінансування, більше часу, велику гнучкість і більш сприятливі умови фінансування.
На підтримку реформ також виділяється інше фінансування на двосторонній і багатосторонній основі.
Економічна програма офіційних органів України, підтримувана
кредитом в рамках механізму розширеного кредитування, буде розвивати і поглиблювати реформи, розпочаті відповідно до домовленості СБА. Програма спрямована на те, щоб вивести економіку на
шлях підйому, відновити зовнішньоекономічну стійкість, зміцнити
державні фінанси і підтримати економічне зростання шляхом проведення структурних реформ і реформ управління при захисті найуразливіших верств населення.
Отже, заходи державної політики в Україні будуть спрямовані
на досягнення наступних цілей:
– забезпечення фінансової стабільності. Це включає: міцні основи грошово-кредитної політики для відновлення стабільності цін;
гнучкість валютних курсів для пом’якшення впливу зовнішніх шоків на економіку; комплексну стратегію для зміцнення фінансового
стану банків за рахунок рекапіталізації банків, скорочення кредитування пов’язаних сторін і врегулювання проблемних активів, що
є критично важливим для відновлення довіри населення і підтримки економічного підйому;
– зміцнення державних фінансів. Коригування в основному на стороні видатків сприятиме бюджетної консолідації в найближчі роки.
Поряд з реформами в паливно-енергетичному секторі та оголошеним
скороченням боргу, це повинно зменшити бюджетні дисбаланси і з
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високою ймовірністю призвести до стійкості ситуації з державним
боргом. Програми соціального захисту будуть реорганізовані для захисту найбідніших верств населення та зменшення соціальних витрат;
– просування структурних реформ. Рішучі заходи допоможуть поліпшити діловий клімат, залучити інвестиції та збільшити потенціал
зростання України. Це включає реформи управління, в тому числі
заходи по боротьбі з корупцією та судові заходи, дерегулювання і
реформи податкової адміністрації, а також реформи державних підприємств, з тим щоб підвищити якість корпоративного управління
і зменшити бюджетні ризики. Більш широкі реформи в паливноенергетичному секторі, у тому числі реструктуризація НАК «Нафтогазу», повинні привести до зростання енергоефективності та сприяти
енергетичній незалежності.
Таким чином, найважливіші заходи припадають на початковий період нової державної програми, включаючи подальші суттєві підвищення тарифів на енергоресурси; реструктуризацію банків; реформи управління державними підприємствами; і зміни в правовій
системі для реалізації заходів по боротьбі з корупцією та зміцнення
правопорядку. З метою сприяння пом’якшенню наслідків коригування, особливо для найбідніших верств населення, приймаються
заходи по зміцненню системи соціального захисту та підвищенню
її адресності.
ВІТЧИЗНЯНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Рудюк Л. В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи,
Інститут економіки та менеджменту,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Банківська система як складова фінансової системи будь-якої країни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку. Функціонування банківських установ здійснюється в умовах невизначеності
та потребує широкого кола цілеспрямованих організаційних, економічних, фінансових, управлінських рішень задля ефективної реалізації сукупності їх фінансових інтересів. Рішення, прийняті в умовах
невизначеності, генерують загрози, які можуть призвести до виникнення небажаних наслідків. Без професійного управління фінансовою діяльністю банків, важко сподіватися на активний розвиток вітчизняної економіки.
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Банківська система відбиває стан в реальному секторі економіки.
Досліджено, що ключовими системними ризиками у діяльності банків України у 2014 р. є: економічний спад; помилкові дії уряду та
НБУ (надмірне емісійне фінансування держбюджету, дефіциту держбюджету, значне та непрозоре рефінансування банків, фактично фіксацію обмінного курсу та помилки у регулюванні); анексія Криму
та військові дії на сході України; відсутність системних реформ у
банківській сфері; девальвація національної валюти; відтік клієнтських депозитних коштів; відсутність довіри до банківської системи;
загострення проблем ліквідності; чергове погіршення якості кредитного портфеля; погіршення фінансових результатів банків; зростання проблемної заборгованості; зростання вартості ресурсної бази
(депозитів).
Встановлено, що чинниками впливу на фінансову стійкість банківської системи є:
– зовнішні чинники (екзогенні): загальноекономічні (наявність
інвестиційних ресурсів; наявність макроекономічних дисбалансів;
показник ВВП; показники державного боргу країни; відношення державного боргу до ВВП; стан платіжного балансу; довіра громадян
до фінансово-кредитної системи країни; дієвість законодавчої бази;
якість управління економікою; ступінь розвиненості банківської зовнішньої інфраструктури); ринкові (стан валютного ринку; рівень
інфляції; рівень доходів населення і суб’єктів господарювання; обсяги
відпливу капіталу закордон; інвестиційний клімат; стан грошового
ринку); політика НБУ (відсоткова, кредитна, валютна); інші чинники: (політична нестабільність; рівень бюрократії; рівень корупції;
демографічні коливання; стихійні лиха; війна);
– внутрішні чинники (ендогенні): організаційні (якість менеджменту; стратегії банку; ефективний банківський маркетинг; здатність
до інновацій, змін; внутрішня структура управління та контролю);
економічні (достатність капіталу; якість активів та пасивів; рентабельність і ліквідність; платоспроможність); технологічні (рівень технічної оснащеності; впровадження сучасних банківських технологій).
Отже, вищезазначені чинники є неповним переліком перманентних
викликів для фінансової стійкості вітчизняної банківської системи.
Станом на 01.03.2015, за даними НБУ в Україні, нараховувалося
151 банків, упродовж зазначеного року регулятором була впроваджена стратегія на виведення з ринку неплатоспроможних банків
за рахунок поступового збільшення мінімального розміру статутного капіталу до рівня 500 млн. грн. (Постанова НБУ від 06.08.2014
№464 «Про приведення статутного капіталу банків у відповідність
до мінімально встановленого розміру») (табл. 1).
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Таблиця 1 — Загальні показники, що характеризують структуру банківської системи України
Назва
показника
Кількість
банків, які
мають банківську ліцензію
з них з іноземним капіталом
у т.ч. зі 100%
іноземним
капіталом
Частка іноземного капіталу у статутному капіталі
банків, %

01.01.
2009

01.01.
2010

01.01.
2011

01.01.
2012

0101.
2013

01.01.
2014

01.01.
2015

01.03.
2015

184

182

176

176

176*

180*

163*

151*

53

51

55

53

53

49

51

49

17

18

20

22

22

19

19

19

36,7

35,8

40,6

41,9

39,5

34,0

32,5

32,3

*з них 1 банк має ліцензію санаційного банку.
Джерело: складено автором за даними НБУ

Дані таблиці 2 відображають динаміку зміни результатів діяльності банків України за 2008 – лютий 2015 рр.
Таблиця 2 — Показники результатів діяльності банків України за
2008 – лютий 2015 рр.
Назва показника

01.01.
2009

01.01.
2010

01.01.
2011

Регулятивний капітал,
123 066 135 802 160 897
млн. грн.
Достатність
(адекватність)
регулятивного
14,01
18,08
20,83
капіталу (Н2), %
(min значення 10%)
Доходи, млн. грн.
122 580 142 995 136 848
Витрати, млн. грн.
115 276 181 445 149 875
Результат діяльності,
7 304 –38 450 –13 027
млн. грн.
Рентабельність
1,03
–4,38
–1,45
активів, %
Рентабельність
8,51
–32,52 –10,19
капіталу, %

01.01.
2012

01.01.
2014

01.01.
2015

01.03.
2015

178 454 178 909 204 976 188 949 117 654

18,90

18,06

18,26

15,6

7,37

142 778 150 449 168 888 210 201 57 091
150 486 145 550 167 452 263 167 131 622
–7 708

4 899

1 436

–0,76

0,45

0,12

–4,07

–5,27

3,03

0,81

–30,46 –348,82

Джерело: складено автором за даними НБУ
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Доходи банків України за січень-лютий 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. збільшилися на 72,6% і становили 57,1
млрд. грн. Витрати банків України за січень-лютий 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р. зросли на 268,6% і становили
131,6 млрд. грн.
Збиток по системі банків станом на 01.03.2015 становив 74,5 млрд.
грн. Зростання сумарного збитку по системі банків обумовлено значними обсягами відрахувань у резерви. За січень-лютий 2015 р. відрахування у резерви майже у 9 разів перевищили обсяги відрахувань за відповідний період 2014 р.
Дані таблиці 3 відображають навантаження на державні фінанси
України, спричинене недобросовісними власниками банків (станом
на 06.03.2015 р.) (табл. 3).
Таблиця 3 — Навантаження на державні фінанси України, спричинене недобросовісними власниками банків, станом на 06.03.2015 р.
44 банки
50 млрд. грн.
(10% доходів Держбюджету
2015 р.)
199 млрд. грн.
(13% ВВП-2014 або
9% ВВП-2015)

42,6 млрд. грн.

виведено у Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб (в т.ч. 11 банків у 2015 р.)
загальна сума зобов’язань перед вкладниками
банків, яку має відшкодувати Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб (вже виплачено 18,5 млрд.
грн.)
загальні активи виведених банків
сума відкритих кримінальних впроваджень за
такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 3641 «Зловживання повноваженнями
службовою особою юридичної особи …», ст. 191
«Привласнення, розтрата майна …», ст. 388 «Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт,
…», ст. 190 «Шахрайство».

Отже, сьогодні Україна переживає системну банківську кризу,
другу банківську кризу за останні 6 років. Завдання по стабілізації
вітчизняної економіки і грошово-кредитного ринку на сучасному етапі
потребує проведення жорсткої грошово-кредитної політики НБУ.
Таким чином, ефективно функціонуюча та фінансово стійка банківська система є передумовою побудови не тільки фінансово міцної держави, але й економічно стабільного суспільства. Основна умова ефективного функціонування банківського сектору — обдумана
послідовна регулятивна державна політика у цій сфері. Визначення
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та практичне застосування напрямів підвищення ефективності державного регулювання банківської діяльності повинні цілковито відповідати стану банківської системи. Поняття «ефективність функціонування банківської системи» й «ефективність державного регулювання банківської системи» є взаємозалежними і взаємодіють
так, як взаємодіють причина і наслідок.
На сьогодні актуальною є проблема реструктуризації проблемних
активів банків України, продовження процесів реорганізації та ліквідації неплатоспроможних фінансових установ, подовження подальшої капіталізації банків. У довгостроковій перспективі реформування банківського сектору має бути направлене на зниження вартості
капіталу для вітчизняних суб’єктів та забезпечення стійкого економічного розвитку.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Серединська К. І.,
ІІІ курс, група ФН-31, спеціальність «Фінанси та кредит»;
науковий керівник: Ковальчук Н. С.,
старший викладач
Сьогоднішній світ перейшов на новий етап життя, де головну
роль виконує інформація, а також економіка, що будується на ній.
Сучасний розвиток інформаційного суспільства безпосередньо пов’язаний з необхідністю збору, обробки і передачі величезних об’ємів
інформації, перетворенням інформації у товар, як правило, значної
вартості. Це стало причиною глобального переходу від індустріального суспільства до інформаційного. Поява всесвітньої мережі Інтернет спричинила масштабне зростання міжнародних спілкувань
у різних сферах людського життя.
Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поруч з
традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, метал, корисні копалини тощо, тому, процес переробки інформації, подібно
до процесів переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як
технологію. Інформаційна технологія передбачає вміння грамотно
працювати з інформацією і обчислювальною технікою.
Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої техніки. Їх введення повинно починатися зі створення математичного забезпечення, формування
інформаційних потоків у системах підготовки фахівців.
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На сьогодні інформаційні технології займають велике місце в нашому житті. Застосування ЕОМ стало буденною справою, хоча ще
зовсім недавно робоче місце, обладнане комп’ютером, було великою рідкістю. Інформаційні технології дали нові можливості для роботи і відпочинку, багато в чому полегшили працю і просто життя
кожної сучасної людини. Теперішнє суспільство навряд чи можна
уявити без інформаційних технологій.
Інформаційні технологій дуже швидко перетворилися на життєво важливий стимул розвитку не тільки світової економіки, а й інших сфер людської діяльності. На сьогодні практично неможливо
знайти сферу, в якій зараз не використовуються інформаційні технології.
Не можливо оцінити важливість застосування інформаційних технологій у сфері освіти та науковій сфері. Зараз важко уявити собі
школу, в якій би не було комп’ютерного класу, існує багато електронних бібліотек, користуватися якими можна не виходячи з дому,
що значно полегшує процес навчання і самоосвіти. І при цьому інформаційні технології сприяють розвитку наукових знань.
Збільшується швидкість обміну інформацією і з’являється можливість проводити складні математичні розрахунки за кілька секунд і
багато іншого. Інформаційні технології це один із сучасних способів спілкування, головними перевагами якого є загальнодоступність.
Використовуючи інформаційні технології можна з легкістю отримати доступ до цікавить вас інформації, а також поспілкуватися з
живою людиною. З одного боку це має негативний ефект, оскільки
люди все менше спілкуються «вживу», при безпосередньому контакті, але з іншого боку дозволять спілкуватися з людиною, яка
знаходиться на іншому кінці світу, а це погодьтеся, має величезне
значення.
Сучасні інформаційні технології увібрали в себе лавиноподібні
досягнення електроніки, а також математики, філософії, психології
та економіки. Утворений в результаті життєздатний гібрид ознаменував революційний стрибок в історії інформаційних технологій,
яка налічує сотні тисяч років.
Виробництво і транспорт, банки та біржі, засоби масової інформації і видавництва, оборонні системи, соціальні та правоохоронні
бази даних, сервіс і охорона здоров’я, навчальні процеси, офіси для
переробки наукової та ділової інформації, нарешті, Інтернет — усюди
інформаційні технології.
76

перспективи України
умовах

Секція 1

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Сінгаєвська М. П.,
кафедра «Обліку та загальноекономічних дисциплін»
ВМУРoЛ «Україна»,
к. тел. (067)-5928194
Стан бізнес-середовища у сучасний період надзвичайно динамічний, що змушує власників і керівників підприємств постійно удосконалювати методи та техніку управління. У цьому зв’язку для
підприємств, які працюють на українському ринку, особливо актуально є проблема прийняття стратегічно та тактично правильних
рішень щодо ведення й розвитку бізнесу. Основним джерелом інформації на підприємствах є бухгалтерський облік, який не лише
фіксує й узагальнює облікову інформацію, але й забезпечує ефективне ведення виробничо-господарської діяльності підприємств.
В умовах ринкової економіки особливого значення набуває реформація облікової політики підприємства, визнання необхідності
організації управлінського обліку, створення ефективної системи контролю й управління витратами на всіх етапах виробничої діяльності.
Розробка та впровадження управлінського обліку на відчизняних
підприємствах — це частина загального процесу реформування системи бухгалтерського обліку в Україні.
Управлінський облік (management accounting), за визначенням професійної організації — Інституту управлінських бухгалтерів — це
процес, який, додаючи цінності, безперервно вдосконалює планування, проектування, вимірювання й функціонування систем фінансової та нефінансової інформації, що спрямовує дії менеджменту,
мотивує поведінку, підтримує та створює культурні цінності, необхідні для досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей
організації.
Управлінський облік виник у країнах з ринковою економікою в
інтересах внутрішніх користувачів інформації. Він складається із
систематичного обліку, який розвиває традиційні способи бухгалтерської інформації, і проблемного обліку, що дозволяє виробити
дійові управлінські рішення.
Основна мета управлінського обліку, який покликаний задовольнити інформаційні потреби внутрішніх користувачів, є підвищення
ефективності управління, ефективності планування, нормування, контролю та прийняття управлінських рішень.
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Виходячи з основної мети, визначено такі завдання управлінського обліку:
– використання в плануванні, обліку, аналізі й прогнозуванні системи якісних і кількісних критеріїв фінансово-господарської діяльності;
– облік зовнішніх умов;
– моніторинг внутрішніх виробничих і управлінських процесів;
– контроль за реалізацією управлінських рішень на всіх рівнях
організаційно-функціональної структури підприємства.
Основні принципи управлінського обліку:
– постійне визначення, оцінювання прогнозних, запланованих і
фактичних показників діяльності;
– структуризація фінансово-господарської діяльності як сукупності взаємопов’язаних бізнес-процесів;
– обов’язкова регламентація бізнес-процесів та операційного обліку.
До недавнього часу в Україні розвивався фінансовий облік, а з
управлінського використовувались лише окремі фрагменти витрат
на виробництво і калькулювання собівартості продукції, технікоекономічне планування, економічний аналіз роботи окремих структурних підрозділів підприємства.
Відмінність між фінансовим та управлінським обліком полягає
в тому, який контингент споживачів вони обслуговують. Якщо фінансовий облік дає інформацію для зовнішніх споживачів (акціонерів, вищестоящих організацій, інвесторів, кредиторів), то управлінський — для внутрішніх споживачів (різних служб апарату управління
даного підприємства).
Формування управлінського обліку і застосування його методології в практичній діяльності підприємства дозволить приймати
обґрунтовані економічно виправдані рішення по зниженню витрат
на виробництво, збільшенню прибутків.
Управлінський облік повинен забезпечити для адміністрації таку інформацію, яка дозволяє:
– приймати управлінські рішення з урахуванням їх економічних
наслідків;
– формувати економічну стратегію;
– оцінювати формування собівартості і прибутку;
– приймати рішення відносно окупності програм, калькуляції собівартості продукції.
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На основі використання зарубіжного досвіду в поєднанні з національною практикою необхідно створити базу для розробки та
вдосконалення системи управлінського обліку в Україні, а саме:
– методологія і організація управлінського обліку повинні будуватись на міцній науковій платформі;
– формування ринкової інфраструктури, приватизація підприємств, ринковий механізм ціноутворення закономірно викликають необхідність досягнення прозорості при формуванні собівартості продукції;
– можливість формування гнучкої цінової політики;
– підвищення ефективності контролю та управління;
– розробка єдиної системи підготовки і обґрунтування прийняття управлінських рішень (управління інформаційних технологій —
УІТ), що дасть можливість суттєво вдосконалювати інформаційні
потоки, ліквідувати дублювання функцій. Впровадження УІТ допоможе створити єдину інформаційну систему інформації в межах єдиної інтегрованої автоматизованої інформаційно-аналітичної системи сучасного підприємства;
– створення дієвої системи управлінського обліку, яку пропонується будувати з використанням ієрархічного принципу і схеми генерації різних управлінських та облікових технологій.
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ
З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ
Смолярчук Н. Ю.,
викладач кафедри економіки та підприємництва
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Формування регіональної політики на сучасному етапі розвитку
супроводжується поступовою заміною інструментів і важелів, які
супроводжують її реалізацію. Основою розвитку регіонів ми вважаємо формування та розвиток ринку нерухомості, ефективне управління яким дозволяє вирішувати проблеми регіонів на ринках землі,
житлової та нежитлової нерухомості, у виробничій та інших сферах.
Здійснення всього спектру операцій на ринку нерухомості потребує
розвитку методології, вивчення специфіки, а також визначення нових принципів і методів, на базі відбувається розвиток регіональних
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ринків нерухомості. Використання ГІС-технологій для формування
системи управління нерухомістю в регіоні як раз і є одним із нових
шляхів стимулювання регіонального розвитку. Цим і пояснюється
актуальність досліджуваної тематики.
Не до кінця розкритою в сучасній економічній літературі є проблема підвищення ефективності управління нерухомістю в регіоні
із застосуванням ГІС-технологій.
Мета дослідження полягає в розробці теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій, спрямованихна обґрунтування
комплексного підходу до управління нерухомістю в регіоні із застосуванням ГІС-технологій.
Досягнення мети дослідження зумовило необхідність постановки та розв’язання комплексу завдань:
– розкрити причини низької ефективності існуючої системи управління нерухомістю на регіональному рівні;
– обґрунтувати необхідність створення муніципальної геоінформаційної системи для управління міськимг осподарством;
– запропонувати систему управління нерухомістю в регіоні із застосуванням ГІС-технологій;
– визначити джерела фінансування, проміжні та кінцеві результати запровадження системи управління нерухомістю в регіоні із
використанням ГІС-технологій.
Система управління нерухомістю — це сукупність організаційної структури, єдиного кадастру нерухомості міста, інформаційної
інфраструктури, якісних механізмів управління, що взаємодіють відповідно до встановленої нормативно-правової бази, то метою її функціонування є підвищення ефективності управління власністю як
окремих міст, так і країни вцілому. Комплексна система управління
створюється з метою максимального, стабільного, довгострокового
наповнення міського бюджету доходами і спрямована на вирішення
таких задач: управління об’єктами нерухомості, що є в комунальній
власності, а саме приватизація й оренда нерухомості, облік прав
користування землею, передача земельних ділянок в оренду та їх
продаж; облік і реєстрація об’єктів нерухомого майна; розробка заходів щодо залучення інвестицій у нерухомість; розробка заходів,
спрямованих на створення різних видів міської нерухомості; програмно-інформаційна та інформаційно-аналітична підтримка всіх елементів системи управління нерухомістю; створення системи моні80
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торингу використання нерухомості, управління корпоративними правами; створення комплексної міської й регіональної нормативних
баз з управління й ефективного використання нерухомості.
Формування системи управління нерухомістю в регіоні із використанням ГІС-технологій дозволить: здійснювати неперервний процес реєстрації, обліку та контролю за обігомземельних ділянок у
містах, приміських і районних територіях; збільшить кошти від надходження податків за використовувані земельні ділянки; швидко
знаходити й об’єктивно оцінювати запропоновані до продажу земельні ділянки; визначати пріоритетні для будівництва тих чи інших об’єктів нерухомості райони міст або території регіонів.
ІНФОРМАЦІЯ, ЇЇ РОЛЬ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Совков Б. А.,
V курс, група МО-51, спеціальність «Менеджмент організацій»
Інститут економіки та менеджменту;
науковий керівник Лавриненко Л. М.
Для визначення значення інформації в економіці необхідно чітко розуміти, що таке інформація, з чого вона складається, які має
особливості, адже без розуміння сутності явища неможливо його застосовувати для своїх цілей. Інформація — це абстрактне поняття,
що має різні значення залежно від контексту. «Інформація» є загальнонауковим поняттям, але до цих пір у науковій сфері воно залишається вкрай дискусійним. Загальноприйнятого визначення не існує,
і воно використовується головним чином на інтуїтивному рівні [1].
В Законі України «Про інформацію» дано такі визначення інформації, інформаційних товарів і послуг. Інформація — задокументовані або публічно розголошені відомості про події та явища, що
відбуваються в суспільстві, державі та оточуючому природному середовищі. Інформаційна продукція — це матеріалізований результат
інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ та
організацій. Інформаційна послуга — це здійснення в визначеній законом формі інформаційної діяльності по доведенню інформаційної продукції до споживача в цілях задоволення його інформаційних потреб. За іншим визначенням — це послуги по перетворенню
інформації та забезпеченню доступу споживачів до неї, що поряд з
речовою формою вартостей може мати й не речову форму — ви81
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ступати корисним ефектом праці, невідокремлюваним від самої діяльності по обслуговуванню споживача [4]. Так як на практиці ціни
мають не лише товари, що мають вартість, але й корисний ефект
праці, то необхідно розрізняти товар та товарну форму. Важливим
підрозділом інформації є економічна інформація. Економічна інформація — інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну та використання матеріальних благ, корисні дані сфери
економіки, що відображають через систему натуральних, трудових
і вартісних показників планову й фактичну виробничо-господарську
діяльність та причинний взаємозв’язок між керуючим і керованим
об’єктами. Економічна інформація використовується на всіх рівнях
управління народним господарством країни, зокрема в усіх галузях
агропромислового комплексу. Для розвитку людського суспільства
необхідні матеріальні, інструментальні, енергетичні та інші ресурси,
в тому числі і інформаційні. Наш час характеризується нечуваним
ростом об’єму інформаційних потоків. Це відноситься практично до
будь-якої сфери діяльності людини. Найбільше зростання об’єму
інформації спостерігається у промисловості, торгівлі, фінансовобанківській й освітянській сферах. Нині інформація у широкому
сенсі є найважливішою стратегічним ресурсом, особливо у економічній галузі. Інформаційну інфраструктуру економіки утворюють
організації, експлуатуючі центри обробки й аналізу інформації, канали інформаційного обміну, комунікації і лінії зв’язку, і навіть засоби інформаційного взаємодії. Особливе місце у ряду застосовуваних технологій займають найсучасніші нові інформаційні технології.
Існуючі інформаційні технології (ІТ) формально можна розділити на
два великих взаємозалежних класів: програмно-математичні інструментальні кошти інформатизації, призначені для проектування сучасних інформаційних технологій, і прикладні інформаційні технології, щоб забезпечити ухвалення й підтримку рішень.
Висновки. Отже, інформація в економіці має надзвичайно великий вплив в усіх галузях її функціонування. Сучасна інформатизація якісно поліпшує досягнення цілей діяльності організацій та підприємств і є умовою розвитку країни. Інформаційна економіка —
це новий тип економічної системи, до якої відбувається активний
перехід. У ній пріоритетними є знання як виробничий ресурс та продукція для споживання. Її розвиток відбувається дуже стрімко разом з
розвитком науково-технічного прогресу. Проникнення інформатизації у всі сфери суспільного життя є причиною того, що вивчення
інформаційної економіки потребує комплексного вивчення. Сучасні
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інформаційні й телекомунікаційні технології стали настільки важливою частиною інфраструктури суспільства, що від них залежить
не тільки технологічний, але й соціальний поступ, економічна конкурентоспроможність країни в цілому, її місце у світовій економіці, роль у міжнародному розподілі праці, здатність розвивати демократичні інститути, зростання нових робочих місць тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сосненко А. В.,
ІІІ курс, группа ФН-31, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Інститут економіки та менеджменту;
науковий керівник: Ковальчук Н. С.,
старший викладач
За роки незалежності в Україні відбулися певні зміни в економічній, соціальній, духовній сферах нашого суспільства. В Україні
зроблені вагомі зрушення у напрямі ринкового господарювання —
проведена масова приватизація об’єктів, створена відповідна інфраструктура тощо. Але ще досить велика робота має бути проведена
для того, щоб ринкові методи господарювання ввійшли у свідомість
кожного, підприємці навчилися виготовляти конкурентоспроможну
продукцію, піднявся рівень якості продукції, приватний сектор економіки давав нові робочі місця з відповідною заробітною платою.
Проблеми, що виникають у бюджетній системі України, не є чимось привнесеним ззовні, вони характерні саме для України з її
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особливою ментальністю. Цим пояснюється хронічне неприйняття
будь-яких шаблонів або теорій. Напрацювання будь-яких наукових
концепцій щодо векторів соціально-економічного розвитку обов’язково повинні мати історичне підґрунтя. Втрачене протягом століть
відчуття власної держави в сучасних умовах проявляється в нерозумінні значення мови корінного населення, захопленні чужорідними
цінностями, які генетично нам не властиві. У соціально-економічній сфері це реалізується в захопленні товарами іноземного походження, витворами мистецтва, досягненнями культури. Загалом тут
нічого загрозливого немає — на досягненнях інших цивілізацій можлива розбудова свого власного, але за умови — закордонне дійсно
краще.
Отже, визначаючи напрямки розвитку бюджетної системи, обов’язково потрібно враховувати національні риси.
Також важливим є усвідомлення того, що бюджетна система є
складовою фінансової, тому має бути відповідна координація. Так,
проблеми бюджетної системи неможливо ефективно вирішувати, не
розв’язавши податкові, банківські, інвестиційні, митні проблеми.
Отже, і тут бачимо прояв української ментальності у вільному
трактуванні правових норм, традиційній неповазі до органів влади,
несплаті податків, безвідповідальності окремих членів суспільства.
Нині міжнародне фінансове середовище подібне до такого фізичного явища як ламінарний рух — коли рідина або газ переміщується
шарами, не перемішуючись. Але в цих шарах можуть відбуватися
хаотичні процеси. Крім того, відбувається взаємопроникнення процесів у межах держав, групи держав. Досліджуючи міжнародні фінансові потоки з позицій системного методу, З. Луцишин відзначає,
що суттєве зближення об’єктів чи подій дає нову якість, яка полягає в тому, що об’єкти (події), раніше настільки віддалені один від
одного у часі та просторі і тому слабо взаємодіючі один з одним,
часом зовсім незалежні один від одного, тепер зближуються настільки, що починають безпосередньо впливати один на одного. Безмірно
підвищується ефективність процесів відтворення, посилюється роль
причинно-наслідкових зв’язків, виникають нові взаємодії, процеси,
нові контури управління. В результаті цього відбуваються: 1) суттєва зміна характеру розвитку; 2) прискорення його темпів. Причому перше викликається реалізацією можливостей у дійсність, яка
в свою чергу, створює нові, досі невідомі, чи на перший погляд
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нереальні можливості і т. д. Оскільки це цілеспрямований процес,
керований людиною, вищезазначене означає зростання рівня організації (негентропії) системи, підвищення її живучості, прискорення її розвитку.
Отже, як би не намагались в Україні надати бюджетній системі
певної автономності, щодо еволюційного розвитку вона буде зазнавати впливу зовнішнього середовища як в Україні, так і за її
межами. Звідси можна зробити висновок, що вивчення бюджетних
процесів у країнах-сусідах України, країнах-членах ЄС є необхідним для визначення векторів розвитку бюджетної системи.
СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Татаренко А. В.,
VІ курс, група ФК-52, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
вищого навчального закладу «Університет «Україна»,
к. тел. (096)-4146292;
науковий керівник: Крамаренко І. С.,
кандидат економічних наук, доцент
Глобальна фінансова нестабільність супроводжується вкрай слабкими даними по індексу споживчих цін у єврозоні, що збільшує
ймовірність запуску повномасштабного QE, а також нещодавні події у Франції, загроза виходу Греції зі складу монетарного блоку,
ставлять під загрозу другу за величиною економіку єврозони та негативно вливають на позиції європейських активів [1]. Отже, слабкий зовнішній попит та криза у єврозоні уповільнюють економічну
активність України та призводять до політичної та економічної нестабільності.
Політична нестабільність викликає уповільнення інвестиційної
активності, інфляційні сплески, що призведуть до девальвації національної валюти (підвищення цін на імпортну продукцію), які можуть виникнути в найближчому майбутньому. Знецінення національної валюти породжує попит на валюту країни-імпортера. У той
же час, в обмінниках країни валюту як і раніше знайти важко. Банки продовжують продавати тільки те, що купують у населення. Інтерес до долара з боку українців як і раніше присутній.
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Всі ці чинники вплинули на діяльність учасників кредитного ринку. У свою чергу учасники кредитного ринку з метою убезпечити
себе від валютного та процентного ризику максимально завищують
процентні ставки і прагнуть скорочувати короткострокові кредитні
угоди, що веде до «накачуванні» банківських грошей. З боку позичальників починає зростати паніка попиту, обумовлена непередбачуваністю подальшого соціально-економічного розвитку країни. Політична слабкість до того ж провокує силовий тиск на нього з боку
різних соціальних, економічних, професійних, політичних, підприємницьких груп, що веде до ще більшої політичної і економічної
дестабілізації.
Динаміка кредитів, наданих підприємствам країни протягом досліджуваного періоду збільшилась на 248238 млн. грн., або на 56%.
Найбільшу питому вагу займають кредити, надані до 1 року — 52%,
від 1 року до 2 років — 36%, більше 2 років — 12%.
Структура кредитного портфелю за видами валют змінюється. Так,
на початок дослідження кредити, надані у національній валюті становили 48%, в іноземній — 52%, а на кінець дослідження — 75% та
25% відповідно. Криза вплинула не тільки на динаміку видачі кредитів, а й на структуру кредитування підприємств за видами економічної діяльності. Структура кредитів, наданих нефінансовим корпораціям, за видами економічної діяльності за період 2008–2013 рр.
значно змінилась. Так, якщо у 2008 році комерційні банки надавали перевагу кредитуванню підприємств переробного, аграрного та
будівельного комплексу, то до кінця 2013 року, їх частка у загальному обсязі зменшилась з 39,4% до 33,2% [2].
Отже, сучасний стан кредитування національних підприємств в
умовах політичної та економічної нестабільності характеризується
зменшенням довгострокового кредитуваннята збільшенням кредитів, наданих у національній валюті.
Література:
1. Інвестиції у ПАММ. Звіт № 52: прибутковість 2,30%/ [Електронний
ресурс]. — Режим доступу:http://ua-ekonomist.com/9155-nvesticyi-u-pammzvt-52-pributkovst-230.html
2. Крамаренко І. С. Міжгалузеві асиметрії кредитування національних
підприємств / І. С. Крамаренко // Бізнес інформ. — 2014. — № 12. — C.
411–415.
3. Крамаренко І. С. Стратегія розвитку фінансово-кредитного забезпечення агропродовольчої сфери України: монографія — Миколаїв: Дизайн
та поліграфія, 2012. — 172 с.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Текерлек Р. С.,
ІІІ курс, група МК-31, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна»;
науковий керівник: Гараніна І. І.,
старший викладач
Будь-яке управління підприємством передбачає планування. Сучасний бізнес є неможливим без побудови бізнес-плану. Основне
призначення бізнес-плану полягає в тому, щоб допомогти підприємцям відкрити нову справу і отримати для виконання проекту необхідні виробничі ресурси і в першу чергу грошові кошти — інвестиції на нову діяльність. Залучення серйозних інвесторів вимагає найбільш ретельного обгрунтування показників, особливо фінансових,
з урахуванням існуючого ступеня ризику — і не тільки у внутрішній виробничо-господарської діяльності, а у зовнішніх кредитнофінансових і банківських структурах також.
На сьогоднішній день для складання бізнес-планів поширеним є
застосування міжнародних стандартів, зокрема TACIS, KPMG, ЄБРР,
UNIDO, BFM Group [1, с. 234].
Структура бізнес-плану залежить від характеру бізнесу, цілей плану, вимог потенційного інвестора. Але найчастіше бізнес-план має
наступну структуру: виконавче резюме, загальний опис підприємства, продукція та послуги, опис маркетингової діяльності підприємства, виробничий план, структура управління та організації, фінансовий план, оцінка ризиків, додатки [2, с. 154].
У сучасній практиці бізнес-план виконує наступні основні чотири функції. По-перше, бізнес-план є інструментом для розробки
стратегії бізнесу. Ця функція життєво необхідна в період створення
підприємства, а також при виробленні нових напрямків діяльності.
Друга функція — планування: вона дозволяє оцінити можливості
розвитку нового напрямку діяльності, контролювати процеси всередині фірми.
Третя функція дозволяє залучати грошові кошти — позики, кредити. У сучасних українських умовах без кредитних ресурсів практично неможливо здійснити будь-який значний проект, однак отримати кредит непросто. Головна причина полягає не стільки в проблемі високих відсоткових ставок, скільки в практиці неповернення
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кредитів. У цій ситуації банки беруть цілий комплекс заходів щодо
забезпечення повернення грошових коштів, серед яких слід зазначити вимоги банківських гарантій, реальної застави та інші, але вирішальним фактором при наданні кредиту є наявність проробленого бізнес-плану.
Четверта функція дозволяє залучити до реалізації планів компанії потенційних партнерів, які побажають вкласти у виробництво
власний капітал або наявну в них технологію. Вирішення питання
про надання капіталу, ресурсів або технології можливо лише при
наявності бізнес-плану, що відображає курс розвитку компанії на
певний період часу [3].
Таким чином, планування є невід’ємною частиною управління
будь-якого підприємства, незалежно від його розміру.
Бізнес-план узагальнює аналіз можливостей для початку або розширення бізнесу в конкретній ситуації і дає чітке уявлення про те,
яким чином менеджмент даної компанії має намір використовувати
цей потенціал. Великого його значення і для залучення ділових
партнерів, створення спільних підприємств, а також для отримання
фінансування.
Література:
1. Баринов В. А. Бизнес-планирование // В. А. Баринов. — М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. — 272 с.
2. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, доп. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиденко, О. Г. Дерев’янко. — К.: КНЕУ, 2012. — 379 с.
3. Князь С. В. Бізнес-планування інноваційних проектів: сутність технологій, переваги і недоліки / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Я. С. Богів //
Маркетинг і менеджмент інновацій. — № 2, 2012. — С. 199–207.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Терновий О. А.,
студент групи МО-51 Інституту економіки та менеджменту
спеціальність «Менеджмент і адміністрування»
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ;
науковий керівник: Лавриненко Л. М.,
кандидат економічних наук, доцент
Український ринок праці функціонування якого відбувається в
умовах загострення внутрішніх соціально-економічних проблем, відчуває загрозу поглиблення диспропорцій, найвагомішою із яких є
безробіття. Результатом наявного економічного спаду, та поглиблення політичної кризи може стати масова втрата робочих місць та вивільнення найманих працівників, переведення працюючих у режим
неповної зайнятості, що призводитиме до зниження доходів населення, соціального напруження у суспільстві, і мотивуватиме легальної
та нелегальної міграції робочої сили. Відповідно соціальна політика має бути зосереджена на упередження.
Нині зайнятість у вітчизняній економіці за її сучасної організації
не створює міцної основи для вирішення складних завдань соціально-економічного розвитку. Поки що вона базується на застарілих у
технологічному відношенні робочих місцях, характеризується високими втратами робочого часу і низьким завантаженням виробничих
потужностей, поширенням вимушених відпусток, великими масштабами праці в тіньовій економіці.
У зв’язку із низькою інвестиційною активністю останніх 10 років виробничий апарат переважної більшості галузей зношений на
60–70% і в найближчі п’ять років почне інтенсивно вибувати, скорочуючи тим самим робочі місця. В зв’язку з цим протягом п’ятисеми років необхідно, відтворити на новій основі систему діючих
робочих місць практично всієї індустріальної сфери. Це потребує
величезних капіталовкладень.
На сьогодні дуже актуалізується питання створення нових робочих місць. Створювати нові робочі місця в першу чергу доцільно в
тих видах економічної діяльності, в яких Україна є конкурентоспроможною: ІТ-технології, точне машинобудування, літакобудування,
металургія. Для розвитку високотехнологічного виробництва у цих
й інших галузях необхідно впроваджувати новітні технології, поліп89
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шувати інвестиційний клімат, здійснювати дерегуляцію економіки,
мінімізацію втручання держави, особливо контролюючих організацій, в роботу бізнесу і розширяти ринки збуту. Тобто створення нових робочих місць можливе з одночасним створенням сприятливих
умов для розвитку економіки і ведення бізнесу в Україні.
Сьогодні особливо важливим є вирішення проблем працевлаштування та створення нових робочих місць на Сході України. Основними проблемними питаннями на сьогодні залишаються ремонт
інфраструктурних об’єктів: доріг, відновлення енергопостачання та
зв’язку, благоустрій, підготовка до зими, постачання продуктів харчування. Таким чином, першочерговими щодо розширення можливостей для повної та продуктивної зайнятості є такі напрями діяльності держави в сфері зайнятості:
– в сфері житлово-комунальних послуг та на підприємствах зв’язку
збільшити персонал, який є необхідним для ліквідації наслідків антитерористичної операції на Сході країни;
– в сфері автотранспорту забезпечити паливно-мастильними матеріалами та фахівцями з ремонту автомобілів підприємства, які відповідають за постачання продуктів харчування в Донецькій та Луганській областях;
– в сфері переробної, харчової промисловості шляхом запровадження податкових канікул сприяти створенню малих підприємств,
які забезпечуватимуть потреби східних регіонів у продуктах харчування;
– в будівництві планувати на період після завершення бойових дій
збільшення фахівців для відбудови зруйнованих підприємств, організацій та житлових будинків;
– розширювати використання дистанційної зайнятості.
Література:
1. Лавриненко Л. М., Петлінський Р. А. Кадрове забезпечення інноваційної економіки // Модернізація економіки: проблеми, шляхи розвитку
та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
(м. Дніпропетровськ, 13–14 вересня 2013 р.) — Дніпропетровськ: НО
«Перспектива», 2013. — С. 39–42.
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Секція 1

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ
Терещенко Т. В,
начальник відділу з виховної роботи
Кіровоградського інституту розвитку людини
Уже кілька років в українському праві відбувається істотне реформування всіх його основних галузей, що, безсумнівно, викликано стратегічним курсом економічної і соціальної політики. Реформування ключових галузей права торкнулося усі без винятку його
основні інститути. Досить швидко вченими-юристами були розроблені і запропоновані нові правові концепції для рішення питань законодавчого характеру, що поступово легалізуються законодавчою
владою.
Акціонерні товариства, як різновид господарських товариств,
є на сьогоднішній день одними із тих стрижнів, на яких будується
національна економіка, адже саме цими господарськими товариствами створюється найбільша частка ВВП країни.
Акціонерне товариство є достатньо поширеною організаційноправовою формою суб’єкта господарювання в Україні. Створення
саме акціонерного товариства дозволяє об’єднати майно та зусилля
необмеженої кількості осіб для здійснення господарської діяльності, легко залучити додатковий капітал інших осіб для досягнення
певної мети, рівномірно розподілити ризики від здійснення господарської діяльності.
Проблеми створення, діяльності акціонерних товариств, визначенню порядку формування, компетенції органів управління акціонерних товариств, відповідальності їх членів є вузловими в юридичній науці. Однак природа правового регулювання акціонерних
товариств до кінця ще не розкрита.
Існує чимало варіантів визначення поняття акціонерного товариства (доктринальних і легальних), якщо брати до уваги світову,
практику розвитку акціонерної справи і акціонерного законодавства
в історичному аспекті. З них можна вирізнити основні характерні
риси акціонерного товариства як специфічної (окремої) організаційно-правової форми підприємницької діяльності, що так чи інакше
визнаються більшістю дослідників акціонерних товариств.
Не зважаючи на розбіжності у деталях, більшість науковців і законодавств акцентує увагу на таких характерних рисах цих товариств, що відрізняють їх від інших суб’єктів господарювання:
– по-перше, належність їх до підприємницьких, зокрема господарських товариств (за законодавством переважної більшості країн
світу останні іменуються торговими);
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– по-друге, поділ статутного капіталу на частки, що є рівними
та називаються акціями;
– по-третє, акції мають бути рівної номінальної вартості, що характерно і для українського законодавства), хоча в ряді країн допускається, що акції різних класів (видів) можуть відрізнятися за номінальною вартістю, однак у межах одного класу (виду) всі акції
мають бути рівної номінальної вартості;
– по-четверте, акціонерне товариство є юридичною особою, а отже,
відповідає за своїми зобов’язаннями лише майном, що належить йому
на праві власності; акціонери, які повністю сплатили свої акції, додаткової відповідальності за борги товариства не несуть, а лише ризикують втратити можливість повернення вартості своїх акцій. Остання ознака в легальних визначеннях акціонерних товариств значної
кількості країн ринкової економіки відсутня, оскільки притаманна
класичній юридичній особі, якою і є, попри відносну молодість, акціонерне товариство
Сама процедура створення акціонерного товариства в різних країнах світу має певні особливості, тобто залежить від правового регулювання цього питання в тій чи іншій країні. Однак існують загальні риси і тенденції в правовому регулюванні порядку створення
акціонерного товариства.
Література:
1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. №436-IV.
3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.
4. Бірюков В. І. Аналіз деяких дискусійних питань акціонерних правовідносин // Часопис Київського університету права — 2009 — № 2 —
С. 137–141.
5. Головатенко О. В. Поняття та ознаки акціонерної власності // Вісник Запорізького юридичного інституту — 2010 — № 3 — С. 64–76.
6. Дєєва Н. Механізм функціонування приватних і публічних акціонерних товариств: відмінності і проблеми // Економічний аналіз — 2010 —
№ 7 — С. 257–261.
7. Жученко З. О. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та
утворення // Економіка та управління підприємств — 2010 — № 8 (10) —
С. 103–109.
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СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВА СФЕРА
У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Ткачова В. С.,
студентка групи МО-41 Інституту економіки та менеджменту
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ;
науковий керівник: Лавриненко Л. М.,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри «Менеджмент і адміністрування»
Сьогодні соціально-трудова сфера в Україні остаточно не є сформованою, і процеси її трансформації продовжуються тому, що успішність модернізаційних перетворень залежать не тільки від впровадження інновацій та відповідних інститутів, а й від наявності ресурсів,
які забезпечують довгостроковий розвиток в умовах глобальної конкуренції, передусім — розвинутого людського капіталу, необхідного для реалізації інновацій та інших завдань модернізації економіки.
Соціально-трудова сфера, що не забезпечує сучасних потреб економіки, стає гальмом на шляху її модернізації й технологічного відновлення через відсутність необхідного соціально-трудового потенціалу.
Соціально-трудова сфера займає вагоме місце в системі економічного розвитку країни. Як зазначає більшість фахівців, що займаються
вивченням та теоретико-методологічним обґрунтуванням функціонування соціально-трудової сфери це поняття базується на єдності
та взаємообумовленості трудових та соціальних відносин.
Отже, актуальність теми продиктована необхідністю аналізу ситуації в соціально-трудовій сфері, що радикально змінилася у зв’язку
з початком ринкового господарювання і глобалізації світової економіки, й продовжує змінюватися під впливом теперішньої кризи.
Спочатку необхідно осмислити, у якій ситуації зараз знаходиться
соціально-трудова сфера, охарактеризувати її стан і поставити свого роду діагноз, виявити й проаналізувати її головні проблеми, щоб
вже на цій основі визначати пріоритети її розвитку і будувати стратегії реформування. Особливої актуальності визначення основних
векторів розвитку соціально-трудової сфери набула в умовах глобалізації економіки, коли за відсутності стратегічної відповідності
соціально-трудового середовища викликам глобальної конкуренції
та динамічним змінам потреб виробництва стає неможливим реалізувати нові проекти та забезпечити модернізацію економіки.
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Необхідність соціально-трудової орієнтації модернізації української економіки обумовлена й тим, що соціально-трудова сфера відіграє визначальну роль у реформуванні суспільного укладу, подоланні
соціально-економічних протиріч та зниженні соціальної напруги у
суспільстві. Досвід свідчить, що штучне затягування або затримка
трансформації соціально-трудової сфери (що є сьогодні характерним
для України) несе в собі потенційні загрози. Передусім це стосується необхідності пом’якшення соціальних наслідків ринкових реформ,
адже система соціального захисту, що діє в Україні, не відповідає
потребам соціуму.
Необхідність формування соціального діалогу між органами державної влади, роботодавцями, профспілками та інститутами громадянського суспільства, спрямованого на розвиток та ефективне використання соціально-трудового потенціалу вимагає формування дієвого
механізму управління соціально-трудовою сферою України [1, с. 21].
Сучасний період розвитку України характеризується загостренням ситуації в соціально-трудовій сфері, де все більше накопичується невирішених проблем. У теперішніх, кризових умовах роботодавці, у тому числі держава як головний роботодавець, вдаються
вже до незавуальованих заходів обмеження прав людини праці, усе
частіше намагаючись подолати за рахунок економії на працівниках
економічні проблеми (достатньо нагадати Законопроект про внесення змін до Державного бюджету на 2015 р., запропонований нещодавно Урядом). Зростає напруженість на ринку праці, знижується ціна
праці, поширюється бідність. Відповідно, актуалізується необхідність
дослідження усіх цих процесів.
Література:
1. Лавриненко Л. М. Інноваційний розвиток трудового потенціалу в
сучасних умовах // Сталий розвиток економіки / Міжнародний наукововиробничий журнал. — Хмельницький. — № 1, 2014 (23). — С. 18–25.
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БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Убийвовк І. І.,
ст. викладач кафедри економіки та математичних дисциплін,
Полтавський інститут економіки і права, к.тел. (096)-7653710
Одна з найважливіших проблем сучасності — це проблема захисту інформації, надійне забезпечення її збереження та встановлення
статусу використання. Збільшилась швидкість передачі інформації
значного обсягу, прискорилась її обробка та впровадження. Але занепокоєння викликає поширення фактів протизаконного збору і використання інформації, несанкціонованого доступу до інформаційних
ресурсів, незаконного копіювання інформації в електронних системах, викрадення інформації з баз даних, запуску програм-вірусів, знищення та модифікація даних у інформаційних системах (ІС).
З розвитком і ускладненням засобів, методів, форм автоматизації процесів обробки інформації підвищується залежність суб’єктів
підприємництва від ступеню безпеки використовуваних ними інформаційних технологій. Можна виділити цілу низку джерел загроз інформації сучасного підприємства: протизаконна діяльність деяких
економічних структур у сфері формування, поширення і використання інформації; порушення встановлених регламентів збору, обробки та передачі інформації; навмисні дії та ненавмисні помилки персоналу ІС; помилки в проектуванні ІС; відмова технічних засобів і
збої програмного забезпечення в інформаційних і телекомунікаційних системах. Зараз фахівцями досліджується досить широкий перелік загроз безпеці ІС. Комплексне забезпечення інформаційної безпеки автоматизованих систем — це сукупність криптографічних,
програмно-апаратних, технічних, правових, організаційних методів
і засобів забезпечення захисту інформації при її обробці, зберіганні
та передачі з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
З липня 2003 р. в Україні введена кримінальна відповідальність
за незаконне втручання в роботу комп’ютерів і комп’ютерних мереж, за поширення комп’ютерних вірусів, що призвело до спотворення, зникнення, блокування інформації чи її носіїв.
Зараз практично кожне підприємство має антивірусні засоби захисту, системи ідентифікації користувачів, системи управління доступом до ІС. Тобто потенціал засобів захисту є, але він не реалізу95
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ється фірмами повністю. Більше того, володіючи складними апаратними засобами захисту інформації, більшість підприємств навіть
наполовину не використовують їх потенціал. Переважна більшість
вимог стандартів інформаційної безпеки можуть бути реалізовані наявними у фірм засобами захисту.
Сучасне підприємство повинно вміти належним чином будувати політику інформаційної безпеки, тобто розробляти і ефективно
впроваджувати комплекс заходів по захисту конфіденційних даних
та інформаційних процесів. Головними етапами побудови політики
інформаційної безпеки є: реєстрація всіх ресурсів, які мають бути захищені; аналіз та створення переліку можливих загроз для кожного
ресурсу; оцінка ймовірності появи кожної загрози; вжиття заходів, які
дозволяють економічно ефективно захистити інформаційну систему.
Більшість фахівців у галузі захисту інформації вважають, що інформаційна безпека підтримується на належному рівні, якщо для всіх
інформаційних ресурсів системи підтримується відповідний рівень
конфіденційності, цілісності і доступності.
Надійний захист інформації підприємства можливий лише при
комплексному та системному підході до її організації. Безпека підприємства повинна оцінюватись з урахуванням умов, обмежень і критеріїв усіх основних учасників його виробничо-економічної діяльності, а саме: держави, підприємств-конкурентів, споживачів. Підтримка
інформаційної безпеки — це комплекс організаційних, правових та
інженерно-технологічних заходів щодо збереження, охорони та захисту життєво важливих інтересів суб’єктів інформаційної діяльності, у тому числі підприємництва. Особливість безпеки інформаційної діяльності полягає у запобіганні, протидії та подоланні загроз,
здатних порушити (чи припинити) життєдіяльність конкретного
суб’єкта, у тому числі підприємництва.
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КРЕДИТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Урунов В. П.,
VІ курс, група БС-52, спеціальність «Банківська справа»
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
вищого навчального закладу «Університет «Україна»,
к. тел. (096)-4146292;
науковий керівник: Крамаренко І. С.,
кандидат економічних наук, доцент
На сучасному етапі розвитку банківської системи України кредитування економіки залишається однією з найважливіших функцій банків та головними відносинами між суб’єктами кредитного
ринку, існує необхідність аналізу обсягів виданих кредитів банками України за період з 2008 по 2013 рр.
Динаміка кредитів, наданих підприємствам країни протягом досліджуваного періоду збільшилась на 248238 млн. грн., або на 56%.
Найбільшу питому вагу займають кредити, надані до 1 року — 52%,
від 1 року до 2 років — 36%, більше 2 років — 12%.
Банки України у 2008 році настільки інтенсивно почали кредитувати, що темп приросту кредитів був майже у 2 роза більше за
попередній рік. Надані кредити та кредитний процес у банківських
установах, були з самого початку приречені до неповерненості. Необхідно зазначити, що після кризи 2008 року, банківська сфера майже
2 роки не нарощувала кредитні операції, а все через те, що це була
криза неплатежів. Після кризи 2008 року банки країни починають
проводити розважливу політику щодо видачі кредитів та кардинально змінювати кредитний процес, про що говорить темп зростання
кредитування, який коливається у межах 101–112%. Більшість банків взагалі перестають кредитувати та знаходяться у стані санації,
реорганізації та ліквідації. Структура кредитного портфелю за видами валют змінюється. Так, на початок дослідження кредити, надані у національній валюті становили 48%, в іноземній — 52%, а на
кінець дослідження — 75% та 25% відповідно. Дана криза вплинула не тільки на динаміку видачі кредитів, а й на структуру кредитування підприємств за видами економічної діяльності.
Структура кредитів, наданих нефінансовим корпораціям, за видами економічної діяльності за період 2008–2013 рр. значно зміни97
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лась. Так, якщо у 2008 році комерційні банки надавали перевагу
кредитуванню підприємств переробного, аграрного та будівельного комплексу, то до кінця 2013 року, їх частка у загальному обсязі
зменшилась з 39,4% до 33,2%. При розробці кредитних стратегій
банки враховують тенденції розвитку підприємств усіх видів економічної діяльності і досить виважено підходять до кожного рішення
щодо кредитування реального сектору економіки.
Подальший розвиток міжгалузевого кредитування підприємств
в умовах політичної та економічної нестабільності можливий за рахунок: створення стратегій розвитку окремої галузі економіки та сфер
діяльності держави (зокрема, на мега-, макро- та мезорівні), відповідно до створених стратегій розвитку галузі розробити банківські
програми та схеми кредитування підприємств (з урахуванням специфіки діяльності), поширення інформації щодо переваг використання
нетрадиційного банківського кредитування, удосконалення оцінки
кредитоспроможності позичальників з урахуванням видів економічної діяльності підприємства, вироблення системи пільгового фінансування при довгостроковому кредитуванні (зниження відсоткових
ставок та поліпшення умов кредитування) та розробка елементів,
методів та інструментів кредитного процесу відповідно до специфіки діяльності підприємств [1, с. 414–415].
Література:
1. Крамаренко І. С. Міжгалузеві асиметрії кредитування національних
підприємств / І. С. Крамаренко // Бізнес інформ. — 2014. — № 12. —
C. 411–415.
2. Крамаренко І. С. Кредитне забезпечення агарних підприємств: стан,
проблеми, перспективи / І. С. Крамаренко // Бізнес-навігатор. — 2010. —
№ 3 (20). — С. 108−111.
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БІЗНЕС В ІНТЕРНЕТІ
ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Хітровський Д.,
студент 1 курсу, cпеціальність «Фінанси і кредит»,
Кіровоградський інститут розвитку людини
Університету «Україна»;
науковий керівник: Сєдова Н. А.,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри соціально-економічних дисциплін
Останнім часом дедалі більшої популярності набирає поняття
«global village» (з англ. — всесвітнє село). Вживаючи цей термін, ми
водночас говоримо про інформаційне суспільство і зосереджуємо
свою увагу на стрімкому розвитку сучасних комунікаційних технологій. Завдяки цим технологіям наша планета швидко стає отим
невеличким селом, мешканці якого пов’язані всесвітньою павутиною Інтернету і ходять один до одного в гості, роблять покупки,
відвідують наукові семінари, не полишаючи власної домівки.
На сьогодні електронна комерція набуває все більшого розвитку та
«попиту» як серед підприємців так і серед споживачів електронних
товарів та послуг. Адже такий бізнес є дуже зручним і не потребує
великих капіталовкладень, не потрібно орендувати великі, гарні приміщення в центрі міста, винаймати штат працівник-спеціалістів з
вищою освітою, єдине що потрібно мати це комп’ютер, підключення до Інтернету та трошки розуму.
Незабаром Інтернет знайде своє місце в усіх сферах сучасного
бізнесу, вже зараз відчувається, що Інтернет стає атрибутом ділового життя кожного, хто прагне процвітати і поліпшити економічну
ситуацію в країні.
Сьогодні питання про створення свого веб-представництва в Інтернет дуже актуальне. Все більше і більше компаній усвідомлюють важливість та необхідність створення свого бізнес-сайту. Багато компаній починають розуміти, що Інтернет це нова економіка,
що приносить прибуток 24 години на добу, сім днів на тиждень,
365 днів на рік. На даний момент ця галузь є новою, а отже ще не
до кінця дослідженою, а як відомо з розвитком нової галузі завжди
з’являються нові проблеми, які мають вирішуватись.
Всесвітня мережа є не керованою сферою, але і тут присутні свої
закони розвитку бізнесу, без їх виконання Інтернет-проект може
«згоріти».
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Розробка та вдосконалення методів, способів просування та розвитку організації Інтернеті є одним з найголовніших завдань для
спеціалістів у сфері комерції, це важлива теоретична та практична
задача. Необхідно постійно вводити в практику та оновлювати методичні та практичні дослідження у сфері електронної комерції. Також важливим аспектом є правове регулювання бізнесу в мережі
Інтернет, тобто виділення основних правових проблем та способи
їх вирішення.
У сучасній українській і російській науці проблеми розвитку електронної комерції досліджували Н. С. Меджибовська, В. Л. Плескач,
А. Береза, Л. А. Пономаренко, М. В. Макарова та ін.
Українські користувачі частіше за все звертаються до Мережі за
отриманням інформації, користуються електронною поштою, читають
новини, викачують програмне забезпечення, проводять банківські або
фінансові операції і здійснюють on-linе-покупки. Згідно дослідженням, проведеним російським Інтернет-журналом «Business Online»,
після відкриття компаніями власних веб-представництв зростання
об’єму продажів збільшується від 5 до 20%. Але на етапі створення
свого веб-представництва кожного бізнесмена чекає маса індивідуальних питань, які пов’язані в першу чергу з абсолютно новою, сучасною можливістю просування товарів і послуг через електронний
магазин і некомпетентністю в цій області.
АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
І КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Цуркан В. І.,
V курс, група ФН-51/14, спеціальність «Фінанси та кредит»;
науковий керівник: Л. В. Лазаренко,
кандидат економічних наук, доцент
Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємств.
Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства.
Одним з показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, є його платоспроможність. Вона трактується як можливість
своєчасно погасити свої платіжні зобов’язання наявними грошовими
ресурсами.
Оцінка платоспроможності здійснюється на основі характеристики ліквідності поточних активів, тобто часу, необхідного для перетворення їх у готівку.
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Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів активу,
згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з коротко-строковими
зобов’язаннями у пасиві, які групуються за ступенем терміновості
погашення.
Відповідно до наведеної тези поточні активи можна поділити на
три групи:
1) гроші та короткострокові фінансові вкладення (найбільш ліквідна група);
2) готова продукція, відвантажені товари та дебіторська заборгованість;
3) виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.
Платіжні зобов’язання підприємства поділяють на такі три групи:
1) заборгованість, терміни оплати якої вже настали;
2) заборгованість, яка повинна бути погашена найближчим часом;
3) довгострокова заборгованість.
Відповідно до цього розраховують поточну, абсолютну та проміжну та загальну ліквідність.
Щоб визначити поточну ліквідність, необхідно ліквідні засоби
першої групи порівняти з платіжними зобов’язаннями першої групи.
Якщо цей коефіцієнт буде дорівнювати одиниці, то на підприємстві
є всі можливості своєчасно розрахуватися за всіма зобов’язаннями,
термін оплати яких настав.
Показники абсолютної, проміжної та загальної ліквідності використовуються для оцінки перспективної платоспроможності.
Абсолютна ліквідність визначається відношенням ліквідних засобів першої групи до всієї суми короткострокових боргів підприємства (III розділ пасиву балансу). Її значення визнається достатнім,
якщо вона вища 0,25–0,30. Це означає, що в даний момент часу підприємство може погасити 25–30% всіх короткострокових боргів.
Проміжна ліквідність — це відношення ліквідних засобів перших
двох груп до загальної суми короткострокових боргів підприємства.
Задовільним є співвідношення 1:1. Проте, якщо велику частку ліквідних засобів становить дебіторська заборгованість, частину якої
важко своєчасно стягнути, таке співвідношення може виявитися недостатнім. У таких випадках рекомендується співвідношення 1,5:1.
Загальний коефіцієнт ліквідності розраховується відношенням
всієї суми поточних активів, включаючи запаси і незавершене виробництво, до загальної суми короткострокових зобов’язань. Задовільне значення цього коефіцієнта — 1,5–2,0.
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Однак, коефіцієнти ліквідності — показники відносні і протягом
деякого часу не змінюються, якщо пропорційно зростають чисельник і знаменник дробу. Але за цей час фінансове положення може
істотно змінитися: може зменшитися прибуток, рівень рентабельності, коефіцієнт оборотності. Тому для більш об’єктивної оцінки ліквідності використовують таку факторну модель:
Клік = (поточні активи / балансовий прибуток) × (балансовий
прибуток / короткострокові борги).
Перший дріб у виразі характеризує вартість поточних активів на
гривню прибутку; другий дріб свідчить про здатність підприємства
погашати свої борги за рахунок результатів своєї діяльності. Він
характеризує сталість фінансів. Чим вище його рівень, тим краще фінансовий стан підприємства. Для розрахунку впливу цих чинників
можна використовувати способи ланцюгових підстановок чи абсолютних різниць.
Платоспроможність підприємства дуже тісно пов’язана з поняттям кредитоспроможності. Кредитоспроможність — це такий фінансовий стан, який дозволяє своєчасно повернути кредит банку. При
оцінці кредитоспроможності враховуються репутація позичальника,
розмір і склад його майна, стан економічної і ринкової кон’юнктури,
сталість фінансового стану та ін.
На першому етапі аналізу кредитоспромож-ності вивчають акуратність оплати рахунків кредиторів, тенденції розвитку підприємства, мотиви звернення за позикою, склад і розмір боргів підприємства.
Другий етап визначення кредитоспроможності передбачає оцінку
фінансового стану позичальника та його сталості. Тут враховуються не тільки платоспроможність, але і ряд інших показників: рівень
рентабельності виробництва, коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, ефект фінансового важеля, наявність власного оборотного
капіталу, стабільність виконання виробничих планів, питома вага
заборгованості за кредитами у валовому прибутку, співвідношення
темпів зростання валової продукції з темпами зростання кредитів
банку, суми і терміни простроченої заборгованості по кредитах та ін.
При оцінці платоспроможності і кредито-спроможності підприємства слід враховувати, що проміжний коефіцієнт ліквідності не
повинен бути нижчим 0,5, а загальний коефіцієнт ліквідності — менше 1,5. При загальному коефіцієнті ліквідності менше 1 підприємство вважається некредитоспроможним.
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Аналізуючи фінансовий стан підприємства, необхідно знати запас його фінансової стійкості (зону безпеки). З цією метою розраховується поріг рентабельності: сума виручки, яка необхідна для того, щоб покрити всі постійні витрати підприємства. Прибутку при
цьому не буде, але не буде і збитку. Рентабельність при такій виручці дорівнюватиме нулю.
Розраховується поріг рентабельності відношенням суми постійних витрат у складі собівартості реалізованої продукції до частки
маржинального доходу від виручки. Маржинальний доход підприємства — це сума постійних витрат та прибутку.
Виходячи з порогу рентабельності, можна розрахувати запас фінансової стійкості підприємства за формулою:
ЗФС = ((виручка – поріг рентабельності) / виручка) × 100.
У ході аналізу аналітик повинен з’ясувати, наскільки близький
або далекий поріг рентабельності, нижче якого не повинна опуститися виручка підприємства.
На закінчення своєї роботи аналітику необхідно узагальнити всі
результати аналізу і зробити точний діагноз фінансового стану підприємства, а також його прогноз на перспективу. Слід розробити
конкретні заходи, що дозволять поліпшити фінансовий стан підприємства.
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ
НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Чередниченко Н. О.,
Vкурс, група ОА-51, спеціальність «Облік і аудит»
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
вищого навчального закладу «Університет «Україна»;
науковий керівник: Шаповалова І. О.,
доктор економічних наук, доцент
Сільське господарство може розвиватися двома шляхами: екстенсивним чи інтенсивним. У першому випадку обсяги виробництва продукції збільшуються за рахунок розширення посівних площ, збільшення поголів’я тварин, як правило, при незмінному рівні техніки
і технології. В другому — за рахунок поліпшення використання
виробничих ресурсів на основі широкого використання досягнень
науково-технічного прогресу, що сприяє підвищенню врожайності
сільськогосподарських культур, продуктивності худоби та птиці.
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Розрахуємо резерв збільшення валового збору зернових культур
за рахунок сортозаміни. Зазначимо, що пропоновані нами заходи доцільно проводити для соняшнику так як ця культура є більш прибутковою для підприємствам (табл. 1).
Таблиця 1 — Резерв збільшення валового збору соняшнику за рахунок
сортозаміни
Культури

Соняшник

Сорти

Прометей
МАС 97 А

Всього

Потенційна
УрожайЗаміна
Площа
урожайність,
ність,
сорту
посіву, га
ц з 1 га
ц/га
500
320
820,0

14,3
18,1

Логос
ДАРИЙ

Резерви ВЗ
в результаті заміни
сорту, ц
з 1 га

18,5
21,4

4,2
3,3

з усієї
площі
2100
1056
3156

Джерело: розраховано автором за даними агрономічної служби та інформаційних ресурсів

Отже, за рахунок запровадження нових більш урожайних сортів
селекції ТОВ «Золотий Колос» (нами пропонується закупати насіння саме в цього виробника, так як воно є якісним, районованим в
однакових ґрунтово-кліматичних умовах, а також, через близькість
між господарствами, доставка насіння не дорогою), загальний резерв
збільшення валового збору за рахунок сортозаміни становитиме
3156 ц.
Таблиця 2 — Вплив резервів валових зборів соняшнику на урожайність у СПрАТ «Україна»
Фактично у 2013 р.
Культура

Соняшник

Площа
Валові Урожайпосіву,
збори, ц ність, ц/га
га
820

13262,0

16,2

Резерви
валових
зборів, ц
3156,0

Розрахункові показники
(з урахуванням резервів)
Валові
збори, ц

Урожайність, ц/га

16418,0

20,0

Джерело: розраховано автором

Можемо зробити висновок, що збільшення валового збору соняшнику за рахунок сортозаміни сприятиме зростанню урожайності цієї
культури до рівня 20 ц з 1 га. Збільшення обсягів виробництва неодмінно впливає на зміну собівартості виробництва соняшнику, тому
пропонуємо дослідити вплив розрахованих резервів на зміну собівартості соняшнику (табл. 3).
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Таблиця 3 — Вплив резервів на собівартість виробництва 1 ц соняшнику в СПрАТ «Україна»
Культура
Соняшник

Урожайність, ц/га
Витрати на
1 га, грн фактична
розрахункова
4062,2

16,2

20,0

Собівартість 1 ц, грн
фактична розрахункова
251,2

202,9

Джерело: розраховано автором

Аналіз впливу резерву валового збору соняшнику на собівартість
виробництва цієї культури засвідчив, що зростання обсягів виробництва призведе до зменшення виробничої собівартості на 48,3 грн
до рівня 202,9 грн 1 ц. Отже, заміназапровадження нових більш урожайних сортів селекції призведе до збільшення урожайності і собівартості виробництва соняшнику.
Література:
1. Крамаренко І. С. Фактори впливу на інвестиційно-фінансову привабливість підприємств агропродовольчої сфери України / І. С. Крамаренко // Агросвіт. — 2013. — № 15. — С. 22–25.

ГЛОБАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ ТА ПРОБЛЕМА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Чернишенко О. В.,
VI курс, спеціальність «Зовнішньоекономічна діяльність»,
Інститут економіки та менеджменту, к. тел. (095)-4874075;
науковий керівник: Лавриненко Л. М.,
кандидат економічних наук, доцент
Питання регулювання зовнішньоекономічної діяльності і платіжного балансу країни є дискусійними вже більше чотирьох століть
[1, с. 22]. Актуальність цієї проблеми сьогодні зростає, з одного боку, через брак ефективності заходів антикризового регулювання у
зв’язку із недостатньо глибоким розумінням закономірностей функціонування інформаційно-мережевого суспільства. З іншого боку,
вплив самих чинників постійно трансформується і породжує різні
аномалії розвитку економічних систем. В результаті, зовнішній дисбаланс економіки позначається не тільки на ефективності та конкурентоспроможності зовнішньоекономічного сектора, але й формує
обмеження внутрішнього національного розвитку. Вони проявляють105
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ся у динаміці економічного зростання, реалізації грошово-кредитної і бюджетної політики, у зниженні рівня добробуту домогосподарств, якості інституційного середовища, а також довіри, падіння
якої багато в чому визначає цілі антикризових заходів по відновленню роботи фінансової системи і подолання рецесії [2, с. 5].
Як відзначають експерти, подолання глобальних дисбалансів доки
що є вкрай малоймовірним, «оскільки зміна полюсів впливу і вибудовування нових векторів взаємин будуть пов’язані з глибокими
інституційними деформаціями, які потребують нового стратегічного
сприйняття світової економіки і міжнародних економічних відносин.
І в цій системі нових взаємозв’язків, заснованих на переважної реалізації національних пріоритетів, абсолютно необхідним є розвиток
нової стратегії економічного мислення, сформованого на пріоритетах довгострокового економіко-інституційного розвитку» [3, с. 44].
Базисом такого розвитку в умовах глобалізації має стати «модернізація наукового знання в напрямку викрісталізаціі його фундаментальної — ціннісної — основи як механізму істинного відображення реальності людським розумом через транслювання доброї волі з
допомогою всієї системи наукового знання в буття суспільного господарства» [4, с. 18].
Відсутність довгострокових інвестиційних проектів, скорочення
промислового виробництва, безробіття, сировинна залежність і панування олігархічного капіталу над законами верховенства права —
все це є єдиними ланками складного переходу від адміністративнокомандної номенклатурної системи управління економікою до ринкової. Хронічна недостатність інвестицій в реальний сектор економіки, поточне зростання зовнішньої заборгованості і політична нестабільність, яка збільшує девальваційний тиск на валютний ринок
як з боку корпоративного сектора, так і домогосподарств, негативно
впливає на стан фінансової стабільності економіки України, знижуючи можливості майбутнього рефінансування зовнішнього боргу та
формує умови для закріплення інституційних пасток становлення
ринку.
Виходом з нестабільної кризової ситуації має буди впровадження
та реалізація стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку економіки, яка б забезпечила взаємопов’язування макроекономічної стабільності та розвитку на основі інновацій як «творчої деструкції», а
також формування внутрішньо узгодженої системи ефективних інститутів господарювання і базових структур економічної системи країни.
106

перспективи України
умовах

Секція 1

Література:
1. Данилова К. І. Проблеми регулювання нестабільності платіжного балансу // Вісник Інституту економіки та прогнозування. — 2014. — С. 22–32.
2. Кричевська Т. О. Логіко-історичний аналіз довіри в контексті соціально-економічних відносин // Економічна теорія. — 2009. — № 3. — С. 5–18.
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Чубко І. С.,
ІІІ курс, група ФН-31, спеціальність «Фінанси та кредит»
Інститут економіки та менеджменту;
науковий керівник: Ковальчук Н. С.,
старший викладач
Фінансово-бюджетна система, як невід’ємна складова економіки
та продукт історичного розвитку суспільства, зазнає постійних змін
та удосконалення. Зміни та удосконалення, що повинні або реально
відбуваються у фінансовій системі України, викликані структурними зрушеннями в економічній системі країни та процесами глобалізації. Як перші так і другі вимагають адекватного розуміння наукою,
та особливо практикою, суті та принципів організації фінансової
системи, що здатна своєчасно, та у повній мірі реагувати на зміни,
у тому числі зовнішнього характеру, відповідати потребам усіх, без
виключення, секторів та ланок економіки. Таким чином, лише системний підхід до організації фінансів може забезпечити їх відповідність
вимогам та потребам економічних суб’єктів, що в умовах сьогодення зазнають постійних змін. З огляду на це, теоретичні дослідження
суті, структури та принципів побудови фінансової системи завжди
повинні бути в полі зору фінансової науки.
Слід зазначити, що питанням фінансової системи, у тій чи іншій
мірі, приділяли свою увагу практично усі вчені, що працюють у галузі фінансів. Крім того, автори монографій, підручників та посібників по фінансах також не могли не торкатися такої важливої тематики. Цим також можна пояснити розмаїття визначень та підходів
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до розуміння фінансової системи, її окремих складових, оскільки кожний автор має своє бачення предмета дослідження.
Основною ланкою фінансової системи і найважливішим комплексом засобів державного регулювання економіки є державні фінанси. Через державні фінанси перерозподіляється значна частка ВВП:
в Японії та Росії — близько 1/3, у Франції та Нідерландах — приблизно 1/2, у Швеції — понад 2/3. В Україні через державний бюджет перерозподіляється близько 30% ВВП.
Правовою основою бюджетного регулювання в Україні є Конституція України, закон «Про бюджетну систему України» та інші нормативно-правові акти [2, с. 58].
Основними напрямками вдосконалення бюджетної політики в
Україні у найближчі роки є такі:
– реформування податкової системи, посилення податкової дисципліни;
– удосконалення бюджетного процесу через підвищення наукової обґрунтованості прогнозів показників бюджету, запровадження
системи середньо- та довгострокового бюджетного планування, скорочення переліку головних розпорядників коштів Державного бюджету, забезпечення прозорості бюджетного процесу, оптимізації
обсягів державного боргу;
– зміцнення системи управління державним боргом (утримання
КМ України від надання урядових гарантій за кредити підприємств,
збільшення частки середньо- та довгострокових запозичень);
– запровадження реалістичної політики державних витрат;
– структурна перебудова економіки;
– удосконалення системи приватизації державного майна тощо.
Отже, фінансова система повинна представляти собою структуровану сукупність складових, якій притаманні цілісність, єдність,
динамічність, відкритість, гнучкість, ефективність та інші не менш
важливі принципи.
Література:
1. Безгубенко Л. М. Фінансова система України в умовах економіки
перехідного типу// Фінанси України. — 1996. — № 9. — С. 13–18.
2. Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр
учбової літератури, 2010. — 576 с.
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ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Шаповалов С. С.,
V курс, група 5МФ, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050)906-18-90;
науковий керівник: Щедріна М. А.,
старший викладач
Бюджет Пенсійного фонду — план утворення і використання
цільового страхового фонду, що формується за рахунок страхових
внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел, визначених цим Законом. Бюджет Пенсійного фонду затверджується
правлінням Пенсійного фонду не пізніше 10 грудня року, що передує рокові, на який складено бюджет. Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду встановлюється правлінням Пенсійного фонду.
Першим етапом в процесі управління державним пенсійним страхуванням є планування обсягу фінансових ресурсів Пенсійного фонду України. Це передбачає складання бюджету Фонду, в якому визначені джерела доходів і напрями їх витрачання. Бюджет Фонду
складається щороку за встановленою правлінням Пенсійного фонду
України (за погодженням з Кабінетом Міністрів України) формою.
Робота над складанням ведеться в двох паралельних напрямах — з
одного боку, працівники відділу доходів, застосовуючи певні методики визначають теоретично можливі обсяги надходжень, а з другого, відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності згідно чинного законодавства розраховують потребу у коштах
на виплати пенсій, допомог.
З метою забезпечення фінансової стабільності Пенсійного фонду
формується резерв коштів Пенсійного фонду. Резерв коштів Пенсійного фонду складається з резерву коштів для поточних потреб та
резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду
в майбутніх періодах, які зараховуються на окремі субрахунки одного рахунку Пенсійного фонду. Порядок формування та використання резерву коштів Пенсійного фонду встановлюється правлінням Пенсійного фонду.
Резерв коштів для поточних потреб формується з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування виплати пенсій
і надання соціальних послуг у сумі, що дорівнює місячній потребі
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на зазначені цілі згідно з бюджетом Пенсійного фонду на відповідний рік та затверджується в його складі. Резерв коштів для поточних потреб використовується та поновлюється таким чином, щоб на
початок кожного місяця на відповідному субрахунку сума цього резерву дорівнювала місячній потребі коштів, необхідній для забезпечення фінансування виплати пенсій та надання соціальних послуг,
визначеній у бюджеті Пенсійного фонду.
Після забезпечення виплати пенсій та надання соціальних послуг і створення резерву коштів для поточних потреб надлишкові
кошти Пенсійного фонду зараховуються до резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах,
який може виникнути у зв’язку із зміною демографічної ситуації в
Україні.
Резерв коштів для поточних потреб зберігається в уповноваженому банку, а резерв коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах — у зберігачі. Зберігач забезпечує зберігання та облік резерву коштів для покриття дефіциту
бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах окремо від пенсійних активів Накопичувального фонду.
Розмір резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах визначається за результатами щорічних актуарних розрахунків. З метою збереження резерву коштів
для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах та отримання доходу здійснюється інвестування цього резерву коштів у порядку, передбаченому цим Законом для інвестування
коштів Накопичувального фонду, а також правилами їх інвестування. Інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету
Пенсійного фонду в майбутніх періодах здійснюється компаніями з
управління активами, які обираються для Накопичувального фонду
за результатами тендера.
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ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Авраменко І. В.,
2 курс, спеціальність «Документознавство
та інформаційні технології»;
науковий керівник: Ткаченко О. О.,
старший викладач
Автоматизація є один з напрямів науково-технічного прогресу,
спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів,
економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Разом з терміном автоматичний, використовується поняття автоматизований, що підкреслює відносно великий ступінь участі людини
в процесі.
Слово «автоматизація» походить від грецького слова «автомат»,
що означає «саморушний». Таку назву давали тим механізмам, які
діяли самостійно, без втручання людини. Ще в глибоку давнину
люди намагалися створювати різноманітні самодіючі механізми,
хоч ці спроби дуже рідко давали бажані результати.
Нині автоматизація охоплює всі ланки виробничого процесу, включаючи міжверстатне транспортування і контроль готових деталей.
Автоматизація деревообробних підприємств почала здійснюватись
порівняно недавно. Першу автоматичну лінію обробки брускових
деталей було створено в 1955 р. І з цього часу почався бурхливий
розвиток автоматизації найрізноманітніших процесів деревообробного виробництва. На багатьох підприємствах встановлено велику
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кількість автоматичних ліній вітчизняного і зарубіжного виробництва. Успішно механізуються завантажувально-розвантажувальні і
транспортні роботи. Вітчизняне машинобудування випускає комплексне автоматизоване устаткування для виробництва віконних і
дверних блоків, паркетних дощок, а також меблів.
Впровадження робочих машин у виробництво для звільнення людини від участі в енергетичному потоці називається механізацією
виробничих процесів, а впровадження автоматичних пристроїв, що
допомагають людині осягти потік інформації, — автоматизацією виробничих процесів.
Залежно від ступеня охоплення процесу розрізняють некомплексну і комплексну автоматизацію. Некомплексною називають таку
автоматизацію, яка поширена тільки на одну або кілька окремих
непослідовних операцій. Комплексною називають автоматизацію,
поширену на відповідний комплекс операцій, тобто на всі операції
обробки деталі, вузла, виробу.
Отже, механізація виробничих процесів полегшує фізичну, а автоматизація — розумову працю людини. Залежно від ступеня заміни
розумової праці машинами і пристроями розрізняють часткову і
повну автоматизацію. При частковій автоматизації тільки частина
потоку інформації автоматизована (наприклад, операції керування),
решту (регулювання і контроль) виконує робітник.
ДОКУМЕНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Авраменко І. В.,
ІІ курс, спеціальність «Документознавство
та інформаційні технології»;
науковий керівник: Ткаченко Н. О.,
старший викладач
Підприємство є основною організаційною ланкою народного господарства України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство як організаційну форму господарської («бізнесової») організації,
тобто організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили
об’єднують свої виробничі ресурси для здійснення господарської
діяльності.
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Закон встановлює, що підприємство є суб’єктом господарювання.
Суть визначення «господарюючий суб’єкт» полягає в тому, що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою одержання
прибутку. Як господарюючий суб’єкт підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну іншу господарську діяльність, є самостійним, господарюючим суб’єктом.
Підприємство являється самостійною господарською організацією, яка створена і зареєстрована у встановленому законом порядку
для здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспільних потреб у товарі (продукції, роботах, послугах) і одержання
прибутку, яка діє на підставі статуту, користується правами і виконує обов’язки щодо своєї діяльності, є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках.
Відповідно до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» всі підприємства з початку діяльності до моменту ліквідації повинні вести бухгалтерський облік. Заключним
етапом бухгалтерського обліку є складання звітності. В Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової
звітності» наведено таке визначення. «Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, яка дає інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період».
Ціллю складання фінансової звітності є надання користувачам для
прийняття рішень повної, правдивої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Порядок представлення фінансової звітності користувачам наведено в
діючому законодавстві, так фінансова звітність надається відповідно до: придбання,продажу та володіння цінними паперами; участь
в капіталі підприємства; оцінки якості керівництва; оцінки можливості підприємства своєчасно виконувати свої обов’язки; забезпечити обов’язки підприємства; розраховувати суми дивідендів; регулювання діяльності підприємств; інші рішення. Інформація, яка
наведена в фінансових звітах повинна бути зрозуміла та розрахована на однозначне тлумачення її користувачем при умові, що вони
мають достатні знання. А це означає, що складні поняття, котрі є необхідними для прийняття рішень, не повинні виключатися з звітності.
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Фінансова звітність повинна включати інформацію, котра впливає на прийняття рішень, дозволяє своєчасно оцінити минулі, поточні, майбутні події; підтвердити та скоректувати їх оцінку, зроблену в минулому. А це можливо тільки в тому випадку коли при
представленні інформації в фінансовій звітності будуть дотримуватись таких критеріїв: суттєвість, своєчасність, повнота, нейтральність, об’єктивність.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність підприємств не є
комерційною таємницею підприємства. Емітенти облігацій, банки,
довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди та
компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов’язані щорічно надавати річну фінансову звітність для публікації в пресі.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ
Арендарчук І. А.,
1 курс, спеціальність «Документознавствота
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут, к. тел. (0332) 78-04-29;
науковий керівник: Жалко Т. Й.,
кандидат філологічних наук, доцент
Поняття інформаційної війни є сьогодні одним із найпопулярніших тому, що людство живе, у так звану, інформаційну епоху.
Під час активного розвитку конфліктів та після їх завершення
важливу роль відіграють мас-медіа, які формують думку аудиторії
про саме явище та його наслідки. Розвиткові конфлікту багато в
чому сприяють саме засоби масової інформації, які, маніпулюючи
думками аудиторії та пропагуючи певні ідеали, зумовлюють виникнення реакції своєї аудиторії, яка в подальшому й впливає на перебіг конфліктної ситуації. Висвітлюючи проблему, засоби масової
інформації мають можливість не просто передати факт, а й вплинути на його сприйняття аудиторією, сформувати конкретну думку
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про подію чи явище, зумовити виникнення позитивних чи негативних емоцій, вони спроможні надавати настроям людей негативного
значення і зробити свій внесок у створення напруженості, проте ЗМІ
також можуть і допомогти опонентам знайти спільну мову під час і
після врегулювання конфлікту. Революції 2004 й 2014 років — приклад того, як ЗМІ, у першому випадку телебачення, в іншому Інтернет, допомагають здобути перемогу.
У сучасних умовах засоби масової інформації відіграють важливу роль, адже саме від ставлення медіа до події, їхньої упередженості та заангажованості значною мірою залежить перебіг самого
конфлікту.
З уведенням російських військ на територію Криму Росія розгорнула інформаційну війну проти України — журналісти перекручують реальні факти та видають відверту брехню за правду. Інформаційна війна Російської Федерації проти України призвела до того, що
більше половини росіян готові воювати з українцями. Вірусом ненависті особливо заражені молоді люди, які ніколи не були в Україні і не мають контактів з її громадянами. Старших людей лякають
«бандерівцями-головорізами, які прийшли до влади». Це результат
планомірної тотальної брехні, яка розробляється ідеологами Кремля,
транслюється телебаченням і поширюється усіма можливими шляхами.
Війна, яку веде сьогодні проти України Москва, в інформаційному просторі почалася ще від першого дня нашої незалежності й навіть раніше. Однак, якщо з російського боку вона була найважливішою державною справою, яку всебічно забезпечували ресурсами,
з українського це виявилося заняттям окремих ентузіастів, так би
мовити, «медійних партизанів».
Російська інформаційна війна проти України продемонструвала,
що пропаганда може бути різновидом зброї масового ураження, яка
атакує людську психіку, позбавляючи мільйони здатності до об’єктивного і критичного мислення.
Проте будь-яка система інформаційної безпеки — це функція, продовження, відгалуження всієї системи державного устрою. Без нормального судочинства, ефективних силових структур, професійного й не корумпованого чиновницького апарату годі й говорити про
інформаційну безпеку.
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В Україні за майже всі роки незалежності практично не велася
державна політика в сфері забезпечення інформаційної безпеки. Безпорадність нашого інформаційного простору призвела до катастрофічних наслідків, зокрема — війни на Сході.
Інформаційне поле України було й досі залишається вразливим.
Наша країна постійно програвала інформаційні війни, адже державний інформаційний простір був спрямований лише на обслуговування потреб української влади, особливо — за часів Кучми і Януковича.
Для того, щоби зменшити вплив російської пропаганди на українців, потрібно не лише заборонити роботу пропагандистських медіа, що ретранслюють позицію Кремля, але й українській владі варто
налагодити комунікацію зі своїм народом. Також Україна повинна
почати розповідати про себе не тільки своїм громадянам, але й світові, який поки що бачить нас значною мірою крізь призму російської пропаганди. Вперше за час незалежності ми маємо шанс створити якісний медіаресурс, спроможний доносити українську позицію
до світу.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Васильєва А.,
студентка групи ДІ-51;
науковий керівник: Ломачинська І. М.,
професор, доктор філософських наук
Актуальність проблеми: З ХХІ сторіччя інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного освітнього процесу. Дистанційне навчання, проведення лабораторних занять для студентів
за комп’ютерами, використання веб-зв’язку для викладання лекційних курсів. Все це змінює систему навчання, потребуючи постійного самовдосконалення задля зацікавлення студентів.
Метою роботи є визначення основних напрямків використання
інтернет-технологій в діяльності ВНЗ. Мета передбачає наступні завдання: визначення сутності інформаційних технологій; аналіз результатів впровадження інформаційних технологій у вищі навчальні
заклади.
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Стан наукових досліджень представлений публікаціями таких
вчених, як О. О. Мілаш (інформатизація ВНЗ як пріоритет державної освітньої політики в Україні), В. Ю. Биков (проблеми галузевої
статистичної звітності та інформаційно-комунікаційні технології),
І. Ф. Прокопенко (питання інформатизації вищих педагогічних навчальних закладів) тощо. Вчені вважають цю тему дуже перспективною як в плані вивчення, так і в плані впровадження.
Інформаційні технології — це сукупність методів і технічних засобів, які мають на меті збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження і використання інформації в інтересах користувачів.
Використання сучасних інформаційних технологій у вищих навчальних закладах суттєво впливає на методи і сам процес навчання. Впровадження інформаційних технологій у вищі навчальні заклади допомагає підвищити якість освіти, підготовити студентів до
життя в інформаційному суспільстві. Завдяки інформаційним технологіям студенти зможуть за той самий час охопити більше інформації з тих чи інших питань.
Основні цілі, які намагаються досягти завдяки впровадженню інформаційних технологій у вищі навчальні заклади:
– забезпечення більш якісного і ефективного навчального процесу;
– відкритість і доступність навчальних матеріалів для студентів.
«Знищення стіни» між викладачем і студентом у процесі навчання;
– інтеграція вищого навчального закладу у міжнародний освітній простір.
Плюси впровадження інформаційних технологій у вищі навчальні заклади:
1. Постійний саморозвиток. І студенти, і викладачі у будь-який
час мають доступ до величезного масиву інформації, не тільки університетського, а й всесвітнього.
2. Студентам не обов’язково витрачати час на пошук книги (монографії, дисертації тощо), вони можуть не носити з собою велику
кількість підручників, коли все це є в електронному вигляді і доступ до цього є навіть через смартфон.
3. Викладачі можуть дати матеріали студентам в електронному
вигляді, що економить і час, і ресурси.
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4. Люди з обмеженими можливостями мають дистанційний доступ до навчання через мережу Інтернет.
5. Інформаційні технології дають можливість професору з іншого міста або країни дати лекцію студентам через веб-зв’язок.
Ці плюси можна ще продовжувати, але головне те, що завдяки
інформаційним технологіям процес навчання спростився, а кількість інформації наданої за той же час збільшився.
Висновки: використання інформаційних технологій у діяльності
вищих навчальних закладів несе за собою велику кількість позитивних змін як для викладачів, так і для студентів, які будуть належним чином підготовлені до життя в інформаційному суспільстві.
СУЧАСНА РЕКЛАМА — ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
ДЛЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ
Волинець О. О.,
старший викладач кафедри документознавства
та інформаційної діяльності;
науковий керівник: Барна Н. В.,
професор
Доволі складно дійти розуміння шляхів, в якому соціальні та
ідеологічні нарративи переміщуються через матеріали ЗМІ формують шлях, по якому ми визначаємо «психічну картину». Наші цілі,
а також наше сприйняття і, отже, наші відносини і норми поведінки
по відношенню до продукту, політика і «правильні» життєві пріоритети.
Альфред Кожибський писав: «Люди досягають мети спираючись
на символи. А ті, хто править символами, править нами».
Спираючись на ідеї з антропології, біології, теорії комунікації,
А. Кожибський в загальній семантиці, історії, медіа-дослідженні, міфології і психології, вивчав концепції, застосування і тлумачення
візуальної риторики і корпоративних оповідань, і розглядав їх вплив
на людські соціальні особистості, а також їх наслідки для розвитку
людей як фахівців в області комунікацій, як громадян та як особистостей.
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Так, можна дати декілька визначень реклами, залежно від виду,
мети, функцій її застосування:
– реклама як корпоративна діяльність — це дослідження, аналітичні і комунікативні навички, що необхідні для розробки відповідних стратегій і «повідомлень» для різних аудиторій;
– реклама як афективна візуальна комунікація — це методи проектування і виробництва, необхідні для започаткування і виконання відповідних повідомлень, а також ефективного використання засобів масової інформації для досягнення поставлених цілей;
– реклама як джерело соціальних нарративів — це критичне дослідження впливу корпоративної мови на людські уявлення про соціально-економічні ідеології, у тому числі продукти, політику і «правильні» пріоритети тощо.
Центральне місце в сучасній рекламі, і засобах масової інформації та комунікації займає поняття «переконливе оповідання», з розповідями про ідеї, продукти, людей, місця і події, тощо. Якщо знайдуться бажаючі стати фахівцями з реклами, що досягають успіху
у такій творчій галузі, вони зобов’язані прийняти важливість цього
критичного визначення — мається на увазі «переконливі оповідання» в корпоративних медійних продуктах і їх сприйняття навколишнім світом, і всередині нього. Без розуміння цього, вони будуть
обмежені у своїй здатності зробити відповідні або ефективні рішення з задумом та виконанням, які будуть також впливати на інших
людей.
Отже, якщо такі майбутні фахівці не здатні і не готові зрозуміти, прийняти і визнати, як і чому відбувається вплив таких «переконливих оповідань», в тому числі, чому вони самі приймають рішення в тому що вони роблять — їх праця буде марною.
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ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ:
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Волинська К. О.,
2 курс, спеціальність «Документознавство
та інформаційні технології»;
науковий керівник: Ткаченко Н. О.,
старший викладач
Господарський договір являється домовленістю двох або більше
сторін, яка спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. У визначенні поняття господарського
договору слід враховувати і загальні ознаки категорії майнового договору, і особливі його ознаки, відображені у господарському законодавстві. Із загальноправової точки зору господарський договір
являє собою господарське правовідношення між двома або більше
суб’єктами, змістом якого є їх договірні майнові зобов’язання діяти
певним чином: передати і прийняти майно, виконати роботу, надати послуги тощо. Господарський договір є регулятором конкретних
(одиничних) господарських відносин (зв’язків) між суб’єктами господарської діяльності, умови дії якого визначають самі ці суб’єкти.
Як спеціальна законодавчо-правова категорія, господарський договір має особливі ознаки. По-перше, господарське законодавство регулює даний договір як таку угоду, яка має визначену економічну і
правову мету. Господарський договір завжди укладається з господарською (комерційною) метою для досягнення необхідних сторонам господарських і комерційних результатів. Це виробництво і реалізація за плату продукції, виконання робіт і оплата їх результатів,
надання платних послуг. Звідси, господарські договори — це майнові договори, що обслуговують безпосередньо виробництво та господарський (комерційний) обіг. За критерієм мети господарські договори відмежовуються від інших договорів підприємств, установ і
організацій, які не обслуговують виробництво і обіг, і є допоміжними.
По-друге, стосовно господарських договорів діють окремі правила щодо підстав їх укладання і змісту господарських договірних
зобов’язань. Законодавством про господарські договори встановлено,
що ті з них, які спрямовані на забезпечення пріоритетних потреб
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України в продукції, роботах та послугах, укладаються на підставі
відповідних державних замовлень. Юридичною особливістю в даному разі є те, що зміст господарського договору, який укладається на
підставі державного замовлення, обов’язково має відповідати цьому замовленню. В теорії такі договори визначаються як плановані.
Але не всі господарські договори укладаються на підставі державного контракту чи державного замовлення. Отже ця ознака господарського договору не є абсолютною. Зміст господарських договорів, які укладаються без державного контракту чи державного
замовлення, має відповідати господарським намірам і юридичне вираженій згоді сторін. В теорії такі договори називаються регульованими, тобто такими, що регулюються самими сторонами.
По-третє, закон обмежує коло суб’єктів, які можуть бути суб’єктами господарських договорів. Суб’єктами господарських договорів
є організації — юридичні особи (підприємства, установи, організації), в тому числі колективні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, індивідуальні, приватні, спільні підприємства тощо.
Отже, господарський договір — це майнова угода господарюючого суб’єкта з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє)
зобов’язання сторін у сфері господарської і комерційної діяльності:
при виробництві і реалізації продукції, виконанні робіт, наданні послуг. Залежно від характеру розподілу прав і обов’язків між учасниками всі договори поділяються на двосторонні й односторонні.
Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе зобов’язання перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від
них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони.
Договір є двостороннім, якщо правами та обов’язками наділені
обидві сторони договору. Двосторонні угоди — найбільш розповсюджений вид угод; ними є договори купівлі-продажу, постачання,
підряду, майнового наймання, страхування, авторські тощо.
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МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Гавриленко А. В.,
студентка групи ДІ-51;
науковий керівник: Ломачинська І. М.,
доктор філософських наук, професор
Актуальність проблеми. Маніпуляція як спосіб впливу на людину є невід’ємною практикою впродовж всієї історії людства. Однак
у ХХІ столітті проблема маніпуляції набуває нового виміру. Сьогодні кожна людина намагається контролювати будь-яку ситуацію
і тому у своїй професійній діяльності і особистому житті вдається
до різних механізмів маніпулювання. Маніпуляції активно впливають на свідомість людини, тому можна сказати, що в певному сенсі
кожна людина є маніпулятором, так і жертвою маніпуляцій, а проявляється це залежно від обставин і самої людини.
Мета роботи полягає у визначенні основного змісту маніпулятивних технологій у соціальних комунікаціях. Мета зумовлює наступні завдання: з’ясування сутності маніпуляції в комунікації; визначення можливостей застосування маніпуляцій в політиці.
Стан наукових досліджень. Проблематика впливів комунікації
розглядається у працях Е. Гоффмана, Ю. Хабермаса, з кінця 60-х років до даної тематики, зокрема в межах вивчення сфери міжособистісного спілкування, звертаються Е. Фромм, Д. Карнегі, Е. Шострома тощо.
Комунікація здійснюється на різних рівнях: між індивідами, групами, організаціями, культурами за допомогою різних знакових систем. В науковій практиці відповідно до кількості учасників розрізняють міжособистісну (інтерперсональну), масову, групову види комунікації, і на кожному з означених рівнів використовуються свої
специфічні стратегії маніпуляції.
Можливості маніпуляції соціальною інформацією зумовлені природою інформації як соціально навантаженого повідомлення, яке
функціонує в системі «комунікант-реципієнт» та має певну цінність
для сприймача. Маніпулятивні дії з інформацією можуть розглядатися як загальний спосіб побудови образу комуніканта, як механізм
розгортання маніпуляції тощо.
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Основна причина багатьох маніпуляцій лежить у площині вічного людського конфлікту між опорою на власні сили й опорою на зовнішнє середовище. Тому маніпуляції стали звичайною, повсякденною частиною життя сучасної людини, на які, найчастіше, вона не
звертає ніякої уваги.
Особливим інструментом у маніпуляціях свідомістю є громадська думка — судження людей, яке видається за колективне, де відображається ставлення людей до подій та явищ у формі осуду чи
схвалення.
Активно задіюються маніпуляційні технології під час виборчих
кампаній, адже вибори у демократичному суспільстві — особливий
механізм легітимації політичної еліти. Здається, що громадяни можуть вільно обирати, але ж цей вибір здійснюється на основі знань,
наданих політичною елітою. Кандидати активно застосовують всі
можливі способи для нав’язування як окремим індивідам, так і соціальним спільнотам своїх бажань, переконань та поглядів. Самі політики замінюються образами, іміджами. І в свідомості індивіда змагаються образ прогресивного та консервативного політика, «надії
нації» та «першої особи нації». Звернення до таких образів пов’язане
з особливостями психіки людини, наявністю певних архетипічних
форм у її свідомості, а образи збуджують асоціацію з однією з атрибутивних ознак такої форми і на підставі цього індивід здійснює
свій вибір. Ефективним додатком для маніпуляційних технологій
стала іміджологія — наука про створення образів та їх поширення.
Висновки: Комунікаційне маніпулювання націлене на цілеспрямоване зниження рівня усвідомленості формованих дій шляхом активізації емоційних реакцій, які маскують раціональне розуміння того,
що відбувається. Для об’єкта маніпуляції вони (емоційні реакції)
виступають як результат реконструкції дій суб’єкта з обов’язковим
збереженням ілюзії самостійного рішення й наступних дій об’єкта.
Формування такої ілюзії значною мірою залежить від розмаїтості й
гнучкості використання прийомів і засобів впливу.
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РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Давиденко М.,
студентка 1 курсу, гр. Д-1д, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»
Кіровоградський інститут розвитку людини
Університету «Україна»;
науковий керівник: Алексєєнко О. В.,
старший викладач кафедри «Документознавство
та інформаційна діяльність»
Бурхливий розвиток засобів масової комунікації, зумовлений демократичними змінами в нашій країні, лібералізацією суспільних
процесів, відсутністю політичної цензури, висуває нагальну потребу
більш глибокого теоретичного осмислення місця, ролі, фахового рівня,
тематичної спрямованості та багатьох інших чинників періодики.
В сучасний період розвитку українського суспільства успішне вирішення політичних, економічних і соціальних завдань все більше
залежить від дії такого суб’єктивного чинника як соціальна активність людини.
Преса є елементом національного життя, одним з найважливіших
знарядь пропаганди політичних ідей, формування і вираження громадської думки, поширення наукових знань, інформації про внутрішні і зовнішні проблеми держави.
Преса дуже тісно пов’язана з повсякденним життям суспільства.
Вона поширює ідеї, думки, інформацію через друковане слово. Розвиток преси нерозривно пов’язаний з економічним, політичним та
культурним розвитком держави. Будь-які зміни в суспільному житті
негайно відображаються у друкованих засобах масової інформації,
тобто преса — дзеркало щоденного життя народу.
Свобода слова є необхідною передумовою існування відкритого
громадського суспільства, однією з базових цінностей демократії.
Ця тема стала останнім часом актуальною для всіх — журналістів,
державних посадовців різних рангів, міжнародних експертів і пересічних громадян.
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Свобода слова, висловлювань, розвиток демократичних інститутів необхідні, насамперед, нашому суспільству, яке вибороло своє
право на Майдані. Це ті базові цінності, з якими пов’язують також
політичний авторитет нової влади не лише в Україні, а й в цілому
світі. Сьогодні політичний авторитет України значною мірою залежить від спроможності досягти європейських стандартів саме в
царині свободи.
Періодичні видання мають відповідне читацьке спрямування, допомагають у вивченні конкретного питання, інформують про результати проведених наукових досліджень чи про певні події у світі,
пояснюють у доступній формі основи наукових знань, є невід’ємною
складовою дозвілля. Слід згадати, що кожне періодичне видання
має своє цільове призначення — головну ознаку, що визначає відмінні особливості конкретного видання. Від цільового призначення
залежить обсяг, характер викладу матеріалу, структура та оформлення того чи іншого видання.
Широкі можливості друкованих періодичних видань викликають
необхідність вивчати механізми їх функціонування і розвитку, ефективність впливу на аудиторію. Встановлено, що при поширеності і
доступності інформація стає необхідною умовою і засобом здійснення практично будь-якої соціальної діяльності: суспільно-політичної,
пізнавальної, трудової та ін. Проте це відбувається лише тоді, коли
зміст і форма періодичних видань змінюється відповідно до інформаційних інтересів і потреб людей.
В наш час засоби масової інформації, зокрема періодичні видання відіграють важливу роль у формуванні суспільної свідомості.
У спротиві інформаційній зовнішній агресії та забезпеченні інформаційної безпеки держави, у патріотичному вихованні громадян тощо.
У сучасній українській нації проблеми розвитку і впливу преси
плідно досліджували документознавці, історики і журналісти І. С. Чиж,
О. О. Маруховський, В. В. Губарець, В. О. Карпенко, Г. Л. Михайлін,
В. Д. Базилевич, Л. В. Губерський, Г. Г. Почепцов С. М. Квіт та інші.
На сьогодні всі наукові дослідження мови періодичних видань виходять з функціональної своєрідності газетно-публіцистичного стилю, яка полягає в діалектичній єдності двох функцій — впливу та
повідомлення. Водночас, хоча в різних жанрах публіцистики логіч125
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ний та емоційно-експресивний елементи мають бути взаємно зрівноважені, на сучасному етапі газетної комунікації посилюється експресивна функція. У мові видань дедалі частіше вживається поряд
із розмовно-літературною лексикою і розмовно-нелітературна: просторічна, в тому числі вульгарна, жаргонна, діалектна, лексика позанормативних запозичень, фразеологічні одиниці, що мають яскраво
виражений зниженорозмовний, лайливий, грубий, вульгарний характер, отже досить виразну експресію.
Отже, в інноваційних змінах, що стосуються мови сучасної української періодики простежуються такі чинники: 1) демократизація
всіх галузей суспільного життя; 2) істотне позбавлення цензури й
самої цензури; 3) державний статус української мови; 4) задоволення практичних потреб мовців; 5) поширення моди на певні мовні
форми; пошуки нових форм і засобів експресивного вираження.
УКРАЇНСЬКА ПРОТИДІЯ
РОСІЙСЬКІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ
Зволинська Л. Я.,
І курс, група ДКм, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (099)-3308901;
науковий керівник: Жалко Т. Й.,
кандидат філологічних наук, доцент
В умовах окупаційної військової та інформаційно-психологічної
війни Російської Федерації проти України наша держава повинна
виробити та успішно реалізувати інформаційну політику у трьох
напрямах: внутрішньому, зовнішньому світовому та російському. Зупинимося детальніше на першому.
Внутрішній напрям інформаційної політики стосується української армії і населення України материкової та окупованої російськими терористами під личиною сепаратизму.
Стосовно армії держава належним чином не виконує закріплених
законодавством своїх зобов’язань: ні стосовно забезпечення продовольством, обмундируванням, зброєю, ні стосовно інформаційного
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забезпечення, а саме — постановкою конкретних і зрозумілих бойових завдань. Війна в Україні триває значною мірою коштом громадянського суспільства, а не держави, тобто коштом самих солдат
і волонтерських організацій. Пробуксовує і розтлумачення армії і
народу нашої країни прийнятої головнокомандуючим і генералітетом тактики т. зв. антитерористичної операції.
А от українські військові середньої ланки, пересічні солдати, добровольці своїми діями в бою, а також асиметричними інформаційними діями (як от: виконання національного гімну, українських пісень, здатністю жартувати у ворожому полоні — йдеться про події
в Криму минулорічної давності) демонструють високий рівень патріотизму, сили духу, відваги і доблесті. Саме вони своїми діями,
увагою до місцевого населення Донбасу і Луганщини, фізичною і
матеріальною підтримкою його ламають насаджувані спочатку радянською, а згодом проросійською пропагандою, стереотипи про
кровожерних «бандерівців»-бандитів. Особистий позитивний досвід
спілкування з українськими військовослужбовцями людей з окупованих ЛНР і ДНР територій, а згодом «сарафанне радіо», нівелює
демонізацію українських патріотів російською пропагандистською
машиною.
Загалом українське громадянське суспільство і навіть військові
у багатьох випадках навіть випередили державні інституції у протидії інформаційній війні РФ, що її вона розгорнула проти України.
Як уже зазначалося,із населенням, зазомбованим брехнею російських ЗМІ, налагоджують контакти насамперед українські солдати,
після них громадські організації, зокрема, члени Молодіжного Націоналістичного Конгресу почали передавати мешканцям Сходу України відповідну літературу, створили Музей української пропаганди
та Музей плакату. Вони інформаційно підтримують і самих вояків
у зоні АТО, надавши їм візуальну пропагандистську продукцію для
підтримки бойового духу. Набагато пізніше, ніж громадськість, почало передавати на передову відповідні інформаційні матеріали також Міністерство культури у вигляді журналу «Культура і життя» [2].
Функцію оперативного й об’єктивного інформування української
і світової спільноти про стан справ у протиборстві Збройних Сил
України і РФ на початку березня минулого року також узяла на себе
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спочатку громадська ініціатива — група «Інформаційний спротив»
на чолі з Д. Тимчуком, керівником центру Військово-політичних
досліджень. Лише через 2,5 місяці було підписано Розпорядження
Президента № 862/2014-рп «Про заходи щодо забезпечення інформування громадськості про антитерористичну операцію» [1]. Показово, що відомостям «Інформаційного спротиву» українці довіряють
більше, ніж офіційним українським джерелам наприклад, повідомленням спікера інформаційно-аналітичного центру РНБО А. Лисенка.
Література:
1. Про заходи щодо забезпечення інформування громадськості про антитерористичну операцію: Розпорядження Президента України № 862/2014рп [Електронний ресурс]. — Режим доступу: president.gov.ua/ documents/
17663.html — Назва з екрана.
2. Як Україні перемогти в інформаційній війні [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: troech.do.am/publ/jak_ukrajini_peremogti_v_informacijnij_
vijni/1-1-0-472 — Назва з екрана.

РОЛЬ ФОТОДОКУМЕНТА
В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Іванюк І. Я.,
І курс, ОКР «магістр», група Дк(м)з – 1.1
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (066)-1058599;
науковий керівник: Жалко Т. Й.,
кандидат філологічних наук, доцент
Усі комунікативні процеси, в яких бере участь фотографія, пов’язані з «ефектом присутності». За допомогою фотографії людина
протягом одного дня може побувати в різних епохах, в різних куточках землі, зустрітися з цікавими особистостями, стати свідком
важливих політичних і громадських подій. Наочність зображення
забезпечує психологічний ефект присутності, співучасті в подіях,
що впливає на сприйняття інформації і дає глядачеві відчуття її достовірності.
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У період свого становлення (1839–40-і роки) фотографія розглядалась як засіб отримання точних копій з оригіналу. Неоднозначним щодо «технічного» засобу фіксації зображення було ставлення
і представників образотворчого мистецтва. Рання фотографія імітувала засоби живопису в традиційних для неї жанрах портрета, пейзажу, натюрморту. Вона, як дитина, наслідуючи дорослого, йшла за
віяннями і модами, що формувалися в живописі та графіці. Портрет
обов’язково мав показати модель у фас, профіль або у три чверті.
Усі шаблонні правила переймались з живопису тих років і обумовлювались недосконалістю фототехніки.
Фотографія вперше почала входження в комунікативний процес
на початку 1850 року, коли французький фотограф А. Діздері приклеїв на клаптик картону свій фотознімок і став використовувати
його як візитну картку. Це стало поштовхом для появи різних документів, які досить часто використовувались громадянами: вони
посвідчували особу, а також уміщалися в сімейні альбоми та ін.
фотоальбоми, які втілювали в собі асоціативну історичну пам’ять
поколінь. Потім фотографії стали тиражуватися і широко поширюватися, а згодом широкого поширення отримали картки з фотографіями і серії таких карток [1, с. 312].
У цей же період виникає репортажна зйомка, появи якої з нетерпінням очікувала як преса, так і публіка, яка жадала наглядних новин з різних країн і континентів. Наприклад, Р. Фентон фотографував епізоди з фронтів Кримської війни 1853–56 років, М. Б. Брейді,
А. Гарднер — громадянської війни в США 1861–1865 років, А. І. Іванов, Д. Н. Нікітін, М. В. Ревенсьий — російсько-турецької війни
1877–1878 років. Винахід, а згодом і вдосконалення шторно-щілинного затвора дозволило фотографувати рухомі об’єкти, що дало поштовх для подальшого розвитку репортажної фотографії [2, c. 285].
На межі XIX–XX століть фоторепортаж став провідним жанром
у періодичному друкові. Фотографія очима репортерів допомагала
людям пізнавати самих себе, видивлятися дивні і захоплюючі явища життя, дізнаватися про новини з фронтів війни.
На кінець XIX століття були вирішені всі основні оптико-механічні і фізико-хімічні завдання зі створення фотокамер, а також процесів, котрими ми користуємося в традиційній фотографії до наших
часів.
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У міру вдосконалення об’єктивів і підвищення світлочутливості
фотоматеріалів різниця між графіками і фотографами стала більш
визначеною. Марей і М’юбрідж — піонери моментальної фотографії — показали художникам точні, об’єктивні знімки рухомих об’єктів:
летючих птахів, коней, людей у русі [3, с. 173].
Фотокомунікація є багатогранною і складною сукупністю відтінків і значень соціальної інформації. В ній можна виділити психологічні, емоційні, естетичні, смислові і інформаційно-документні елементи, кожен з яких відіграє важливу роль. Саме від їх гармонійного і осмисленого поєднання залежить продуктивність і дієвість
фотокомунікації.
Таким чином, до середини XX століття фотодокументи посіли
одне з найважливіших місць у системі соціальних комунікацій, розробляючи гостросоціальні теми, наприклад, теми війни і миру, соціальної рівності, насильства. Для прогресивного фотомистецтва характерним стало все більше проникнення в соціальну сутність подій і
явищ, що відбувались навколо. Кращі представники світової фотографії зуміли створити узагальнені образи різноманітних верств
суспільства.
Отже, включившись у систему соціальної комунікації, фотографія
змінюється. Як засіб спілкування, вона сприяє розширенню обсягу
й якості інформації. Пришвидшення потоків інформації і широкий
контакт з дійсністю ставить фотографію на чільне місце серед найефективніших інформативно-документальних засобів.
Література:
1. Легеза Д. С. Композиційно-стильові особливості фотоілюстрацій у
газетній періодиці / Д. С. Легеза // Держава та регіони. — 2010. — № 1. —
С. 133–137. — (Серія «Соціальні комунікації»).
2. Морозов С. А. Искусство видеть: Очерки из истории фотографии
стран мира / С. А. Морозов. — М.: Мысль, 1989. — 352 с.
3. Плужников Б. Ф. Занимательная фотография / Б. Ф. Плужников. —
М.: Искусство, 1997. — 223 с.
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ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Крута О. О.,
2 курс, спеціальність «Документознавство
та інформаційні технології»;
науковий керівник: Ткаченко Н. О.,
старший викладач
Однією з найважливіших умов успішного розвитку культури, науки, промисловості, торгівлі та інших галузей діяльності є не тільки визнання за авторами об’єктів інтелектуальної власності та особами, що набули право на ці об’єкти певних цивільних прав, а й
забезпечення надійного їх захисту. Законодавство України в сфері
інтелектуальної власності містить положення, пов’язані з набуттям,
здійсненням та захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Захист прав інтелектуальної власності становить передбачену законодавством діяльність відповідних державних органів щодо визнання, поновлення прав, а також усунення перешкод, що заважають
реалізації прав та законних інтересів суб’єктів права у сфері інтелектуальної власності, та здійснюється у визначеному законодавством порядку, тобто за допомогою застосування належних форм,
засобів і способів захисту.
У спеціальному законодавстві України з питань інтелектуальної
власності також визначено чимало способів захисту прав інтелектуальної власності. Як правило, власник порушених прав інтелектуальної власності може скористатися не будь-яким, а певним конкретним способом захисту цих прав. Найчастіше він безпосередньо
визначений спеціальною нормою закону або випливає з характеру
вчиненого правопорушення. Однак частіше власнику прав інтелектуальної власності надається можливість вибору способу його захисту.
Суб’єктом права на захист може бути автор або патентовласник,
особа, яка володіє ліцензією. Суб’єкти права на захист можуть самостійно здійснювати захист або звертатися до організацій колективного управління патентних повірених. Якщо існує декілька потерпілих (співавтори), то вони можуть захищати свої інтереси самостійно
незалежно один від іншого або надати право захищати свої права
через одного з них, шляхом делегування своїх прав на захист одному з них.
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Захист прав суб’єктів інтелектуальної власності здійснюється у
порядку, передбаченому законодавством, тобто із застосуванням належних форм, засобів і способів захисту.
Форма захисту — це комплекс організаційних заходів, спрямованих на захист прав і законних інтересів авторів, виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення, винахідників
та інших суб’єктів прав інтелектуальної власності.
Форми захисту прав інтелектуальної власності поділяється на
юрисдикційну і не юрисдикційну. Юрисдикційна форма включає цивільно-правовий, кримінально-правовий і адміністративно-правовий
спосіб захисту.
Таким чином, в Україні захист прав інтелектуальної власності —
це передбачена законодавством діяльність уповноважених державою
органів виконавчої та судової влади із визнання, поновлення та усунення перешкод, що заважають суб’єктам права інтелектуальної власності реалізації їх прав та законних інтересів.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ЗБРОЯ
Куба В. А.,
студентка групи ДІ-51;
науковий керівник: Ломачинська І. М.,
доктор філософських наук, професор
Актуальність проблеми: Еволюція розвитку поняття «інформаційно-психологічної зброї» безпосередньо пов’язана з виникненням
і застосуванням засобів комунікації з одного боку і вдосконаленням
технологій психологічного впливу на людину — з іншого. Крім того,
досягнення сучасної науки і техніки зумовили розвиток інформаційних і психофізіологічних технологій, що дозволяють створювати засоби і методи прихованого дистанційного впливу на психіку.
Метою роботи є аналіз феномену інформаційної зброї з соціально-комунікаційних позицій. Мета передбачає наступні завдання:
визначення сутності інформаційно-психологічної зброї; характеристика видів інформаційно-психологічної зброї.
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Стан наукових досліджень. На межі XX–XXI століть надзвичайну увагу науковців привертають проблеми застосування інформаційної зброї як продукту глобального інформаційного суспільства.
У вітчизняній науковій літературі визначення, класифікація і властивості інформаційної зброї викладені у наукових працях Толубко В. Б.,
Почепцова Г. Г., Перепелиці Г. П., Литвиненко О. В. тощо.
В найбільш загальному вимірі психологічна зброя — це сукупність засобів, форм, способів, методів і технологій впливу на морально-психологічний стан, психологію і поведінку людини у необхідному для протиборчої сторони напрямі.
Психологічний вплив безпосередньо пов’язаний із психологічними станами, психологічними процесами і психологічними властивостями особистості. Це вплив довготривалої дії, який спрямований на зміну у особистості, малої соціальної і великої соціальної
групи ціннісних орієнтацій, духовних цінностей, національно-психологічних особливостей, відношення до історії, культури, традицій.
Застосування в сучасних умовах новітніх технологій навіювання,
маніпулювання, дезінформування, поширення чуток і розповсюдження міфів, разом з організаційними заходами надає можливість впливати на широкий спектр життєдіяльності держави (стратегію розвитку, економіку, політику, духовний потенціал нації, життєвий
рівень населення тощо).
Поєднання інформаційного і психологічного впливу викликає необхідність співставлення технічного і психологічного аспекту. Під
інформаційно-психологічною зброєю слід розуміти сукупність засобів, форм, способів, методів і технологій, що використовуються для
латентного (утаємниченого) викривлення інформаційно-психологічного
простору протиборчої сторони з метою ураження індивідуальної і
масової свідомості. Тобто, не зважаючи на те, що при цьому застосовуються науково-технічні, психологічні, чи технологічні принципи, головною мішенню інформаційно-психологічної зброї виступає
людський розум.
Інформаційно-психологічна зброя може бути спрямована на придушення, знищення, дезорганізацію, дезорієнтацію, дезінформацію,
дезаптацію об’єкта впливу. Вона спроможна порушити психічне
здоров’я, спонукати до спонтанних, немотивованих, агресивних
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(в якості автоагресії чи антисоціальних дій), спричинити тимчасові
чи незворотні зміни та самознищення, підкорити свідомість особистості і спрямувати її в необхідному для суб’єкта впливу напрямі.
Висновки. Однією з найбільш характерних особливостей інформаційно-психологічної зброї є її латентний характер, коли об’єкт
не підозрює, що проти нього застосовується ця зброя. А якщо він і
розуміє це, то завдяки домінуванню протиборчої сторони у інформаційній і психологічній сферах об’єкт впливу нічого не може протиставити. Саме в цьому полягає головна небезпека викликів і загроз у XXI столітті.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
З КАРТОГРАФІЧНИМИ ВИДАННЯМИ
У НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ НАН УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Кушпетюк О. І.,
І курс, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»,
к. тел. (067)-2539442;
науковий керівник: Жалко Т. Й.,
кандидат філологічних наук, доцент
У сучасному інформаційному процесі спостерігається підвищення
ролі та зростання попиту на використання картографічних видань.
Багато наукових досліджень розпочинаються зі збору й аналізу картографічних документів різного змісту. Відшукати потрібні серед
величезного різноманіття існуючих — складне завдання. Картографічні твори збирають і зберігають різні державні організації і відомчі установи: національні спеціалізовані служби, бібліотеки, архіви, музеї тощо. У переважній більшості картосховищ знаходяться
різні за тематикою картографічні видання, а в деяких відомчих фондах зберігаються лише певні види карт.
Серед цих установ однією з найбільших в Україні є колекція картографічних видань НБУВ. Ці видання почали збиратися у бібліо134
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теці з перших років її існування. Основу фонду на той час складали
документи, передані з бібліотеки Університету Св. Володимира, Духовної Академії, Колегії П. Галагана, Одеського Імператорського товариства історії і старожитностей, приватних колекцій професорів
Університету (М. Костомарова), членів Історичного товариства Нестора Літописця (В.Ляскоронського, В. Антоновича), вчених АН України (Д. Багалія, О. Попельницького) та багатьох інших.
Засновником і першим завідувачем відділу графіки та картографії у 1930–1934 роках був відомий український історик, картограф
і бібліограф Веніамін Олександрович Кордт. З 1924 року він активно
працював в Археографічній комісії ВУАН, де видав першу частину
«Матеріалів по історії картографії України» (1931 р.), склав покажчик «Карти першої п’ятирічки» (1932 р.). Вказані праці цінні та
актуальні і на сьогоднішній день для дослідників історії України,
картографів, географів [2].
Сьогодні фонд налічує близько 50 000 одиниць зберігання [2].
В його складі карти й атласи, в тому числі й рукописні, ХVІ–ХХ
століть. Зібраннями картографічних видань опікуються працівники
сектора картографічних видань бібліотеки. Основними напрямами
діяльності сектора є: науково-дослідницька робота з проблем історії
картографії та історії картографування території України, забезпечення наукової організації, функціонування та використання фонду
картографічних видань, введення цих видань в бібліографічний обіг,
створення резервних цифрових копій рукописів та стародруків, популяризація рідкісних картографічних документів. Так, з метою суттєвого покращення технології обробки документів і обслуговування
читачів у НБУВ створено Автоматизовану інформаційно-пошукову
систему картографічних документів, яка призначена для автоматизації на комп’ютерній базі процесів введення, редагування, збереження, реорганізації, реструктуризації експорту та імпорту бази даних
картографічних документів, введення, редагування та збереження
словника тематичних рубрик, формування та друку каталожних карток на картографічні документи, предметного та систематичного
пошуку в базі даних бібліографічних описів картографічних документів [3, с. 128–129].
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Співробітники сектору працюють над розкриттям унікального та
різноманітного фонду, зокрема, над дослідженням картографічних
стародруків з найдавніших часів. Наприклад, у фонді сектору картографічних видань НБУВ серед численних шедеврів європейської
картографії зберігається атлас П. Шенка I «Theatrum Bellicum, inci
piens a Carolo II » [1, с. 178]. Як самобутній і яскравий твір голландської картографічної школи початку XVIII ст. він з художньою
виразністю відображає творчі та наукові пошуки свого часу. Виданий в Амстердамі в 1709 році. В атласі відображаються події війни
за іспанську спадщину 1701–1714 рр., що продовжувалась понад 12
років і своїми військовими та економічними відголосками вплинула на весь світовий простір від Росії до Перу. Цікавою особливістю
даного твору є відсутність текстового супроводу, характерного для
більшості історичних атласів: події розгортаються в картах-панорамах,
планах і гравюрах з життя королівських осіб, військових дій (хронологія подій відображена в атласі поетапно; в кожному розвороті
розташовано по 9 зображень). Для видання атласу використаний
філігранний папір (на шмуцтитулі) та папір верже (сорт паперу з
видимим на просвіт зображенням щільно і паралельно розташованих смуг від тонкого дроту [1, с. 180].
Отже, найбільший масив картографічних матеріалів України на
сьогодні зберігається в Національній бібліотеці НАН України імені
В. І. Вернадського. Діяльність цієї установи, які і інших закладів, що
містять в своїх фондах картографічні видання, направлена на створення особливого режиму їх зберігання та використання і здійснюється в рамках чинного законодавства України. Зібраннями опікуються
працівники сектора картографічних видань бібліотеки. І головне їх
завдання полягає в тому, щоб створити сучасні інформаційно-пошукові системи для роботи з документами та зберегти їх для майбутніх поколінь.
Література:
1. Осталецька О. І. Атлас П. Шенка І «Theatrum Bellicum, inci piens a
Carolo II» у фонді сектору картографічних видань НБУВ пам’ятка європейської картографії початку XVIII ст. / О. І. Осталецька // Часопис картографії: зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 2. — С. 178–182.
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2. Сектор картографічних видань Наукової бібліотеки ім. Вернадського [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — Режим доступу: http://www. nbuv.gov.
ua/node /1068. — Назва з екрана.
3. Шовкопляс Т. Історія формування та сучасний стан картографічного фонду НБУВ / Т. Шовкопляс, А. Герус // Вісн. Львівського ун-ту. —
2010. — Вип. 5. — С. 122–129. — (Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології»).

ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ
ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
Ломачинська І. М.,
доктор філософських наук, професор
Актуальність проблеми: Інтенсивний розвиток новітніх технологій у сфері комунікацій, глобальні інтеграційні процеси становлення інформаційного суспільства зумовили посилення наукової уваги
до можливостей впливу на індивідуальну і масову свідомість та
переосмислення феномену інформаційної війни передусім як війни
інформаційно-психологічної.
Метою роботи є аналіз основних наукових підходів до аналізу
проблеми інформаційної війни. Мета передбачає наступні завдання:
характеристика інформаційних чинників ведення інформаційної війни; виокремлення психологічних складників інформаційної війни.
Стан дослідження проблеми. Означена проблема найбільш комплексно розкрита у публікаціях вітчизняних науковців Г. Почепцова,
В. Толубка, В. Карпенка, Б. Кормича, О. Литвиненко, В. Петрика тощо.
Загалом, у визначенні поняття «інформаційна війна» можливо
умовно виділити інформаційний та психологічний підходи. Інформаційний підхід характеризує інформаційну війну як сукупність методів та способів цілеспрямованого впливу суб’єктів-агресорів в умовах інформаційної відкритості на соціальні відносини (відносини
людей між собою, відносини в суспільстві та державі), інформаційні
ресурси, інформаційно-аналітичні та інформаційно-технічні системи,
системи формування масової свідомості та психіки окремої людини з обов’язковим використанням інформаційної зброї (властивос137
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тей інформації, інформаційних ресурсів та новітніх інформаційнотелекомунікаційних технологій) з метою штучного створення факторів гальмування розвитку людини, суспільства та держави, встановлення контролю над інформаційними ресурсами потенційного
противника задля отримання переваг у пріоритетних сферах суспільного життя.
Згідно з психологічним підходом, інформаційна війна — це
комплекс заходів з інформаційного впливу на масову свідомість в
умовах інформаційної відкритості для зміни поведінки людей і
нав’язування їх цілей, які не відповідають їх інтересам. Поняття
«інформаційна війна» та «психологічна війна», незважаючи на використання такого спільного для них методу впливу, як маніпулювання інформацією, співвідносяться між собою як загальне та часткове. Порівняння понять «інформаційна війна» і «психологічна війна»
дозволяє зробити висновок про те, що в інформаційній війні об’єктом
впливу стають комп’ютери та інформаційні системи; в інформаційно-психологічній війні до інформаційного напрямку приєднуються
психологічний — об’єктом впливу стає індивідуальна і масова свідомість. В результаті цього не тільки руйнується наявна інформаційна система, а й проводиться зміна комунікативної установки в
суспільстві. Водночас, на нашу думку, доцільніше було б інформаційно-технічний фактор руйнування комп’ютерних систем охарактеризувати як «комп’ютерну (чи мережеву) війну», в такому випадку
поняття «інформаційна війна» було б об’єднавчим щодо «технічної»
та «психологічної» як більш загальне за змістом, хоча основним
об’єктом ведення інформаційної війни є соціальна інформаційна
система, адже навіть коли здійснюються руйнівні атаки на сервери
супротивника (технічні інформаційні системи), в кінцевому рахунку страждають від цього громадяни конкретного суспільства (як біологічні інформаційні системи).
Основним засобом ведення інформаційної війни є комунікація,
причому знакова природа комунікації реалізується не лише на вербальному рівні, але й на рівні символів, де інформаційна війна постає війною іміджів. Зважаючи на переорієнтацію сучасних інформаційних війн на знання та інформацію як предмети (цілі) та використання їх як знарядь війни, можемо на сьогодні констатувати, що
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внаслідок гуманізації суспільства відбувається трансформація орієнтації військової агресії з матеріальних на ідеальні цінності —
інформацію, знання, які використовуються як знаряддя та предмети спрямування сучасних інформаційних війн. Відповідно, у війнах
новітнього покоління основна мета війни полягає у тому, щоб зломити волю супротивника й підкорити своїй волі іншу державу чи
групу держав не скільки летальним (фізичним убивством людей),
скільки нелетальним шляхом, що досягається за рахунок інформаційного впливу й морально-психологічною маніпуляцією свідомістю як масового суспільства, так і політичного керівництва держави.
Висновки. Таким чином, стратегія сучасних інформаційних війн
передбачає використання інформаційно-психологічних технологій
впливу на інформаційні системи супротивника (індивіди, соціальні
спільноти) з активним використанням комп’ютерних технологій,
що максимально посилюють їх руйнівну дію.
ЕТИКЕТ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ
Ломачинський Б. Г.,
студент групи ДД-31;
науковий керівник: Ломачинська І. М.,
доктор філософських наук, професор
Актуальність проблеми. Динаміка соціально-економічних і духовних процесів, що відбуваються на фоні глобальної інформатизації суспільств, розвитку різних форм комунікації, зокрема Інтернеткомунікації, актуалізує увагу до проблеми мережного етикету, що
забезпечує ефективність функціонування всієї соціально-комунікаційної системи суспільства.
Мета роботи полягає у визначенні основних правил етикетної
поведінки в процесі мережевих комунікацій.
Мета зумовлює наступні завдання: визначення сутності мережевого етикету, характеристика його основних змістовних ознак.
Стан наукових досліджень. На питаннях мережного етикету акцентувалась увага в наукових публікаціях Ю. Бабаєвої, Ю. Марчук,
М. Моїсеєвої, О.Кущенко тощо.
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Розвиток інформаційних технологій, що зумовив активне розширення кіберпростору, призвів до того, що в Інтернеті сформувалися свої правила поведінки, певні традиції, своєрідна культура спілкування, що має назву «нетикет» (Netiquette — «мережевий» етикет).
Нетикет розкриває соціально-психологічний зміст інтернет-комунікацій, які можна визначити як взаємодію людей за допомогою глобального комп’ютерного Інтернет-середовища з метою успішної роботи та взаємообміну інформацією, наявною в Інтернет-джерелах
(пошук, аналіз, презентація, оформлення тощо), що сприяє самовдосконаленню особистості, збагаченню її особистісної культури.
Для Інтернет-комунікацій визначальними є наступні особливості:
інтерактивність, гнучкість, швидкість, відсутність обмежень, зміна
способів самопрезентації, сприяння якісній видозміні уявлень особистості тощо. Характерні риси комп’ютерного дискурсу: наявність
електронного каналу передачі, опосередкованість, дистанційність,
гіпертекстовість, віртуальність, анонімність учасників та їх креативність.
Загалом, положення нетикету можна розділити на три категорії:
психологічні, емоційні (звертання: «Ти», «Ви», використання смайликів і їх кількість, підтримка новачків чи їх ігнорування тощо);
технічні (використання рядків певної довжини, обмеження на розмір листів, їх підписи, допустимість написання у верхньому регістрі,
допустимість форматування, виділення курсивом, кольором тощо);
адміністративні (правила назв тем, правила цитування, допустимість
реклами, допустимість флейму, необхідність додержуватися тематики співтовариства).
Найчастіше під порушенням нетикету розуміють образи та перехід на особистості, зловмисний відступ від теми (офтопік), рекламу, саморекламу у невідповідних місцях. Порушеннями нетикету
можуть виявитися також наклеп або інша зловмисна дезінформація
чи плагіат.
Найголовнішими правилами етичної поведінки в Інтернеті є повага до гідності особистості, дотримання стандартів моральної поведінки, мінімізація можливих конфліктних ситуацій (наприклад,
через використання флеймів — емоційних висловлювань, що не
враховують точку зору інших людей); повага до права приватного
листування, повага до авторського права тощо.
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У електронному листуванні варто зазначати не лише свою електронну адресу, але й персональне ім’я, яке максимально ідентифікується з особистістю відправника. Обов’язково необхідно зазначати тему листа, що розкриватиме його зміст. У електронному листі,
як і у листі традиційному, звертання розпочинається з ввічливого
вітання із зазначенням імені адресата, а закінчується лист ввічливим прощанням з вказівкою власного імені.
Висновки. Таким чином, нетикет є відображенням традиційного
етикету, у якому має домінувати, передусім, моральність особистості та її повага і до віртуального співрозмовника, основана на толерантності та взаємодопомозі.
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ПІД ПРИЦІЛОМ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ
Мельник А. В.,
ІІІ курс, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к. тел. (099)6356443;
науковий керівник: Єжижанська Т. С.,
старший викладач
В умовах інформаційної війни надзвичайно важко відрізнити дезінформацію від інформації, зуміти протистояти маніпулятивним технологіям країни-загарбника. Російські ЗМІ й соціальні мережі використовуються як дуже ефективний інструмент проти України в
інформаційному протистоянні, війні нового типу.
Моніторинг інформаційного простору засвідчує, що такі теми,
як «російсько-українські взаємини» телеканали двох країн подають
із діаметрально протилежними оцінками. Найбільше негативу щодо війни в Україні, починаючи від подій на Майдані, подається на
російських каналах («LifeNews», «РТР-Планета», «Россия 24» та інших). Російські телеканали використовували так зване правило лому, подаючи цілковиту дезінформацію, до якої вже додавали конкретні технології: спіраль замовчування, стереотипізація, створення
міфів, використання постановочних кадрів, посилання на алогічні
історичні аналогії.
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Сьогодні найкращою платформою для політичного маніпулювання є соціальні мережі. У Інтернет-просторі проштовхуванням дезінформації займаються, у першу чергу, боти (англ. bot, скорочено від
robot), тобто програми, які за одними і тими ж кодовими словами
розмножують потрібну інформацію. За даними сайту sprotyv.іnfo, СБУ
знайшла в соцмережах 600 антиукраїнських груп, які знаходяться
переважно в «Одноклассниках» і «Вконтакте» і адмініструються на
території Росії (sprotyv.info/ru/news14580). Дезінформація в соціальних мережах має чітку цільову аудиторію: журналісти, лідери думок
(яким довіряють і до чиєї думки прислухаються) і частина обивателів, що активно поширюють інформацію, не перевіряючи її. Довіряють соцмережам інколи більше, ніж телебаченню, адже соціальні мережі за своєю природою — це думки друзів. Для того, щоб
сфабрикована інформація виглядала правдиво, не потрібно багато
зусиль. Як це не дивно звучить, набагато важче донести до людей
правду, якщо вона суперечить якомусь міфу або ідеалу, заснованому на внутрішніх переконаннях і зовнішніх орієнтирах.
Російська влада веде агресивну інформаційну війну з використанням технологій маніпулювання свідомістю не лише проти України,
а й проти власного народу. Почути іншу думку в інформаційному
просторі Росії майже неможливо, хіба що через Інтернет, деякі ЗМІ.
Щоб протистояти інформаційній загрозі російської пропаганди, потрібно залучати фахівців з інформаційної безпеки, забезпечивши їх
підтримкою української держави. Сьогодні єдиний, хто бореться з
інформаційною блокадою в нашій країні, по суті, це громадянське
суспільство: stream, де показують події в прямому ефірі, соціальні
мережі. Показовим є діяльність «Інформаційного спротиву» (sprotyv.
info) — це неурядовий проект, головним завданням якого є протидія в інформаційному полі зовнішнім загрозам, які виникають для
України у сфері інформаційної безпеки. Для громадськості пропонуються тільки перевірені факти та аналітику, підготовлену як власними експертами, так і запрошеними до співробітництва українськими й зарубіжними експертами з неурядових і державних структур,
а також міжнародних організацій. Однією з останніх ініціатив українських журналістів є створення сайту www.stopfake.org, головною
метою якого є розвінчування міфів. Головною метою цієї спільно142
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ти є перевірка та спростування викривленої інформації та пропаганди, щодо подій в Україна, яка поширюється у ЗМІ. Кількість учасників групи постійно зростає, приєднуються волонтери, які допомагають перевіряти, редагувати, перекладати та поширювати інформацію
як у соціальних мережах, так і в ЗМІ.
Протистояти цій інформаційній війні можна не такими самими технологіями, а підвищенням рівня медіаграмотності людей, наприклад,
українські користувачі вже добре можуть вирахувати ботів у мережі.
За умови покращення медіаграмотності український інформаційний
простір може вийти з цієї інформаційної війни принципово в іншій
якості й маніпулятивні технології будуть безсилими.
ПОЛІТИЧНІ PR-ТЕХНОЛОГІЇ У ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ
Насарчук С. М.,
1 курс, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут, к. тел. (0332) 78-04-29;
науковий керівник: Жалко Т. Й.,
кандидат філологічних наук, доцент
Один з феноменів сучасної політичної культури — це політичний
PR, який є ефективним засобом формування громадської думки та
здійснення влади. Як свідчить українська практика, інструментом
легалізації та легітимізації влади є політичні PR-технології. Однак,
під час проведення виборів до Верховної Ради України 2012 року
спостерігалося застосування політичних PR-технологій, проблема
яких полягала у викривленні призначеності та зміни їх основних
функцій (використання довгострокових технологій за допомогою інструментів маркетингу тощо), що стає репрезентантом неефективної
виборчої агітації.
PR в Україні, з одного боку, є нововведенням, а з іншого — це
діяльність, яка на сьогоднішній день широко використовується в нашій державі у сфері комунікацій. Таке стрімке зростання популярності PR в нашій державі зумовлене як активним впровадженням
західних зразків ведення бізнесу й політики, так і усвідомленням
вітчизняною елітою необхідності застосування конкурентоспроможних
технологій у багатьох сферах життєдіяльності суспільства [1, с. 96–99].
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Основою виборчих кампаній є політичний PR. Політичний PR —
це особлива функція політичного управління, спрямована на формування у масовій свідомості позитивного ставлення до політичних
продуктів завдяки просуванню цих продуктів та поширенню сприятливої інформації про них.
Інструментом виборчої кампанії є політичні PR-технології. Політичні PR-технології — це методи або прийоми, які використовуються з метою впливу на громадську думку та зміну поведінки громадян. В Україні політичні PR-технології умовно можна поділити
на два види: довгострокові та короткострокові (маркетинговий підхід). Під довгостроковими розуміють технології, цілі яких мають
стратегічний характер. Основне їх призначення підтримка вже створеного іміджу політика. Під короткостроковими розуміють технології, які реалізують за допомогою інструментів маркетингу і призначені для швидкого формування іміджу політиків та підвищення
їх рейтингу, проте не враховують громадську думку. В Україні на
сьогоднішній день досить часто для реалізації довгострокових політичних PR-технологій використовують інструменти маркетингу,
які за своєю суттю є короткостроковими, саме тому їх некоректно
застосовувати. Крім цього, потрібно враховувати ще й такі відмінності між довгостроковими та короткостроковими політичними
PR-технологіями:
1. Результати використання короткострокових технологій достатньо легко вимірюються, проте під час виборчих кампаній в Україні
політики не досліджують політичний ринок, що призводить до викривленої оцінки технологій після їх застосування.
2. Довгострокові технології мають обмежений інструментарій вимірювання ефективності їх застосування, але вони є менш затратними, у нашій державі політики для того, щоб не витрачати великі
ресурси для оцінки ефективності технологій, використовують їх без
апробації.
3. Для короткострокових технологій характерне врахування демографічних та психографічних ознак виборців, однак через недослідженість громадської думки ці ознаки є узагальненими, тому
політикам потрібні значні ресурси для функціонування таких технологій.
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4. При довгострокових технологіях головний акцент ставиться
на групи людей зі специфічними інтересами, це робиться з метою
стабільної підтримки громадян, які точно підтримуватимуть політика, але при цьому політики не до кінця розуміють інтереси громадян.
5. Дія короткострокових технологій зосереджена в межах певної
території, тобто дана технологія не може бути поширена на широке
коло громадян, в іншому випадку вона втратить дієвість, тому політики з обережністю відносяться до застосування таких технологій
тоді коли їм потрібно отримати широку підтримку громадянами.
6. Довгострокові технології призначені для широкої аудиторії і
потребують менше ресурсів, проте не враховують інтересів конкретних груп виборців [2, с. 115–123].
Таким чином, можемо говорити про залежність виборчої агітації від ефективної оцінки політичних PR-технологій.
Література:
1. Зубарєва М. А. Робочі аспекти PR в Україні [Електронний ресурс] /
М. А. Зубарова // Наукові записки Інституту журналістики. — 2010. —
Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=
2369. – Заголовок з екрана.
2. Кальна-Дубінюк Т. П. Паблік рілейшнз: навч. посіб. / Т. П. КальнаДубінюк, Р. І. Буряк. — К., 2010. — 204 с.

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ
Орінська М. Л.,
студентка V курсу, Інституту філології та масових комунікацій;
науковий керівник: Ломачинська І. М.,
доктор філософських наук, професор
Актуальність означеної проблеми зумовлена ескалацією військового конфлікту в Україні, що викликає необхідність перегляду
усталених підходів до питання гендерної рівності.
Метою роботи є осмислення проблеми гендерних стереотипів
у військовій сфері. Завданням є виявлення гендерних стереотипів у
військовій сфері та методи їх подолання.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти гендерних проблем в армії вивчалися у Національній Академії оборони України, Харківському університеті Повітряних сил імені Івана
Кожедуба, Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова.
Стереотипи, що існують у суспільній свідомості, ускладнюють
його розвиток та породжують суспільно-комунікаційні бар’єри, які
ускладнюють ефективне функціонування суспільного організму.
З демократизацією суспільних процесів особливо загострилася увага
щодо існування гендерних стереотипів у військовій сфері. Гендер
зумовлює соціальну позицію людини відповідно до її статі та особливо актуалізується у системі владно-комунікаційних відносин, що
супроводжують професійну діяльність.
Однак, якщо розглядати означену проблему з точки зору категорій фемінності — маскулінності, то ці якості рівною мірою притаманні представникам обох статей. Але під впливом стереотипів жінки
та чоловіки змушені у більшій мірі проявляти гендерно зумовлені
якості, щоб відповідати усталеним суспільним очікуванням. Водночас, історія має велику кількість прикладів сильних, рішучих, сміливих та незалежних жінок, а також слабодухих та інфантильних
чоловіків. Зокрема, Платон писав, що «...за своєю природою як жінка, так і чоловік можуть брати участь у всіх справах, а особливо у
військовій, адже вони разом повинні відстоювати права своєї держави». Вперше жінки на рівні з чоловіками поповнили ряди військовослужбовців з відповідним статусом в Канаді в 1895р. Тепер
жінки в США та Канаді служать у морській піхоті і навіть у підрозділах рейнжерів, а в бойових частинах несуть службу нарівні з
чоловіками.
Водночас, в українській армії у ситуації сьогодення стереотип про
те, що жінки повинні бути задіяні на посадах телефоністок чи у технічній штабній ланці, дуже міцно закріпився у суспільній свідомості та активно підтримується чоловічим військовим керівництвом,
хоча в українському суспільстві вже ні в кого не викликає сумніву
щодо необхідності залучення жінок на військову службу як повноправних суб’єктів військової діяльності. Жінки вміють служити і
складають реальну конкуренцію багатьом чоловікам на таких посадах у збройних силах як: лікарі, юристи, фінансисти, зв’язківці,
психологи, соціологи тощо. Водночас, задля оптимальної інтеграції жінок у військові колективи необхідні адекватні заходи, спря146
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мовані на подолання гендерних стереотипів, адже традиційні (патріархальні) погляди ускладнюють інтеграцію жінок у збройні сили.
Тому найбільш сприятливим для розвитку військової сфери є заперечення виділення у військовій діяльності відмінностей для чоловіків і жінок.
Не можна не згадати про Надію Савченко, яка досягла значних
успіхів у військовій справі. Українська військова, штурман-оператор
вертольота Мі-24 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, старший лейтенант, Герой України
(2015), вона постає яскравим прикладом мужньої жінки, справжнього фахівця у військовій галузі.
Отже, на нашу думку, українцям вже час відмовлятися від застарілих гендерних стереотипів у військовій сфері, які й досі мають
місце у сучасному суспільстві. Це позитивно вплине на інтеграцію
жінок у збройні сили України і поліпшить військовий імідж України у міжнародному контексті.
ЗАЯВА ЯК ВИД ОСОБОВОГО ДОКУМЕНТА
Прудка Є. С.,
І курс, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут, к. тел. (0332) 78-04-29;
науковий керівник: Жалко Т. Й.,
кандидат філологічних наук, доцент
Заява — це один з найпоширеніших документів інформаційного
характеру, що містить прохання та пропозицію і дає можливість
особі реалізувати свої соціальні та громадські права. Як правило,
пишеться від руки в одному примірнику. Хоча сучасні технічні можливості дозволяють укладати документи за допомогою комп’ютера,
однак заява все-таки вимагає власноручного підпису.
Практично всі заяви щодо особового складу складається з таких
реквізитів: адреса (назва організації або службової особи); відомості
про заявника (прізвище, ім’я, по батькові; адреса, іноді — посада);
назва виду документа (заява); текст; перелік додатків із зазначенням кількості сторінок; підпис автора; дата написання заяви.
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Якщо заява адресується до тієї ж організації, де працює автор,
не треба зазначати адресу, паспортні дані, а достатньо назвати посаду та місце роботи (структурний підрозділ).
Текст заяви має таку структуру: прохання (висновок); обґрунтування прохання (докази) для заяв про звільнення, переведення.
Але існують також й інші види заяв. Для прикладу, заява, яку
абітурієнт заповнює при вступі до вищого навчального закладу.
Заява абітурієнта має затверджену міністерством форму. У ній
вступник зазначає таку інформацію: у верхньому колонтитулі по
центру розміщується назва ВНЗ, до якого вступає абітурієнт; у наступному рядку вступник вказує своє прізвище, ім’я, по батькові у
родовому відмінку; нижче від назви документа зазначається форма
навчання, на якій бажає навчатись абітурієнт, а також факультет або
відділення університету(якщо таке є у структурі ВНЗ).
Після вказаної інформації підкреслюється ОКР, який буде здобуватись (молодший спеціаліст (за новим Законом про освіту «молодший бакалавр»), бакалавр, спеціаліст, магістр). Також у спеціальних клітинках вказується шифр та назва спеціальності, яка цікавить
абітурієнта.
Далі вступник вказує інформацію про себе: який заклад закінчив
та у якому році; відзнака за навчання; результати ЗНО (якщо абітурієнт вступає на 1 курс); підстави для поза конкурсного зарахування
(інвалідність або інші дані пільгової категорії); вища освіта (якщо
така раніше здобувалась); громадянство; стать; дата та місце народження; адреса місця проживання або фактична адреса(індекс, область, район, місто/село, вулиця, будинок, квартира, мобільний або
домашній телефон). Також вказуються прізвище, ім’я, по батькові
батьків та їх телефони з метою налагодження контактів та зв’язку у
непередбачуваних обставинах.
Нижче абітурієнт вказує потребу у наданні гуртожитку.
Після того, як абітурієнт заповнив усі дані, у заяві розміщується
згода вступника на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав
для вступу поза конкурсом. Більше того, вступник ознайомлюється
з правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію
обраного напряму, про що робить відповідний запис.
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У кінцевому результаті після проходження усіх хвиль зарахування та особистого бажання вступника навчатися у тому чи іншому
вищому навчальному закладі, заява додається до особової справи
абітурієнта та зберігається у відділі кадрів навчального закладу до
закінчення ним навчання. Далі справа описується і зберігається в
архіві 75 років.
ПЕРШІ УКРАЇНСЬКІ КІНОЗНІМАННЯ
Резнік В. В.,
І курс, група ДКс(з)-1.1,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел.(0332) 78-04-29;
науковий керівник: Жалко Т. Й.,
кандидат філологічних наук, доцент
Кінематограф — наймолодший вид мистецтва, виникнення якого
безпосередньо пов’язане з розвитком науково-технічного прогресу,
передусім у галузі оптики, хімії, фотографії. Водночас кінематограф
жодною мірою не можна назвати «технічним» мистецтвом. Споконвічна потреба людини в образному осмисленні дійсності породила
цей масовий вид мистецтва.
Кіно синтетичне за своєю природою, воно поєднує елементи літератури, театру, живопису, музики, хореографії. Саме тому кінематограф оперує багатьма виражальними можливостями, запозиченими з інших видів мистецтва. Водночас кіно володіє власними
специфічними засобами та прийомами, зокрема: ракурсом (кут зору
кінокамери), зміною планів (загальний, середній та великий), монтажем, що об’єднує окремі кадри у логічній послідовності та дає
змогу передати емоційне й психологічне напруження епізоду.
Кінофільм — це досить новий вид образотворчого мистецтва,
який виник наприкінці ХІХ ст., процес його становлення та формування відбувався протягом ХХ ст., але на сьогодні це мистецтво і
досі знаходить нові шляхи розвитку та вдосконалення. Кінофільм —
термін, що охоплює окремі проекти у галузі кінематографії. Існує
багато інших термінів, що вживаються у цьому значенні: «кінокартина» (чи просто «картина»), «фотоп’єса», «кінопоказ», «кінозйомка»,
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і найчастіше — «фільм». У вузькому розумінні кінофільмом називають твір кінематографії, тоді як фільмом — твір кіномистецтва.
У широкому розумінні на позначення кінофільму використовують
слово «кіно».
У 1893 році головний механік Одеського Новоросійського університету Йосип Тимченко винайшов і сконструював прототип сучасного кінознімального апарату та апарату для кінопроекції. Тоді
ж він здійснив перші в світі кінозйомки — зафільмував вершників і
метальників списів. Із 7 листопада до 20 грудня 1893 року в готелі
«Франція» (м. Одеса) демонструвалися ці дві стрічки. 9 січня 1894
винахід демонструвався на 6-му засіданні секції фізики ІХ з’їзду
російських натуралістів та лікарів у Москві. Нині знімальний апарат зберігається у фондах московського Політехнічного музею.
У вересні 1896 року в Харкові фотограф Альфред Федецький зняв
кілька хронікальних сюжетів. А вже в грудні він влаштував кіносеанс у Харківському оперному театрі. У Львові 13 вересня 1896 розпочались регулярні кіносеанси французьких фільмів у Пасажі Гаусмана (проїзд Крива Липа), що тривали декілька днів.
Перший український фільм — «Запорізька Січ» — відзняв у 1911
році Данило Сахненко в Катеринославі (нині Дніпропетровськ). Піонери українського кінематографу початку 1900-х років віддавали
перевагу екранізації популярних українських вистав «Наталка Полтавка» (за участю відомої актриси Марії Заньковецької), «Москальчарівник», «Наймичка». Тоді ж мала місце спроба створити фільми на
українську історичну тематику, теж на театральній основі («Богдан
Хмельницький» за п’єсою Михайла Старицького).
Із дореволюційним кіно в Україні пов’язана творчість багатьох
популярних акторів. Королевою екрану тих часів була Віра Холодна, яка багато знімалася в Одесі. Протягом 1912–1913 рр. у Львові
було створено студії «Фабрика-фільм» М. Мленця, «Кінофільм» Е. Лорембського, «Полонія» Е. Лорембського, «Леополія» А. Крогульського та Л. Крогульського, на яких спробували розпочати постійне
кіновиробництво.
Отже, якщо охарактеризувати загальну ситуацію в кінематографі кінця XIX початку XX ст., то з упевненістю можна констатувати, що, навіть незважаючи на недостатнє фінансування, відсутність
необхідних технічних засобів для фільмування, наше кіно продовжує не просто жити, а й набирати обертів світового масштабу.
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КОМЕРЦІЙНЕ ЛИСТУВАННЯ
Романенко О. В.,
3 курс, спеціальність «Діловодство»;
науковий керівник: Ткаченко Н. О.,
старший викладач
Ділове листування являється невід’ємним засобом зв’язку і в наші дні. Саме листи з’єднують організацію-автора з іншими установами та зв’язки підприємства із зовнішніми організаціями.
Комерційний лист є специфічним видом ділового спілкування,
прийнятого як у внутрішньодержавній, так і в міжнародній практиці. Цей лист може містити комерційну інформацію про зміни цін,
видів і способів платежів, умови купівлі-продажу тощо.
Головною метою комерційного листа є інформування, пояснення, упевнення, доведення та спонукання до потрібної дії адресата
(одержувача). Службовий лист є документом, тому він повинен бути
чітким, лаконічним, зрозумілим, не містити нічого зайвого, що б заважало сприйманню основної інформації. Добирати потрібні слова
і тон листа потрібно в залежності від мети листування, ступеня
знайомства, віку, статі та необхідності дотримання субординації.
Безперечною умовою є дотримання міри, доречності й такту.
Цілі написання ділового листа можуть бути різноманітні: від заяви про існування організації та переліку їх продукції та послуг; до
розв’язання конкретних проблем, пов’язаннях з ціноутворенням,
строками платежу, поставками продукції і різноманітними іншими
питаннями. Тому існують різні види комерційних листів: запит;
оферта; лист-замовлення; лист-претензія (рекламація).
Діловий лист на відміну від інших текстів ділової мови може
мати окремі індивідуальні авторські риси, але в межах офіційноділового стилю. Втім, у більшості випадків текст складається з таких логічних елементів: вступу, доведення (доказів), закінчення.
У вступі викладаються причини і безпосередній привід до складання службового документа (листа). У цій частині тексту наводять
посилання на інші, раніше одержані документи, що є підставою для
створення нового документа.
У доведенні (доказі) висловлюється сутність питання, наводяться факти, посилання на цифрові дані, якими обґрунтовують позиці
автора листа у порушуваному питанні. Доведення зазвичай закінчується висновком.
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Закінчення є головною логічною складовою листа. У цій частині
формується провідна думка документа: прохання, пропозиція, згода,
відмова. Завершальна частина у службовому документі обов’язкова.
Оскільки, суть комерційної діяльність полягає в організації комерційних процесів, операцій, спрямованих на забезпечення системи
товарно-грошового обміну і управління цими процесами, то суть
комерційного листа полягає у фіксуванні укладання і виконання
комерційних угод та досягненні порозуміння між партнерами для
досягнення цього.
Саме листи з’єднують організацію-автора з іншими установами
та зв’язки підприємства із зовнішніми організаціями. У них вирішуються питання збуту продукції (послуг) і постачання, вони мають велике значення для процесу роботи та організації діяльності,
тому їх можна назвати одним з головних механізмів роботи організації, установи, підприємства тощо.
ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА КАТЕГОРІЯ
Ткаченко Н. О.,
старший викладач кафедри «Документознавство
та інформаційна діяльність»;
науковий керівник: Ломачинська І. М.,
доктор філософських наук, професор
За біологічними вимірами чоловіки і жінки різні, але ці відмінності не можуть бути підставою для обмеження правового статусу
жінок. Поняття приналежності до тієї чи іншої статі включає в себе
ієрархічну складову, яка склалася історично та має ментальне підґрунтя, відповідно до якої чоловіки вважаються істотами вищими
по відношенню до жінок, і, відповідно, завдання, функції та цінності, що належать чоловікам, вище за своїм значенням, ніж ті, які
відносяться до жінок, тобто склалося так, що ролі чоловіка і жінки
були свідомо визначені. Чоловічими справами вважалося займатися війнами, державними справами, наукою, фізичною працею, а
жінки народжували і доглядали дітей, займалися домашнім господарством.
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Але в сучасному світі стать вже не має такого значення як в давніші часи, так як в сучасному інформаційному суспільстві одним з
головних суттєвих чинників особистості є вміння володіння інформацією, значення мають навіть не тільки знання, навички, а особливої ваги набуває уміння розуміти суспільні відносини, комунікативний досвід та емоційний інтелект. Останнє вміння в силу різних
причин більше властиве жінкам, таким чином виходить, що саме
жінка в сучасну епоху має більше шансів бути успішною в різних
сферах життя.
Незважаючи на те, що жінки вносять істотний внесок у розвиток
сучасного світу спостерігається таке негативне явище як гендерна
нерівність, яка проявляється в неоднакових можливостях жінок і чоловіків щодо структур влади, сфери освіти та зайнятості, доходу та
власності. Недооцінка їхньої праці обмежує рівноправність жінок.
Гендерна дискримінація є виключенням або обмеженням, які встановлюються на основі гендерних ролей або відносин, що заважає
людині повною мірою користуватися своїми правами. Гендерна рівність є рівною оцінкою суспільством схожості і відмінності між
жінками і чоловіками, різних соціальних ролей, які вони відіграють
та відображають рівне соціальне становище жінок і чоловіків, яке
створюється за допомогою надання їм рівних умов для реалізації правил творчого потенціалу особистості.
Поняття «гендерний» відноситься не до чоловіка і жінки, а до
понять чоловічий і жіночий, таким чином визначаються якості або
характеристики, якими суспільство наділяє кожну стать. Люди народжуються жіночої або чоловічої статі, але вчаться бути жінками
або чоловіками. Поняття гендерний має глибоке коріння і по-різному сприймається як в рамках кожної культури, так і в різних культурах, причому це поняття має властивість змінюється з часом. Однак
у кожній країні, у всіх культурах гендерний чинник формулює рівень влади і ресурсів, якими наділяються жінки і чоловіки.
Рівність статей не означає їх тотожність, ідентичність або уподібнення один одному, так як і те, що ця рівність не повинна встановлювати в якості норми такі умови і спосіб життя, які притаманні
одній статі. Для з’ясування сутності рівності між жінками та чоловіками важливу роль відіграють такі компоненти як соціальна структура статі та відносини між статями.
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Принцип рівності включає в себе і право на відмінності, яке передбачає обов’язковість обліку характерних для жінок і чоловіків
відмінних рис, пов’язаних з приналежністю до того чи іншого соціального класу, політичними поглядами, релігією, етнічною приналежністю, расою або сексуальною орієнтацією.
Гендерна рівність має за мету становлення однакового відношення
до жінок і чоловіків, здійснення спеціальних заходів для компенсації історичних і соціальних упущень, що заважають жінкам і чоловікам займати рівні позиції. Гендерна нерівність чи дискримінація, не завжди може виражатися в обмеженні прав, вона може також
проявлятися і в наділення такими правами, у наданні пільг, преференцій одній статі щодо іншого.
РЕКЛАМА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВИД КОМУНІКАЦІЇ
Ткаченко О. О.,
старший викладач кафедри документознавства
та інформаційної діяльності;
науковий керівник: Ломачинська І. М.,
доктор філософських наук, професор
Світ реклами у сучасному суспільстві обіймає певну нішу «виробничої» діяльності, яка актуалізується не завжди за допомогою
класично прийнятих норм, правил та характеристик для її розуміння. В чому формується сучасне бачення відповідно до тенденцій
розвитку так і потреб конкретного періоду часу та умов поширення
інформації.
Сьогодні можна знайти велику кількість визначень про рекламу
та її інтерпретації різними науковцями.
Реклама від лат. reclamare — викрикувати (у Давній Греції та
Римі оголошення голосно викрикували на майданах та в інших людних місцях. Реклама є формою спілкування, розроблена для переконання потенційних клієнтів, вибрати товар або послугу з поміж
запропонованих, де важливу та складову роль відіграють стратегічно спланована форма та змістове наповнення реклами.
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Реклама як соціокультурне явище, зачіпає найрізноманітніші сфери
людської діяльності, з огляду її ролі та місця в культурно-комунікативному процесі дослідження. Найбільш важливою частиною рекламної стратегії є мета, де на перший план виходе один або декілька стратегічних цілей.
Стратегічні цілі реклами повинні підтримуватись маркетингових
спрямувань, які включатимуть в себе продаж, брендинг, позиціонування та засоби масової інформації.
Розробка методів формування успішної стратегії реклами це можливість бути конкурентоспроможним в системі сформованого ринку продуктів та послуг певного спрямування.
Рекламна стратегія являє собою довгострокову широкомасштабну програма, що спрямована на вирішення найважливішої рекламної мети.
Стратегія рекламної діяльності складається з двох головних елементів — створення рекламних звернень і вибору засобів розповсюдження реклами. Сьогодні фрагментація засобів масової інформації, стрімке підвищення вартості реклами і звуження спрямованості
маркетингових стратегій підвищують важливість планування засобів розповсюдження. В одних випадках рекламна кампанія починається зі створення вдалого звернення і подальшого вибору засобів
реклами. В інших випадках кампанія починається в сприятливий
момент в засобах реклами, потім слідує розробка рекламних повідомлень, покликаних використовувати такі переваги. Все більше
компаній відчувають користь від спільного планування цих двох
важливих елементів.
Отже, для встановлення комунікації в рекламному повідомленні
важливими є елементи на яких будується стратегія чітко сформованих переваги та відмінних риси позиціонування товару на ринку,
на яких рекламодавець хотів би зробити акцент. Необхідність естетизації реклами обумовлена потребою кожної людини в гармонізації та вдосконалення навколишнього його світу. Естетично-виразна
реклама сильніше привертає увагу людини, ніж суто інформативна,
при цьому сприйняття композиції зображення, шрифту, кольору, фону, графічних ліній і фігур не руйнує священних загальнолюдських
образів.
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Документознавство та
сучасні проблеми

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАМИ
(НА ПРИКЛАДІ США Й АВСТРІЇ)
Ящук Н.,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
У професійному сенсі галузь з управління документами сформувалася в США тільки до 1946 році, коли президент Гаррі Трумен
визнав необхідність створення програми з управління документами,
яка дозволила б впоратися з обсягом документів, накопичених за час
війни. Історично моментом народження нової програми можна вважати 25 вересня 1946. Саме тоді Трумен підписав «Закон ЛоджБрауна» (Lodge-Brown Act), згідно з яким було створено робочу комісію з вирішення назрілої проблеми під керівництвом колишнього
президента Герберта Хувера.
У 1948 році комісія опублікувала рекомендації, які містили положення про утворення Комітету з управління документацією (Records Management Bureau) в Управлінні основних служб (Office of
General Services) та розробці програми з управління документами
«в кожному управлінні та службі федерального уряду». В результаті
ці рекомендації лягли в основу прийнятого в 1950 році «Закону про
федеральні документи» (Federal Records Act), який встановлював, що
«федеральні служби з управління документами та уповноважені служби федеральних агентств повинні розробити і підтримувати ефективні програми по управлінню документами».
Прийняття цього закону і створення в 1955 році Асоціації діловодів та адміністраторів (Association of Records Managersand Administrators), відомої також як ARMA, остаточно затвердили життєздатність нової спеціальності, яка була пов’язана з роботою щодо
забезпечення збереження поточних документів державних органів
США.
Сучасне поняття управління документами виникло в Австралії
у 1950-х роках, коли Архівні управління декількох бібліотек Національної бібліотеки «Cодружество», державної бібліотеки Вікторії
та Відкритої бібліотеки Нового Південного Уельсу серйозно стурбовані питанням зберігання документів. Таким чином, на перших
порах обов’язки фахівців з управління документами на себе взяли
співробітники бібліотек.
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У 1969 році була створена Асоціації Австралії з управління документами (Records Management Association of Australia). Саме тоді
стало зрозумілим, що «документи більшості компаній і державних
органів Австралії занадто довго пролежали в напівхаотичному стані». Це був перший справжній заклик до дії для невеликої групи
фахівців з управління документами і в той же час момент зародження в Австралії професійного співтовариства з управління документами.
Примітно, що Асоціація Австралії з управління документами є попередником Австралійського суспільства архівістів (Australia Society of Archivists), яка відокремилася від Асоціації бібліотек Австралії (Library Association of Australia) лише в 1975 році. Цей факт дає
право австралійським фахівцям з управління документами вважати
архівістів своїми молодшими колегами.
Незважаючи на те, що управління документами виникло в Австралії відносно недавно, австралійські вчені та практики досягли
значних успіхів у цій галузі. Зокрема, вони відмовилися від традиційної північноамериканської теорії життєвого циклу документів,
згідно з якою документи протягом часу їх використання проходять
кілька стадій: документи оперативного діловодства, документи, що
вийшли з оперативного діловодства, і архівні документи.
Сью Маккеміш і Френк Апуорд, прихильники концепції континуума документів, уважають, що в жорсткій американської моделі
є ряд недоліків. Згідно з австралійським підходом, у документів немає
чітко заданих стадій життєвого циклу, а саме по собі уявлення про
його лінійність є неправильним. Вони вважають, що документи мають плинність і можуть повторювати різні стадії життєвого циклу
нелінійним способом.
До того ж, модель континуума документів підкріплюється твердженням про те, що архівісти та фахівці з управління документами
повинні об’єднати свої зусилля заради забезпечення схоронності
документів. У той час як традиційна модель багато в чому сприяла
розколу архівістів і фахівців з управління документами, нова концепція з австралійського континенту дозволяє подолати цей розрив.
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УКРАЇНОЗНАВСТВО —
ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Агамалієва С.,
група УМ-21, кафедра української мови, літератури та східних мов,
Інститут філології та масових комунікацій;
науковий керівник: Коломієць О. В.,
кандидат філологічних наук, доцент
Популярність Шевченкових творів особливо бурхливо зростала
в часи національно-визвольних війн різних народів. Ім’я Тараса Шевченка набуло популярності в Азербайджані на початку ХХ століття. Як повідомляла газета «Каспій» 26 лютого 1911 року, перший
Шевченківський вечір у Баку відбувся 1906 року у зв’язку з 45-річчям
із дня смерті поета. Потім такі вечори проводилися щороку. На вечорах виступали представники прогресивної громадськості Азербайджану, України, Росії, Вірменії, Грузії, Латвії.
До 1914 року азербайджанці знайомилися з творчістю Тараса Шевченка через російські переклади й статті в російській пресі. 1911 і
1914 року бакинські газети «Каспій» і «Баку», незважаючи на заборону царського уряду відзначати шевченківські дати, опублікували
статті про українського поета («До 50-річчя з дня смерті Т. Шевченка», «Батько Тарас» та інші).
У перші роки радянської влади популяризації Шевченкових творів сприяли лекції Олександра Багрія, який у 1920-их роках працював у Бакинському університеті. 1934 року вперше було видано «Кобзар» Тараса Шевченка азербайджанською мовою. До нього ввійшли
поеми «Наймичка», «Кавказ» та вірші «Заповіт», «Лічу в неволі дні
і ночі», «Молитва», «Хоча лежачого й не б’ють», «Якби ви знали,
паничі», «І знов мені не привезла» та інші (перекладачі — А. Джавад та М. Мушфік). Вступну статтю написав Аріф.
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До 125-річчя з дня народження Тараса Шевченка видано його
«Вибрані твори» (Баку, 1939). До цієї збірки ввійшли поеми й вірші
в перекладах С. Вургуна, С. Рустама, Р. Рзи та інших. Наступне видання творів українського поета в Азербайджані з’явилося 1951 року.
Поезії Тараса Шевченка було включено до підручників і хрестоматій для азербайджанських середніх шкіл та до «Хрестоматії літератур народів СРСР».
До 100-річчя з дня смерті Шевченка в Азербайджані видано ілюстровану збірку його поем («Причинна», «Катерина» і «Царі»). До
150-річчя з дня народження видано «Кобзар» азербайджанською мовою з передмовою А. Агаєва «Великий поет українського народу».
До збірки ввійшли переклади С. Рустама, Р. Рзи, М. Рагіма, О. Саривеллі, Т. Еюбова, І. Сеїд-заде, М. Ібрагіма, С. Вургуна, М. Ділбазі і
Е. Алібейлі.
1973 року Аббас Абдулла переклав азербайджанською мовою «Кавказ». Всього після 1917 року в Азербайджані було видано 6 збірок
поезій, перекладено майже всі твори.
Українському поетові присвятили праці азербайджанські літературознавці: М. Рафілі «Тарас Шевченко» (1939), П. Халілов «Тарас
Шевченко» (1961) та «Великий кобзар України» (1964), Мамед-Джафар «Т. Г. Шевченко» (1964). С. Вургун у статті «Серця, сповнені
любові» (1938) назвав творчість українського поета «дорогоцінним
алмазом для азербайджанської культури».
У дні шевченківських ювілеїв в Азербайджані відбувалися вечори, в радіопередачах читали уривки з творів поета. Представники
азербайджанської літератури Ф. Абдулла, Р. Рза, М. Рафілі приїжджали на Шевченківські свята до Києва та Канева. Широко відома
поема З. Халіла «Тарас», що 1939 року на республіканському конкурсі на найкращий художній твір про Тараса Шевченка здобула першу премію. М. Рагім присвятив Шевченкові вірш «Прекрасна моя
епоха» (1939), Р. Рза — оповідання «Полум’яні мечі» (1941), М. Гусойн — нарис «Кобзар і воїн» (1943). Народ Азербайджану не забуває Тараса Шевченка і в наші дні. У Баку є вулиця та школа, яка
носить ім’я поета. Також у Баку 30 червня 2008 року було відкрито
пам’ятник Тарасу Шевченку. В урочистій церемонії брали участь
Президент України В. Ющенко та Президент Азербайджану І. Алієв. Пам’ятник встановлено в центрі столиці на проспекті Свободи.
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Українознавство —
та формування духовності

ФІЛОСОФЬКО-ДУХОВНИЙ АСПЕКТ
У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО
Боголюбова М. М.,
студентка ЗУМ-61, Інституту філології
та масових комунікацій
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»
Лiна Костенко — визначна постать сучасної української культури, чий великий творчий здобуток важко переоцінити. Адже в творах Лiни Костенко дуже багато мотивів, які варті уваги. Творчість
поетеси впливає на читача, формує свiдомiсть, потяг до прекрасного. У ній майстерно переплітається історизм та сучасність, любов та
цивілізація. В ïï творах ми бачимо звертання безпосередньо до читача із закликом до дій, наданням плану та направленням на вiрний
шлях. У творчому здобутку спостерігається мотиви пам’яті, любові, природи. Лiна Костенко, як особистість, дуже впливова людина
в Україні, зокрема, у культурному просторі. Ïï творчість веде за собою людей, впливає на процеси, які відбуваються у державі сьогодні, відображає сутність нашої нації, ïï дух.
Її називають «царицею поезії в Україні». Щира й безкомпромісна, вона ніколи не продавала свого таланту, відстоюючи чесність і
високу художність поетичного слова, через яке виборювала національну свободу. У її слові є живий волелюбний дух наших предків,
драматична доля рідного краю, пісенна душа України. Поетеса намагається осмислити й донести до читача невмирущі скарби людського духу.
Дуже цікаво, що в творах Ліни Костенко слова Україна та Батьківщина майже не зустрічаються. Але при цьому всі ïï історичні
твори пройняті незламним духом, великим оптимізмом, який спонукає читача до дiï, пробуджує національну свідомість. Для самої
ж Лiни Костенко духовність людини нерозривно пов’язана з патріотичністю — це продемонстровано у її віршах, зокрема, у вірші
«I засміялась провесінь: Пора!..»: « I засміялась провесінь: Пора! // за
Чорним Шляхом, за Великим Лугом / дивлюсь: мій прадід, i пра-пра,
пра-пра / усі ідуть за часом, як за плугом». У цих рядках прихова160
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ний великий зміст, що розкриває причетність авторки до історії
свого народу. Адже Чорний Шлях — це дорога до Криму, якою
нападники вели українців у полон, у рабство. А Великий Луг — це
те святе місце, де формувалась та виникла Запорізька Січ, саме Великий Луг постає тут символом свободи, волі та незалежності, символом козацького духу.
Протягом усієї своєї творчості Ліна Костенко постійно розмірковує над роллю поетичного слова в житті людини. У її розумінні
література — це постійна боротьба добра й зла, справедливості й
несправедливості, гуманності й жорстокості. Письменник несе моральну відповідальність за свою творчість, тому він завжди має бути
щирим і чесним. Його художнє слово тільки тоді чогось варте, коли
воно вражає людські серця. Ця думка висловлюється у вірші «Страшні
слова, коли вони мовчать…»: «Поезія — це завжди неповторність, /
Якийсь безсмертний дотик до душі». Філософія — це, насамперед,
проблематика актуальних питань, вирішення яких вимагає інтелектуальної сміливості і вишуканості. Як же можна досягти цієї вишуканості так, щоб це було зрозуміло кожному? Поезія. Ось що
може відкрити таємниці сутності буття, зазирнути навіть у найпотаємніші куточки вашого серця та розв’язати найскладніші проблеми вашої душі.
У багатьох творах Ліна Костенко не просто висловлює почуття,
описує певні історичні події тощо, але ставить досить складні питання, на які й намагається самотужки знайти відповідь чи принаймні окреслити шлях пошуку цієї відповіді. Читач сам не помічає,
як залучається до філософських пошуків, аналізує та розмірковує
разом із автором, ставлячи й собі глобальні питання, шукаючи та
розчаровуючись і знов шукаючи власної істини.
Отже, висновок прочитання поетичного доробку однією з найвідоміших українських сучасних поетес полягає в тому, що духовність для Ліни Костенко займає надзвичайно важливе місце. Духовною є будь-яка діяльність, яка веде людину вперед у напрямку якоїсь
форми розвитку: емоційного, інтуїтивного, соціального, вказує на
життєвість його внутрішньої сили.
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ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ТВОРУ СТЕПАНА ПРОЦЮКА
«КРАПЛЯ БЕРЕША»
Боднарчук О.,
ІІІ курс, спеціальності «Видавнича справа та редагування»
Івано-Франківської філії;
науковий керівник: Дума С. Д.
Степа́н Процю́к — сучасний український письменник, якого вважають одним із найконтраверсійніших письменників-інтелектуалів.
Один з його найчитабельніших творів — «Крапля Береша» наробив
свого часу достатньо галасу в літкритиці, адже тут розповідається
про заборонене кохання-мезальянс, а також про те, як байдужість
може змінити людину і знищити почуття. У центрі сюжету — уявно-потенційні стосунки між ученицею та вчителем, передані через
рефлексії головних героїв у формі щоденникових записів. Автор використовує художній прийом обрамлення: твір розпочинається і завершується мікромонологами-спогадами Северина (які, незважаючи
на непримітні розміри, несуть важливе смислове навантаження —
розкривають справжні почуття героя); основна ж маса матеріалу подана крізь призму бачення учениці Дарини.
Спробуємо визначити жанр твору «Крапля Береша». Незважаючи на те, що новела та оповідання мають багато спільних рис, між
ними є і відмінності, які ми й дослідимо у творі С. Процюка. Якщо
в оповіданні розповідається про одну чи кілька звичайних у своїй
буденності подій та епізодів, то в новелі основу сюжету визначає
якийсь незвичайний випадок з життя окремої людини, що має несподівану розв’язку. У той час, коли читач сподівається на те, що
головні герої незважаючи на усі перешкоди на своєму шляху будуть все ж таки разом, автор будує розв’язку таким чином, що в
головної героїні зникають почуття до вчителя і вона закохується в
іншого. Така кінцівка твору є дуже несподіваною та гострою, що
засвідчує про ознаки новели в творі.
Новелістичний характер тексту демонструє і той факт, що Степан Процюк значну увагу приділяє психологізації портретів героїв.
Дарина, яка «…була стовідсотковою відмінницею, похвали і грамоти, конкурси й олімпіади, жодних психологічних проблем» [1, 35],
близько двох років «жила у вашому [Северина] світі, як сомнамбула» [1, 35]. Образ Северина Івановича надзвичайно суперечливий,
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адже переданий крізь гаму почуттів дівчини, що проходять різні
етапи — від захоплення та ідеалізації до остраху, роздратування та,
зрештою, збайдужіння: «Такий елегантно-урочистий і неподібний
до наших забембаних життям учителів-чоловіків, мовби над його
зовнішністю працювали кілька профіміджмейкерів» [1, 45], «Високоморальна ангелоподібна істота чи основний євнух гарему великого візира? Обламаний життям невдаха-учителюга чи експериментатор з нахилом до психологічних аномалій?» [1, 52], «спітнілий і
якийсь аж некрасивий у власній нав’язливій перейнятості» [1, 60] тощо.
Фінал твору виглядає як просвітлення, звільнення від страшної
хвороби, «сомнамбулічного трансу». Однак, несподівано виявляється, що учитель увесь цей час був небайдужим до своєї учениці (все
це свідчить на користь новели). Проте його заклик «бути разом після завершення навчання обраниці» не отримує взаємності — надто спустошили дівчину любовні страждання.
У творі Степан Процюк веде детальний опис обставин дій, що
доказує про наявність ознак оповідання. Проте автор показує героїв не стільки в площині суспільній, скільки в моральній. Характер
героїв вже сформований, і письменник досліджує його на якомусь
незвичайному переломі, наприклад трагедію нещасливого кохання,
про те, як швидко можуть спалахнути почуття і як швидко вони можуть погаснути. Такі риси властиві новелі.
І оповідання, і новела мають такі спільні ознаки, як стислість та
лаконічність, притаманні аналізованому творові, але головною відмінністю новели від оповідання є те, що новела насичена більшим
динамізмом і несподіваною розв’язкою. Твір «Крапля Береша» закінчується дуже несподівано, отже, можна зробити висновок, що він
носить, швидше, новелістичний характер.
Література:
1. Процюк С. Серафими і мізантропи. / Івано-Франківськ: Типовіт,
2002. — 100 с.
2. Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концепції / К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. —
534 с.
3. Харчук Р. Сучасна українська проза: постмодерний період: навч.
Посібник / Р. Харчук — К.: ВЦ «Академія», 2008. — 248 с.
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ЗОБРАЖЕННЯ ВІЙНИ У ПОВІСТІ ОЛЕСЯ БАБІЯ
«ПЕРШІ СТЕЖІ» ТА ТРИЛОГІЇ РОМАНА КУПЧИНСЬКОГО
«ЗАМЕТІЛЬ»
Бекеш-Дума С.,
голова ЦК «Видавнича справа та редагування»
Івано-Франківської філії
Твори О. Бабія та Р. Купчинського стали знаковими для західноукраїнської літератури 20-х років ХХ ст. Адже в основу сюжетних
ліній їхніх текстів лягло відображення діяльності січового стрілецтва, змальованого очевидцями подій. Обидва автори брали активну
участь у воєнних походах, разом з іншими січовими стрільцями
створили «Артистичну горстку» при Пресовій квартирі, видавали
журнали «Шляхи», «Червона калина», газети «Стрілець», «Стрілецька думка», стрілецькі календарі та календарі «Просвіти», укладали
антології, збірники пісень, де публікували власні твори.
Повість Олеся Бабія «Перші стежі» — про духовне та національне становлення української молоді. Однією з центральних у творі є
тема війни. Автор розглядає її крізь призму бачення численних персонажів, погляди яких нерідко полярні. Художні образи юних воїнів зображено дещо романтизовано. Одному з центральних персонажів Юркові Голубу: «тепер здається, начебто січові стрільці —
то якісь воскресші козаки, що він вибирається на Січ у похід проти
ворога рідної країни» [1;17]. Амбівалентним постає образ Василя
Маланчина, який свою участь у війні припускає лише задля кар’єри
офіцера, хоча чи не єдиний зі свого покоління має реалістичне бачення бойових дій. Молоді селяни Петро Багрій і Марко Луговий
«ідуть на війну без радості, але і без смутку, спокійно і байдуже, мов
на роботу» [1;17], хоча розуміють: «що ця велика війна, яка спалахнула в цілому світі, не сміє застати українців без зброї в руках» [1;17].
Ярослав Садівницький, батько одного з січових стрільців, демонструє
«жаль і страх за сина із почуттям гордості і вдоволення, що Богдан
буде битись за Україну» [1;10]. Отець Косар все сприймає крізь
призму духовного: «Війна – не діло Христове, а діло сатани, діло
світа цього грішного і злого, діло ненависті, не Христової любові»
[1;14]. Для селянина Голуба відхід на війну обох синів є справжньою трагедією: «Юркові із буності забаглось іти на охотника на
війну… Тамтого тижня забрали на війну старшого сина Степана, а
тепер другий хоче сам іти» [1; 11].
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Намір автора — донести до сучасників, що саме явище війни
здатне викликати чимало розбіжностей та протиріч, і навіть найвища національна ідея не завжди виправдовується кількістю жертв,
принесених заради її досягнення.
«Перші стежі» тематично та ідейно перегукуються з трилогією
«Заметіль» («Перед навалою», «Курилася доріженька», «У зворах
Бескиду»). Р. Купчинський часто застосовує прийом контрасту: страшна звістка на тлі чарівної природи («сонце сміється ласкаво і любо»,
«жайворон співає»). Мотив війни поступово розкривається через
образ гробової тиші, гнітючої і загрозливої, «яка родить завсіди бурю»,
через народні прикмети, а саме — з’явлення на небі комети, яка
«все була вісником війни» [3; 8], тому офіційне повідомлення про
мобілізацію не є несподіванкою і лише посилює розпач населення.
Як бачимо, на відміну від повісті О. Бабія, трилогія уже з перших
сторінок розкриває суть світового лихоліття, даючи зрозуміти: якими
благородними цілями не була б зумовлена воєнна боротьба, жертви
її жахливі. Текст пронизаний наскрізними пацифістськими настроями.
Отже, зіставивши повість «Перші стежі» та трилогію «Заметіль»,
можемо виокремити в них такі національні мотиви: 1) боротьба за
незалежність України, 2) війна як засіб національного визволення,
3) звитяга української армії — УСС; 4) рефлексії про нерівноправність націй; 5) переоцінка національного минулого та формування
образу нової української дійсності.
Література:
1. Бабій О. Перші стежі / О. Бабій. — Львів, 1931.
2. Бобинський В. Літературне життя по цей бік Збруча / В. Бобинський //
Нова культура. — Львів, 1923. — ч. 6 (жовт.). — С. 38–44.
3. Купчинський Р. Заметіль: Повість зі стрілецького життя / Р. Купчинський. — Львів, 1991.
4. Салига Т. Час судить по-своєму / Т.Салига // Купчинський Р. Заметіль: Повість зі стрілецького життя. — Львів, 1991. — ч. 1. — С. 5–13.
5. Салига Т. Бо заметілями курилися дороги / Т.Салига // Купчинський Р. Заметіль: Повість зі стрілецького життя. — Львів, 1991. — ч. 3. —
С. 133–143.
6. Салига Т. Високе світло: Літ.-критич. студії / Т. Салига. — Львів;
Мюнхен, 1994.
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МЕТАФОРИКА ВАСИЛЯ СТУСА
Дедерчук О.,
III курс, група ВС-31,
спеціальності «Видавнича справа та редагування»,
Івано-Франківської філії, к. тел. (098)-2546486;
науковий керівник: Стасюк Г. М.,
кандидати філологічних наук, доцент
Проблеми художньої вражальності, поетичного ідіомовлення завжди були актуальними в літературознавстві, а явище метафори привертало особливу увагу теоретиків (Н. Арутюнова, В. Вовк, В. Телія, А. Вежбицька, Дж. Лакофф, М. Блек, А. Річардс).
Метафора (грец. metaphora — перенесення) — розкриття особливостей певного предмета, явища за допомогою перенесення на нього ознак іншого предмета, явища. Цей троп також називають прихованим порівнянням, оскільки він ґрунтується лише на здогаді, натяку.
Метафорі належало центральне місце серед виражальних засобів
мови ще в працях Аристотеля, Цицерона та Квінтиліана. Видатний
український мовознавець Олександр Потебня називав її вінцем авторського мовно-творчого пошуку в найповнішому відображенні думки.
Про кореляцію певних мовних засобів зі створенням образів у
структурі модернізму як художнього методу першою висловила
думку літературознавець Марія Моклиця. Вона встановила визначальні образні засоби мови у творах, що репрезентують кожну модерністську течію: для експресіонізму це гіпербола та алегорія; для
футуризму — неологізм; для символізму — символ. Метафору ж
вона вважала сутнісною характеристикою сюрреалізму.
З цією думкою відомої вченої можна посперечатися, адже багатьох видатних поетів, які долучилися до створення виміру української метафори, важко назвати сюрреалістами. Скажімо, Василя Стуса,
вклад якого в українську поетику й стилістику важко переоцінити.
Художні твори Стуса насичені оригінальними метафорами, які
глибоко пов’язані з народним образним мисленням.
Метафоричність мови цього поета складна й експресивно наснажена, внаслідок чого предмети втрачають звичні обриси, набуваючи
нової якості, а природні явища постають у незвичайній кольоровій
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гамі: «ярий набрякає гнів», «спів калиновий піднісся над водою»,
«ридання шиб і ринв», «вурдиться печаль», «хрипне сніг», «труна
обнімає душу».
Нерідко накопичення метафор створює передчуття тривоги, жалю, збентеження: «Будинок той, котрого жаль будив / чи на який
острішком зойку п’явся / таємний острах, млосно прихилявся / до
сніжних спантеличених ґрунтів…» або «Пірнаю в ночі, наче в сни,
/ до ранку не прочахну. / А три весни, як три стіни, / пополотніли з
жаху».
Характерним для поетичної мови Василя Стуса є вживання персоніфікацій (різновиду метафори), завдяки яким предмети, явища
дійсності та абстрактні поняття набувають рис людини: «На ліктях підвелась зоря, мов породілля», «І дух мій скорчився — і корчами кричить», «Коле груди і хрип прилипнув до грудей».
Василь Стус також творив прості для розгадування метафори,
із прозорою семантикою: «На Колимі запахло чебрецем / і рутом’ятою, і кропивою. / Кохана сестро, дякую! З любов’ю / паду в
про тебе спогади лицем».
Майстерність віршування Василя Стуса саме в метафорі. Він не
новатор, але він зовсім новий поет; його поезія незвичайна, його
мова добірна – він шукав того слова, що творить справжню літературу — ту, що, — як говорив Томас Стернз Еліот, — оголена до самої суті — самий екстракт поезії. Ось кілька прикладів: «тут кожен клен тримає на долоні легкого, ніби пісня, солов’я...»; «тільки
рештки днів, як капотіння вічності об стелю...»; «соловей тягне
на вологій волосині ніч...»; «бредуть берези по коліна в небі...».
Без сумніву, метафорика Василя Стуса неповторна: вона оригінально-емоційна та асоціативно складна. Щоб передати свої почуття, поет удавався до використання як традиційних (народних), так
і до створення нових, оказіональних метафор. Його ідіостиль — це
неймовірно широке поле для майбутніх спеціальних досліджень.
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ЕВФОНІЧНІ СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ
В ПОЕЗІЯХ ЛІНИ КОСТЕНКО
Джердж М. М.,
III курс, група ВС-31,
спеціальності «Видавнича справа та редагування»,
Івано-Франківської філії, к. тел. (098)-2546486;
науковий керівник: Стасюк Г. М.,
кандидат філологічних наук, доцент
У сфері сучасних літературознавчих досліджень чільне місце належить проблемі всебічного осмислення мистецької спадщини письменників-шістдесятників, зокрема — творчості Ліни Костенко.
Вивченню художнього світу цієї, без перебільшення, найвидатнішої
поетеси нашого часу присвячено чимало спеціальних монографічних,
дисертаційних та статейних студій (Базилевський В., Башкирова О.,
Іванишин П., Ільницький М., Клочек Г., Панченко В. та ін.), однак
лише незначна частина цих праць торкається горизонту поетики Ліни
Костенко. Тим часом стилістика письменниці є цікавим феноменом
художньої літератури.
Потреба аналізу фігуротворчості авторки «Марусі Чурай» і зумовлює актуальність обраної теми. Мета роботи — розкрити функціональне навантаження стилістичних фігур у поезіях Ліни Костенко.
Хоча стилістичними фігурами цікавилися ще в античну добу, їхня
класифікація в сучасному літературознавстві остаточно не визначена. Один із найавторитетніших дослідників цієї проблеми Володимир Домбровський виокремлює три види стилістичних фігур: евфонічні, синтаксичні, риторичні. Серед евфонічних найчастіше вживаними є анафора, епіфора, анепіфора, епанафора, симплока, алітерація, асонанс та ін.
1. Анафора — це кількаразове повторення одного й того ж слова чи словосполучення на початку суміжних речень, віршів, абзаців, строф.
Як приклад використання анафори Ліною Костенко можна навести безліч фрагментів із її віршів: «Хтось, може, винен перед
нами. / Хтось, може, щось колись забув. / Хтось, може, зорями
сумними / У снах юнацьких не побув»; «Вона людей хапає за рука168
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ва. / Вона кричить: — Людино, підожди!»; «Хай нап’ються донесхочу ниви. / Хай дівчата помиють коси»; «Тоді її пригорнуть і обнімуть. / Тоді її розгорнуть і однімуть…»; «Було на світі плем’я —
інки. / Було на світі — і нема» та ін.
2. Епіфора — стилістична фігура, протилежна анафорі, яка утворюється повтором окремих слів або словосполучень на кінці суміжних мовних одиниць.
Прикладів епіфори у віршах Ліни Костенко менше, проте вони
оригінальні: «…Лиш виведеш те слово із тої в’язі літер / …нема
коли писати отих маленьких літер, / …А скрізь по всій пустелі тоненькі стебла літер».
3. Повтор слова з кінця одного вірша чи речення на початку наступного — епанафора або, як ще називають цю фігуру, стик —
теж присутній в поетикальній системі Ліни Костенко: «Заслання,
самота, солдатчина. Нічого. / Нічого — Оренбург. Нічого — Косарал».
4. Дуже часто поетеса звертається до анепіфори (інша назва —
кільце), яка є інваріантним поєднанням анафори та епіфори. Наприклад:
В маєтку гетьмана Івана Сулими,
В сучасному селі, що зветься Сулимівка,
До кінських грив припадені грудьми,
Промчали хлопці — загула бруківка…
І як за сонцем повертає сонях,
Так довго вслід дивились ми.
А що, такого? Підлітки на конях…
В маєтку гетьмана … Івана Сулими…
Тобто поезія починається і закінчується одним і тим же рядком.
На цій фігурі зав’язані такі відомі твори Ліни Костенко, як «Моя
любове, я перед тобою…», «Світлий сонет», «Здається, з нами щось
уже не те» та ін.
5. Мабуть уже й не дивно зустріти серед неймовірно багатого
фігурного арсеналу авторки спіраль — рідкісну фігуру, яка полягає в повторі першого вірша першої строфи в кінці першої та усіх
наступних строф. Ліна Костенко використала її в поезії «Я вранці
голос горлиці люблю».
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6. Не можна не звернути увагу також на численні алітерації та
асонанси — повтор у реченні, строфі чи абзаці одних і тих же приголосних та голосних.
Поезії Ліни Костенко переповнені суголоссям різних звуків. Зокрема, в творі «Осінній день» алітерується с та постійно повторюються о, а, і: «Осінній день, осінній день, осінній, / О синій день, о
синій день, о синій! / Осанна осені, о сум! Осанна! / Невже це осінь,
осінь, о! — та сама».
У поезії «Я хочу на озеро Світязь» помітне виразне алітерування
приголосних с, в і т та асонанс на о, і: «Я хочу на озеро Світязь. /
В туман таємничих лісів. / Воно мені виникло звідкись, / У нього сто
сот голосів. / Воно мені світить і світить, / Таке воно в світі одне. /
Я Світязь, я Світязь, я Світязь! / Невже ти не чуєш мене?!».
І таких прикладів можна навести безліч.
Отже, такими, що найчастіше зустрічаються в поезіях Ліни Костенко, безумовно, є евфонічні стилістичні фігури, зокрема анафора,
анепіфора, асонанс та алітерація. На мою думку, це зовсім не випадково. По-перше, будь-який повтор слів чи їхніх сполучень привертає увагу читача. У такий спосіб поетеса акцентує на найважливішому в творі, ненав’язливо вказує на латентний смисл сказаного.
По-друге, відповідно до сучасних уявлень, кожний звук має певне
символічне значення, а тому повторення звуків створює необхідний
слуховий ефект (шелест листя, шум води чи вітру).
МОВА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРИ
Кость І.,
І курс, група П-14, спеціальності «Правознавство»,
Тернопільський коледж, к. тел. (067)-890-30-61;
науковий керівник: Семчишин Л. В.,
викладач
Мова має особливе значення в системі культури. Вона є першоосновою будь-якої культури, так як нею неможливо оволодіти поза
соціальною структурою суспільства, тобто без спілкування з іншими
людьми. І хоча процес соціалізації в значній мірі оснований на імітації жестів, мова є основним засобом передачі культури. Ще однією важливою рисою мови є те, що рідною мовою практично неможливо розучитися говорити, якщо її основний словниковий запас,
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правила мови і структура засвоєні у 8–10 років. Хоча багато аспектів життєвого досвіду людини можуть бути повністю забуті. Це
свідчить, як стверджує Н. Смелзер, про високий ступінь пристосованості мови до потреб людини, бо без неї спілкування людей здійснювалося би значно примітивніше.
Мова бере участь також у процесі набуття та організації досвіду
людей. Багато понять здаються нам зрозумілішими лише тому, що
вони вкорінилися в нашій мові. Дуже часто в одній мові є слова, які
повністю відсутні в інших мовах, і для перекладу даних слів необхідно шукати чи певні синоніми в іншій мові, чи знаходити зовсім
інші слова для того, щоб пояснити це поняття. В українській мові,
наприклад, речення будуються досить довільно, тобто немає визначеності, де має бути підмет, присудок і т. д. Тоді як в інших мовах
це строго регламентується. Все це має пряме відношення до культури, адже саме через поняття людина сприймає оточуючий світ, виробляє загальноприйняті значення.
Спільна мова підтримує також згуртованість суспільства. Допомагає людям координувати свої дії. Відображає загальні знання людей про традиції, сучасні події тощо. Іншими словами, мова сприяє
формуванню почуття групової єдності, групової ідентичності.
Існує дві позиції у сприйнятті мови як елемента культури, засобу її творення та передачі. Ряд авторів (в основному зарубіжних)
відстоюють самоцінність мови як базового елемента національної
культури, який не лише забезпечує формування високого культурного комплексу, але й визначає його сутність. Інша група науковців
сприймають мову як засіб ретрансляції культури або просто комунікації. Проте соціальна практика показує, що за сприятливих умов.
Навіть досить сильно асимільована етнічна група прагне до відродження власної національної мови для забезпечення оптимального
розвитку своєї культури і добивається на цьому шляху значних результатів (як приклад можна навести Ізраїль). Це ще раз підтверджує, що роль мови в системі не може бути зведена лише до виконання ретрансляційних та комунікативних функцій.
Мова є хребтом національної культури, служить засобом людського спілкування, мислення і самовираження у різноманітних формах духовного виробництва і споживання. Крім того, мова — специ171
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фічний національний засіб збереження і передачі соціокультурної
інформації, управління поведінкою людей. Чим ширша сфера застосування національної мови у всіх ділянках суспільного життя, тим
сильніший культуротворчий потенціал народу, тим вищий його духовний розквіт. Тотальна русифікація в Україні в роки радянської
влади витіснила національну мову на периферію суспільного життя, сприяла денаціоналізації народу, руйнації цілісності культури,
результатом чого на даному етапі ми маємо так званий «суржик»
та вперте небажання ряду «українців» розмовляти або навчитися
розмовляти рідною мовою. «Мова, як вірно підкреслив Іван Огієнко, — це форма нашого життя, життя культурного й національного, це форма національного організування... Мова — це не тільки
простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова — це найясніший вираз
нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я...»
ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ЗБІРКИ ПОЕЗІЙ ПАВЛА ТИЧИНИ «ПЛУГ»
Макалюк Л.,
4 курс, ЗУМ-41;
науковий керівник: Коломієць О. В.,
кандидат філологічних наук, доцент
Із давніх-давен, коли народ піднімався на битву за своє право, поруч з мечем воювало і слово. Хвилі визвольних рухів підносили на
свої вершини таланти співців, які кували духовну зброю народові.
«Плуг» (1920) — збірка новаторська за змістом і формою — стала значним кроком Павла Тичини на шляху ідейно-художнього
зростання. «Після найніжніших акварельних малюнків, після тихої
музики поля й шелестіння рідного гаю в поезії П. Тичини з’явилися
нові ритми, нечувана раніше сила і розмах, з’явилися симфонізм
його поезії. Із титанічних визвольних змагань народу поет-мислитель
черпав незвичайної місткості образ, художній афоризм, свою незрівнянну мелодику, це звідти йшло буйне мистецьке новаторство
Тичини, його поетичні відкриття», — цілком слушно відзначив Олесь
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Гончар. Павло Тичина, перебуваючи у вирі соціальної боротьби і
звертаючись до революційних тем, у збірці «Плуг» через ряд символічних образів висвітив страшний стан України і власного серця:
«…Стоїть старорозтерзаний Київ, І двісті розіп’ятий я…».
Лірика «Плугу» рясніє революційними мотивами, поширених уявою на цілий космос. Це вже стане характерною прикметою Тичинівського ідіостилю і проявиться у наступній збірці «Вітер з України».
Але попри феноменальне «прискорення» і подальшу «кристалізацію»
віршового майстерства вже втрачалося в ліриці блаженне звучання
пісенності з світанкових світів. Захоплений революцією в її радянському напрямку для України і оспівуючи її в космічних планах, Павла Тичина часом, хоч іронізуючи, відкривав завісу над дійсністю і
подавав вираз сумнівів.
У світогляді Павла Тичини відбулися докорінні зміни. Вітер революції, за висловом академіка О. Білецького, порвавши ніжні струни
на арфі «Сонячних кларнетів», натягнув на лірі поета «нові мідні
струни».
Істотні зміни відбулися і в стилі Павла Тичини, в його поетиці.
Порівняно з «Сонячними кларнетами», «Плуг» є новою яскравою і
неповторною художньою системою. Павло Тичина виступає тут майстром громадсько-політичної теми. Публіцистичний струмінь, який
майже відсутній у ранній творчості поета, у «Плузі» виступає як
одна з істотних рис стилю, що засвідчує продовження поетом традицій Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Вірш «Вітер»
передає могутню музику і динамічну колористичну гаму грізної
стихії. Він потрясає громоподібними «бетховенськими акордами»,
відтворенням повної непідвладності бурі в ритмічних структурах,
що не мають аналогій в усій українській поезії. Живописність грізної стихії увиразнюється іще й своєрідною «мелодією» бурі, яка
створюється поетом за допомогою гам, опертих на сонорні Р та Л.
До кращих творів, витриманих в ключі космічно-планетарної символіки, належать три вірші-мініатюри циклу «Сотворіння світу». Це
глибокий поетично-філософський роздум над масштабними проблемами: Революція, Історія, Людство, Народ, Людина. Перша частина циклу — оповідь про «сотворіння» землі. Дві інші відтворюють
наступні етапи: успіхи людини в практичному освоєнні природи,
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винахід важливого знаряддя — плуга і, нарешті, боротьбу між трудом і капіталом. До збірки увійшли також вірші космічно-планетарного характеру: «Месія», «І буде так…», «Міжпланетні інтервали»,
«Перезорюють зорі».
У «Плузі» намітились також тенденція до реалістичного змалювання сучасності, відтворення конкретних історичних подій, ситуацій. Про це свідчать вірші «На майдані», «Як упав же він з коня…», «Ронделі», «Псалом залізу», «Листи до поета», «Плюсклим
пророкам». «Епічна лірика» Павла Тичини чарує також поєднанням
лірики з героїкою, романтичною окриленістю. У зображенні ж подій громадянської війни йому вдалося уміло поєднати строгу публіцистику з винятковою пластичністю образів.
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНЦІВ
У НЕГОПОЗИТИВНОМУ СПІЛКУВАННІ
Рябокінь Н. О.,
старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов
Полтавського інституту економіки і права, к. тел.(066)-3217184
Комунікативна поведінка — як вербальна, так і невербальна —
також має національні особливості не лише в аспекті вибору засобів комунікації, а й у механізмах, що впливають на такий вибір,
регламентують частотність, зумовленість і перевагу того чи іншого
засобу в різних ситуаціях спілкування. Вибір носієм мови засобів
комунікації насправді є не довільним, а регульованим соціокультурною нормою, мовленнєвою практикою етносу.
Людині властиво відчувати як позитивні, так і негативні емоції.
Емоції відрізняються ступенем експресивності, спрямованістю, цільовими настановами. Кожний народ виробив свої культурно обумовлені правила емоційної поведінки. Характерними рисами українців
вважаються як експресивність та емоційність, так і дотепність, спритність, винахідливість, зокрема в мові, холеричний темперамент, схильність до емоційно-екстатичного реагування на перебіг ситуацій,
загальна динамічна організація внутрішнього світу, що в цілому є
виявом потужного життєвого потенціалу етносу.
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У мовленні зазначені психічні особливості українців виявляються в широкому вживанні експресивних засобів у складі висловлювань згоди / незгоди, наприклад, використання окличної інтонації:
– Позичте, дорогий сусіде, троячку. – З великим задоволенням!
(В. Минко); – Дай хоч зараз поцілую, Ксеню! – Ні! (В. Гжицький).
Комунікативна функція емоційності полягає в інформуванні про
емоційний стан мовця та його ставлення до ситуації мовлення: позитивне ставлення — мовець погоджується / дозволяє, негативне
ставлення — мовець не погоджується / забороняє.
Одна з основних рис українського національного характеру, як
відомо, це кардіоцентризм, емоційність, що й виражається у мовленні передусім наявністю широкого діапазону модусів та засобів
для їх вираження у процесі комунікативної діяльності індивідуума.
Прикладом відкритої форми виявлення емоцій є вигуки, які інтенсифікують позитивну чи негативну реакцію: – Хіба в дорозі нам ще
кручі будуть?! – О, так, моя дитино! (О. Олесь); – Гляди, щоб
вранці бігать не прийшлося та грітись. – А так! (О. Олесь). Особливу функцію виконують ніжні / грубі (лайливі) звертання, оскільки не тільки конкретизують адресата, а й виражають емоційне значення, тобто є водночас і конкретизаторами, й інтенсифікаторами:
– І жіноцтву можна приєднатися? – Звичайно, люба, – відповів
князь Рюрик (В. Малик); – Усе то через ті книги, – підтакнув другий голос. – О, то свята правда, ласкаві панове! (Р. Іваничук).
Звертань, які містять негативне стилістичне забарвлення, звичайно, бажано уникати в розмові, але, на жаль, саме такі звертання
часто трапляються у висловлюваннях згоди / незгоди, дозволу / заборони: – Жінко, Химіє! – Замовч, телепню! (В. Минко); – Приїхав!.. Дя Іван приїхав! – Не кричи, шалена! (В. Минко). Такі звертання можуть вказувати на внутрішні й зовнішні властивості людей
(і позитивні, і негативні). Слід зазначити, що обидва види звертань
мають місце в негопозитивних висловлюваннях, але позитивні використовуються частотніше в згоді та дозволі, а негативні — незгоді, забороні.
Загалом для українського комунікативного формату визначальною рисою є висока комунікативна активність учасників спілкування, які апелюють до опонентів у межах заданої ситуації щодо
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розв’язання певних проблем. При цьому комунікативна стратегія
українців націлена на позитивно конотовану інтеракцію, її естетизацію, одним із маркерів якої в українській традиції є вживання
здрібніло-пестливих (демінутивних) форм власних та загальних назв
у контексті відповідної ситуації — побутової чи художньої. У проекції на українську мовну свідомість універсальні закони комунікації набувають етномаркованого вербального вияву, об’єктивуючись
у тому мовно-мовленнєвому матеріалі, що сформувався впродовж
тривалої комунікативної практики українців.
ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
Рященко О.,
група УМ-21, Інститут філології та масових комунікацій,
кафедра української мови, літератури та східних мов;
науковий керівник: Коломієць О. В.,
кандидат філологічних наук, доцент
Літературна, наукова і педагогічна діяльність І. П. Котляревського
пройнята гуманізмом, життєвою мудрістю. Це був справді новатор
у найширшому розумінні цього слова. Поет утверджував духовний
ідеал народу, відстоював і викривав усе вороже й чуже народній
моралі. Характерною рисою І. П. Котляревського є глибоке знання
життя народу, його характеру, національної вдачі, діяльна любов до
всього, що входить у поняття «вітчизна», що розвиває і зміцнює це
поняття. У його творах ставилися важливі громадянські, моральноетичні проблеми епохи і розв’язувалися вони з передових позицій.
Широке громадянське звучання творчості І. П Котляревського
сприяло розхитуванню всього, заснованого на гнобленні, здирстві, на
знущанні з простого люду. Значення І. П Котляревського як зачинателя української літератури винятково важливе: своїм поетичним
словом, утвердженням засад демократичної естетики він відкривав,
новий напрям у розвитку національної культури, спрямований на
дедалі глибше проникнення в життя народу, на осмислення його
історичної долі. Оригінальність і суспільне значення таланту автора
«Енеїди» прекрасно розуміли прогресивні діячі української культури
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Т. Г. Шевченко, І. Я. Франко, Олена Пчілка, М. П. Драгоманов, Леся
Українка, М. М. Коцюбинський, В. К. Винниченко, С. О. Єфремов,
М. К. Зеров та багато інших її представників. Творчість І. П. Котляревського увійшла дорогоцінним вкладом в українську літературу і
стала живим джерелом духовного розвитку народу.
Значення «Енеїди» й у тому, що цим безсмертним твором І. П. Котляревський поєднав українське художнє слово зі світовою культурою. Цим твором автор довів, що і й у рамках бурлескного жанру
можна правдиво показати життя народу і висміяти його ворогів.
«Енеїда» — чи не єдиний твір у Європі, що став народним, бо це
перша високохудожня поема нової української літератури зогріває
читача власним, а не позиченим світлом.
Відомо, що Т. Г. Шевченко, звертаючись до І. П. Котляревського,
пророкував йому невмирущість. Образи творів І. П. Котляревського живуть у сучасному живопису, графіці, музиці та інших видах
мистецтва. Ім’я творця славнозвісної «Енеїди» стало уславленим,
твори — невмирущими. За що ж йому судилося безсмертя?
Велика заслуга І. П. Котляревського в тому, що він підняв нові
теми, звернувся до невичерпних скарбів фольклору, він перший серед українських письменників до шевченківського періоду широко
звернувся до невичерпних багатств мови народу, з’єднав її із найкращою, життєздатною, книжною мовою, удосконалив техніку вірша і п’єси. Народолюбство І. П. Котляревського, осуд жорстокості
кріпосників, їхнього паразитизму і морального дикунства, проголошення ідеї рівності станів, розумової і моральної вищості народу над
панством — усе це мало не лише літературно-мистецьке, а й велике суспільне значення, бо скеровувало читачів на роздуми, на шлях
демократизму, вселяло віру в краще завтра, стимулювало національне відродження.
Незаперечним мірилом значення творчості і діяльності І.П. Котляревського є його популярність за межами своєї землі. Про нього
писали чеські та польські журнали вже з 1906 року; дещо пізніше
заговорила про це преса Англії, Франції та Італії.
Творчість І. П. Котляревського має і виховне значення. На його
творах вчимося любити свою Вітчизну, рідну мову, навчаємося бути
чесними, роботящими, виховуємо в собі високу моральність і героїзм,
гуманність і оптимізм, переймаємо мудрість і красу добрих почуттів.
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АГІТАЦІЙНЕ ПОЛІТИЧНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
У ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ
Стасюк Н. В.,
здобувач Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова
Під «агітацією» розуміють «поширення ідей та гасел з метою
впливу на суспільну свідомість і настрої мас, спонукання їх до цілеспрямованої активності, політичних дій», дію, «що має на меті переконати, схилити до чогось» [4, с. 16]. Якщо агітацію розглядати як
похідну від «агітувати», то вона матиме значення: «переконувати в
чому-небудь, спонукати до чогось» [Там само, с. 16]. Як правило,
«агітацію використовують у політичній боротьбі в явній чи прихованій формі» [3, с. 5]. З огляду на наведені дефініції агітації, можна
виділити в ній три основні семантичні компоненти: вплив, переконання, спонукання. Детальний розгляд цих трьох складових агітаційного повідомлення дозволить чітко уявити природу агітації.
Сутність мовленнєвого впливу полягає в такому використанні мови,
при якому в модель світу реципієнта вводять нові знання і зазнають
модифікації уже наявні. Отже, мова — це «інструмент соціальної
влади», здійснення якої передбачає, що за мовним висловленням
завжди є якісь інтереси, цілі, чиясь позиція. Такі інтереси окреслюють комунікативні цілі дискурсу.
Як відомо, мовні знаки наділені прагматикою і здатні впливати
на людей та викликати певну реакцію. Механізм впливу на свідомість особистості в політичній комунікації безпосередньо пов’язаний
з аргументацією (переконанням) як з одним з основних засобів досягнення перлокутивного ефекту, як з «однією з можливих тактик
реалізації задуму» [2, с. 13]. Ефективний комунікативний вплив здатний радикально змінити погляди адресата, проте для дійсно ефективного впливу необхідно володіти певними прийомами. Мовленнєва
діяльність — це стратегічний процес, основною одиницею якого є
мовленнєвий акт, ефективна реалізація якого залежать від вдалого
вибору оптимальних мовних засобів.
Глобальною метою, яку мовець ставить перед собою у процесі
комунікації, є вплив на слухача. Ця мета найбільш яскраво виражена у спонукальних мовленнєвих актах. З позиції прагмалінгвістики,
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спонукання є ілокутивною силою, у якій знаходить втілення цільовий аспект спілкування. Спонукальну ілокутивну силу як прагматичне значення мовленнєвого акту мовець реалізує з орієнтацією
на спільний для нього та слухача фонд знань про світ і про систему
прийнятих у певному лінгвокультурному суспільстві норм мовленнєвої поведінки.
Можна сказати, що агітаційний текст з позицій прагмалінгвістики представляє «інтерактивну діяльність учасників спілкування,
встановлення і підтримку контакту, емоційний та інформаційний
обмін, здійснення впливу один на одного, переплетіння комунікативних стратегій, що змінюються, та їх вербальних і невербальних
втілень у практику спілкування, визначення комунікативних ходів
в єдності їх експліцитного й імпліцитного змісту» [1, с. 5].
Таким чином, агітація в політичній комунікації має таку структуру: вплив на свідомість адресата, що реалізується шляхом переконання його у правоті адресанта, результатом чого є успішне спонукання адресата до необхідної для автора реакції, тобто для досягнення
інтенційно вмотивованого перлокутивного ефекту.
Отже, з огляду на особливості сучасного політичного агітаційного повідомлення, зокрема українського, можна стверджувати, що
основним його показником є прагматично зумовлений заклик, який,
будучи мовною формою агітаційного впливу, спонукає адресата до
певної дії.
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УКРАЇНСЬКА МОВА В СЛОВАЧЧИНІ.
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ
Фетько І. І.,
Філософський факультет 6 курс (1 курс ІІІ ступіня),
спеціальність слов’янські мови та літератури (українська мова),
Пряшівський університет у Пряшеві (Словаччина);
науковий керівник: Чіжмарова М.,
професор
Сама мова є предметом дослідження, як явище, яке ми можемо
відобразити на різних платформах. У кожному разі, це всього лише
місток, що відображає її функції зв’язку, що визначає мову в комунікаційній моделі як засіб, за допомогою якого експедієнт надсилає
повідомлення (інформацію) перцепієнтові. Для того, щоб вони могли
один одного «зрозуміти», необхідно, щоб одержувач міг декодувати мовні знаки, таким чином, щоб мати можливість досягти набір
фонем (назв) на основі концепції сприйняття, так би мовити, реальної дійсності. За допомогою семіотичних принципів можемо пояснити багато соціальних фактів, про які свідчать мовні знаки. У будьякому випадку, ретельний добір концепції для назви предметної дійсності, головним чином впливає на якість зв’язку. В разі «міжмовної» комунікації, цей факт стає ще більш важливим.
Вираз «інтерлінгвальний» використовуємо не як термін, але тільки
в якості робочого виразу для потреб вираження складності того,
що місить в собі тема дисертації — українська мова в Словаччині.
Йдеться про те, що меншина русинів-українців використовує українську мову як свою рідну, в той час як живе в словацько-мовному
середовищі з малим контактом із поточною (живою) українською
мовою.
Таким чином, носіями мови, яку ми досліджуємо, є люди, які
використовують українську мову як свою материнську, але рівень
знання цієї мови не відповідає тому, який мають і володіють громадяни України. Якась ілюзійна підмножина, витворює специфічний варіант української мови, яка є для нас місцем для дослідження в «міжмовному», тобто «інтерлінгвальному» контексті. Нашою
ціллю не є первинне і поверхневе констатування якоїсь «архаїчно180
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сті» цієї мови і відчуття, нібито українці, які проживають у Словаччині втратили контакт з активною формою сучасної літературної
мови. Скоріше всього, навпаки. Мову сприймаємо як живий організм, який росте з певного суспільства, служить йому і відображає
його сутність (соціолінгвістику). І, звичайно, відображає сусідні
мовні контексти (у нашому випадку словацьку та польську мови).
Матеріалом для дослідницького проекту послужать кілька джерел. По-перше, українські періодичні видання, що видаються у Словаччині та вже декілька років практично не змінюються візуально —
«Нове життя», «Дукля» та «Веселка». Зокрема, «Нове життя», що видається раз у два тижні, завдяки своїй редакційній стратегії має на
меті реагувати на поточні події української меншини в Словаччині.
Цікавим матеріалом дослідження є також журнал для дітей, де ми
можемо розширити дослідження завдяки аспекту формування зображення у різних поколінь (при оцінці тексту з точки зору перцепієнта).
Більш ніж тексти художньої літератури, видані у Словаччині українською мовою (в основному авторів, поколінь, що належать до
літніх письменників — середній вік близько 60 років), нас будуть
цікавити переклади зі словацької на українську мову, де в якості
перекладачів представилися саме українці, які проживають у Словаччині — Іван Яцканин та Еліаш Галайда. У цьому випадку, вже
згадувана «інтерлінгвальність» стає ще більш цікавішою, бо художній переклад між словацькою та українською мовами змушує перекладача задуматися над адекватністю виразу по відношенню до
реальної дійсності набагато сильніше і більш цілеспрямовано, ніж в
концепції авторських текстів. Не менш цікавим для нашої праці є і
кількарічний науково-дослідний проект «Між Карпатами і Татрами»
(Ужгород), що містить збірки перекладів словацьких та українських авторів Карпатського регіону, переведеними українськими перекладачами зі Словаччини.
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БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ІДЕОНІМИ
НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ТВОРІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ
Цілина М. М.,
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови, літератури та східних мов
Інституту філології та масових комунікацій
Серед вивченого в українській мовознавчій науці ономастичного
простору особливе місце займають оніми на позначення назв творів
художньої літератури. Цих ономастичних одиниць значна кількість, а
питання вивчення їх структури, семантики і функціонування ще й
досі залишаються за межами лінгвістичних досліджень. Спробуємо
розглянути специфіку таких найменувань, досліджуючи назви творів художньої літератури для дітей.
Найменування творів художньої літератури М. М. Торчинський
розглядає у цілому серед бібліонімів, зокрема їх підсектора — белетристиконімів. Бібліоніми ж, у свою чергу, належать до великого класу — ідеонімів — «різних категорій власних назв, що мають денотати в розумовій, ідеологічній і художній сфері людської
діяльності».
Структура цих онімів не є чітко визначеною й окресленою. Назва може складатися як з одного слова, так і словосполучень і навіть цілих речень.
Двослівні ідеоніми на позначення назв творів української літератури для дітей можуть мати структуру сурядних сполучень: «Козенята і вогонь» Т. Коломієць, «Ворона та рак» Г. Барвінок, «Лисичка і журавель» І. Франка. Інший тип досліджуваних двослівних
ідеонімів являє собою структуру, за будовою подібну до простого
словосполучення з різними підрядними зв’язками між компонентами: 1) утвореннями, між частинами яких установлюється підрядний
зв’язок — узгодження: «Українська мелодія» Є. Гребінки, «Снігова
баба» І. Жиленко, «Кіт Чудило» М. Йогансена; 2) із підрядним зв’язком керування між частинами: «Брат із сестрою» М. Костомарова,
«Молитва за Україну» Я. Щоголева, «Казка про плуга» Б. Харчука;
3) між компонентами яких установлюються підрядні зв’язки прилягання: «Зацвіла в долині» Т. Шевченка, «Харитон за заплаві»
І. Сенченка, «Ангел на землі» Р. Завадовича.
Наступний структурний різновид назв українських художніх творів для дітей слід співвідносити зі словосполученнями, між части182
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нами яких установлюється два і більше підрядні зв’язки, а саме:
узгодження: «Плач рідної мови» Б. Лепкого, «Доля малої Катрусі»
О. Копиленка; змішаних: «Хмарина в небі голубім» А. Малишка, «Легенда про золоте зернятко істини» В. Симоненка.
Серед двокомпонентних найменувань-ідеонімів досліджуваної групи варто розглянути ще й ті, що за будовою схожі до простих непоширених речень, наприклад, «Хто розмовляє?» Л. Глібова, «Дивувалась зима» І. Франка, «Весна іде!» Б. Грінченка. Знаходимо ще
такі, співвідносні з питальними реченнями, найменування творів
дитячої літератури: «Хто кого гойдає?», «Чому вусатий колосок?»
(Н. Кир’ян ), «Де літо зимує?» (М. Стеблина).
Окличні речення як основа для ідеонімів функціонують, але обмежено, в назвах поетичних творів: «Учіться!» (Ю. Федькович),
«О мова моя!» (В. Сосюра), «Співай, соловейку!» (М. Познанська),
«Добридень тобі, Україно моя!» (П. Тичина).
Ідеоніми на позначення назв творів української художньої літератури для дітей репрезентовано також найменуваннями, що за структурою подібні до простих односкладних речень, зокрема: 1) означено-особових: «Любіть Україну» (В. Сосюра), «Починай малюнок
сонцем!» (А. Костецький); 2) неозначено-особових: «Мені тринадцятий минало....» (Т. Шевченко), «Злодія зловили» (М. Черемшина);
3) безособових: «Сумно і тьмяно» (М. Старицький), «Нема роду переводу» (М. Петренко); 4) узагальнено-особових: «Умій почекати»
(К. Ушинський); 5) інфінітивних: «Стати б хоч на менти лічені…»
(Л. Кисельов).
У межах української дитячої художньої ідеонімії виокремлюємо
структури, ідентичні до моделей простих, ускладнених звертанням,
речень: «Мамо, іде вже зима…» (Леся Українка), «Ой, не крийся, природо, не крийся…», «Співай, соловейку!» (М. Познанська).
Насамкінець варто розглянути назви, подібні за будовою до складних речень: «Я їм про Хому, а вони про Ярему» (І. Світличний),
«Про те, як дельфін Серпокрилець урятував небо» (О. Зима), «Минають дні, минають ночі…» (Т. Шевченко).
Таким чином, аналіз української ідеонімії на позначення назв творів художньої літератури для дітей дає підстави стверджувати, що
представлений онімний клас — своєрідний мовний комплекс одиниць,
що у структурному плані являє собою різнокомпонентні утворення,
за будовою схожі до словосполучень, речень, однак функціонують
як номінативні одиниці.
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ЩОДЕННИКИ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА
Черненко Т,
4 курс, ЗУМ-41;
науковий керівник: Коломієць О.В.,
кандидат філологічних наук, доцент
Григір Тютюнник — правдошукач й неперевершений характеротворець. Його болісне намагання пізнати самого себе, свою складну натуру, а ще — намагання доскіпливо проаналізувати власний
психічний стан у період виношування та втілення художнього задуму, простежити оте диво з див — народження твору, відображено у щоденниках і листах.
Письменник був совісливий не тільки у стосунках, а й у творчості, що прийшла до нього, зрештою, як професійне заняття, всі етапи якого він аналізував і намагався по-селянськи мудро дати свою
оцінку. Письменник усвідомлював і осмислював усе, чим займався: психологія власної душі й психологія творчості переплелися в
його долі в досить органічній зав’язі. Власне, щоденники Григора
Тютюнника — то психологічна рентгенограма душевного життя людини не тільки вдумливої, а й здатної до нещадного самоаналізу.
«Не святі горшки ліплять — майстри. А майстрами стають люди. Я — людина. Я буду майстром!» — читаємо у його щоденнику.
Щоденники і записники Григора Тютюнника відтворюють внутрішню еволюцію великого майстра. Безперечною перевагою цих матеріалів є їхня інтимність, щирість, безпосередність. У них Григір
Тютюнник постає живою людиною зі своїми болями, переживаннями, сумнівами.
У листах, щоденникових записах, робочих записниках Григір Тютюнник постає людиною цільною, цілісною, але не самовпевненою:
«Я невпевнено живу і пишу невпевнено. У мене немає житейського нахабства»; «Ідеалізм мій полягає в тому, що я завжди жду від
людини хорошого. Через це у мене повна відсутність дипломатичності у стосунках з людьми». А ще: «Сумніве! Мій мучителю і помошнику. Як тяжко з тобою і як страшно залишитися без тебе».
Теми міркувань Григора Тютюнника найрізноманітніші: «Питають часто, над якою темою працюю. Ніколи не працював над темою!
Завжди працюю над почуттями, що живуть навколо мене і в мені».
184
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«Думати на папері», — такою була концептуальна письменницька самонастанова Григора Тютюнника, який розвивав у собі хист
людинознавця. «Літературний матеріал повинен злежатися в мені, як
сіно в стіжку, щоб кожна стеблина пропахла ароматом іншої», — так
образно висловлюється Григір Тютюнник про сам процес творчості.
«Іноді я відчуваю людину, як рана — сіль», — це не порожні
слова, а вміння узяти на себе весь трагізм своєї доби, перепустити
через власне серце увесь драматизм існування людини в лещатах
тоталітарної системи.
«Живу я так собі, — писав він. — Працюю і жду тої хвилини,
коли можна залишатись з самим собою. Думок багато, особливо
ночами…». Згодом Григір Тютюнник навчиться усі свої душевні
сили спрямовувати на формування свого внутрішнього мікрокосму,
вслухатися в динаміку власного духовного «дозрівання», занотовуючи той непростий процес на папері (про що свідчать щоденникові
записи), аби краще розуміти як внутрішні резерви власної душі, так і
психологічні колізії своїх героїв.
А ось ще один щоденниковий запис: «Сидів і думав: чому мені
завжди чогось не вистачає? Хай не для щастя — для душевної рівноваги хоча б». Пошуки душевної рівноваги виявилися непосильним
випробуванням для його чутливого серця. Тому й написав: «Хоч би
день, один день – єдиний день прожити в душевній рівновазі!»
Ці щоденники відкривають нам усю міру нещадної вимогливості Григора Тютюнника до самого себе, його прагнення бути не лише людиною у всіх значеннях цього слова, але й митцем, мислителем, щоденно відточувати свій талант.
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УКРАЇНОЗНАВСТВО — ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ
ДУХОВНОСТІ
Шинкар М. І.,
ІІ курс, група СР-21, спеціальність «Соціальна робота»,
Карпатський інститут підприємництва, к. тел. (098)-6495537;
науковий керівник: Шинкар І. П.,
кандидат філологічних наук, доцент
Українознавство можна трактувати і як цілісну систему наукових
поглядів, що втілює та інтерпретує національні цінності, і як певний набір українознавчих наук (навчальних предметів), об’єднаних
на основі концепції українства. В обидвох випадках воно втілює
також дві глобальні функції — науково-дослідну і виховну.
Виховній ролі відповідають тільки два терміни: «краєзнавство»
(від слова край) і «українознавство», їх об’єктом є цілісне поняття
Малої й Великої Батьківщини в її етнічному, територіально-географічному, історичному, національно-культурному, мовному тощо вимірах (Кононенко П., 1994, с. 21). Вони мають на меті не тільки
пізнавати Батьківщину, але поступово відкривати її для дитини —
не «частинами» чи «аспектами», а цілісно — відповідно до того, як
розширюються для пізнання очі дитячої душі.
Структура поняття українознавства в його педагогічному трактуванні. По-перше, це постійна присутність певного національно-філософського світогляду — національного духу — ідеї українськості, без якої цей предмет взагалі не може виконувати своєї виховної
функції. Цей аспект українознавства слугує основою плекання любові до Батьківщини і втілює в собі синтез національних ідеалів —
навіть тоді й за тих умов, коли питання про сам предмет українознавства спеціально не стоїть.
Ідея українськості передбачає наявність українського духу в усіх
навчальних предметах, на уроці, в усіх виховних заходах. Проте, вона
має спрямовуватися не проти когось, не спонукати до ненависті
щодо інших народів, а до почуття національної самоповаги українця і любові до свого народу, до пізнання та розбудови Вітчизни, а
отже, в ім’я торжества правди, добра, справедливості, миру і злагоди в Україні тощо.
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По-друге, українознавство в освіті й вихованні виступає як інтегрований самостійний науково-методологічний предмет, що теоретично інтерпретує ідею українськості в різних ділянках суспільного життя і в різних навчальних предметах — в історії, літературі,
етнопсихології, мові, географії тощо. Воно визначає наукові параметри національно-державницького світогляду і посідає проміжну
ланку між системою національних цінностей та їх «опредмеченням»
у різних формах культури. Це — філософія українознавства, теоретичне українознавство. За наших умов цей аспект репрезентований
найперше працями П. Кононенка та науковців Інституту українознавства.
Повноцінна людина повинна мати свою батьківщину і знати про
неї якомога більше — про її історію, територію, свій народ, його
культуру, ставлення до моралі та до інших народів тощо. Ці цінності осягаються в процесі навчання — не відразу і не одночасно. Як
і всяке інше пізнання, вивчення батьківщини розпочинається з того, що природно дитині найближче І з чим вона зустрічається найперше, — від рідної хати, родини, села чи вулиці, місцевості, звичаїв, мови тощо. Все це пізнається шляхом поступового розширення
сфери сприймання. На думку С. Русової, яка питанню Батьківщинознавства приділяла багато уваги, «треба розпочинати з того оточення, в якому живуть учні». Не «взагалі», а на «матеріалі Батьківщини» діти пізнають геологічні особливості землі, одержують
поняття про гори і долини, річки і ставки, дізнаються про небо і
сонце, повітря, про тварин і рослини. До поняття рідної природи
додається інформація про життя народу, про його працю тощо.
Отже, все розпочинається з пізнання Малої Батьківщини. Це —
краєзнавство. Проте обмежувати таким чином предмет Батьківщини
було би помилкою. Бо це поняття мусить сягати також рівня державності, державного розуміння Нації навіть світового (планетарного) контексту, в якому живе Україна.
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ПЕРЕКЛАДИ МИКОЛИ ЛУКАША ЯК ДЖЕРЕЛО
ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Якимчук А. П.,
старший викладача-координатор ЖЕГІ
ВНЗ Університет «Україна»
У кожній національній культурі в різні періоди її існування перекладові відводилась неоднакова роль. В українському перекладознавстві цей процес пояснюють «націєтворчою місією перекладу»
[6, 11], визначаючи художній переклад як «чинник формування нації» [2, 129].
Упродовж віків українське слово методично й цілеспрямовано
витіснялося з різноманітних державних і громадських інституцій,
зі школи й науки, церкви й письменства. Це дозволяє по-іншому
поглянути на перекладацький доробок М. Лукаша: «По-перше,
М. Лукаша цікавили твори, аналогії яким він не знаходив у поезії
українській. По-друге, твори, пов’язані з народнопісенною, фольклорною стихією. По-третє, він послідовно шукав, обирав твори, які б —
хай непрямо — натякали на обставини тодішньої похмурої дійсності:
гноблення, утискування, переслідування, арешти, вбивства» [7, 139].
М. О. Новикова яскраво зображує перекладацьку концепцію М. Лукаша у вигляді «тонких шарів»: «У кожній національній літературі,
в кожній національній мові є все. Все, що накопичили, опрацювали, відшліфували й чим законно пишаються інші, найвишуканіші й
найблагополучніші національні письменства. У своїх перекладах
М. Лукаш демонстрував ці «тонкі шари» української мови, усі її потенційні можливості, досягнувши вільного, невимушеного, органічного звучання. Ось що казав М. Лукаш про тогочасну літературну
українську мову: «наші письменники, у тому числі й перекладачі,
деколи пишуть так, що просто дивуєшся: слова начебто українські,
а самої мови української — нема» і, перефразовуючи слова А. Малишка, додавав: «Лишилась мова словникова, / А української нема!»
[3, 117].
Переклади М. Лукаша багатоголосо перегукуються з українською літературою. Так, Терпелиха [9, 574] із «Дон Кіхота» асоціюється у нас з «Наталкою Полтавкою» І. П. Котляревського, козир188
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дівка [9, 395] — із повістю Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, у реченнях
«…люди все веселі, шутковиті, вигадливі і на все зле проворні» [9,
95] та «…приятель наш ізнову тягу дасть» [9, 348] відгукується
«Енеїда» І. П. Котляревського. Слова Т. Г. Шевченка відлунюють у
«Фаусті»: «Простеляться лани широкополі» [8, 407].
М. Лукашеві належать цікаві спостереження про спорідненість
звичаїв, культурних та історичних особливостей різних народів [1,
412; 4, 150; 5, 69]. «У нас з Європою більше спільного, ніж ми собі
гадаємо, — говорив М. Лукаш. — Всі ці аналогії в культурі й мові,
я повторюю, дуже важливі для перекладача» [1, 412].
Своїми перекладами М. Лукаш намагався забезпечити цілісність
літературної полісистеми, повноцінне функціонування української
мови, підпорядковуючи цій меті як загальну стратегію перекладача, так і конкретні перекладацькі рішення.
Література:
1. Десята муза: [Інтерв’ю] / А. О. Перепадя // Україна: Наука і культура.
1966. — К., 1966. — С. 408–413.
2. Зорівчак Р. П. Художній переклад в Україні як чинник формування
нації // Мовні і концептуальні картини світу. — К., 2001. — С. 129–132.
3. Игнатенко М. И. Так он начинался…: Штрихи к портрету М. Лукаша // Радуга. — 1993. — № 2. — С. 114–117.
4. Новикова М. О. Пригода з Робертом Бернсом // Всесвіт. — 1989. —
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5. Сергеєва І. З двадцяти мов: Про служителя десятої музи майстра
перекладу Миколу Лукаша // Сучасність. — 1969. — № 2. — С. 67–71.
6. Стріха М. В. Історія й сьогодення українського поетичного перекладу (ХІІ–ХХ ст.): [Курс лекцій] // Зап. «Перекладацької майстерні
2000–2001» / Упоряд. М. Б. Габлевич; ЛНУ ім. І. Франка, Центр гуманіт.
досліджень. — Л., 2002. — Т. 2. — С. 6–139.
7. Череватенко Л. В. Так починався Микола Лукаш // Всесвіт. —
2001. — № 9–10. — С. 138–139, 152–156.
8. Денисова Т. Н., Сиваченко Г. М. Зарубіжна література ХХ століття:
Хрестоматія-посіб., 11 кл. — К.: Генеза, 2000. — 768 с.
9. Сервантес Сааведра М. де. Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский: В 2 ч. / Пер. с исп. Н. Любимова. — М.: Худ. лит., 1989. —
Ч. 1–2.

189

Секція 3

Українознавство —
та формування духовності

ДЕЩО ПРО ПРИНЦИПИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОВ
Янковська Г. В.,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних
та соціально-економічних дисциплін
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ
Принципи правового регулювання — це визначальні засади сутності правового регулювання суспільних відносин. Такі принципи
можуть бути закріплені в законодавстві як норми-принципи або ж
виокремлюватися шляхом аналізу певних правових норм. Ми визначаємо такі принципи правового регулювання мов: принцип збереження мовної самобутності, принцип мовної різноманітності, принцип плюрилінгвізму, принципи мовної рівності та недискримінації,
принцип свободи вільного мовного вибору, принцип мовної ідентифікації, принцип вільної кодифікації мовної системи, принцип рідної мови, принцип мовної територіальності, принцип свободи слова. Зупинимося детальніше на деяких з них.
У світі нараховують близько 6 000 мов. Вважається, що кожна з
них є відображенням індивідуального неповторного способу сприйняття та опису дійсності. Кожна мова — це своєрідне, специфічне,
самобутнє бачення світу певним мовним колективом, яке має право на існування, у чому й полягає принцип мовної самобутності.
За умови дотримання принципу мовної самобутності (як якісного функціонування кожної мови) буде дотримано й принцип мовної різноманітності, за яким збережено кожну мову планети (як їх
кількісного функціонування). На думку Леслі Грін та Іділ Боран
мовна різноманітність — це цінність сама по собі, адже чим більше
мов, тим мальовничіший, цікавіший, динамічніший світ. Дотримання принципу різноманітності мов сприятиме збереженню культурного різноманіття людства та появі нових досягнень у сферах мовознавства, етнографії, етнології, антропології. Безумовно, дотримання
цього принципу є нелегким завданням. Проблеми, які виникають під
час його дотримання, можна звести до двох рівнів: державного та
міжнародного.
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Нині немає жодної одномовної держави. При цьому йдеться не
про законодавчий рівень (адже держави з однією державною мовою є), а про фактичне населення кожної країни. Для забезпечення
належного функціонування держави, з позиції державної влади, зручне дотримання одномовності, а з позиції населення цієї держави —
все-таки багатомовності, якщо не на загальнодержавному рівні, то
принаймні на місцевих рівнях. Це з одного боку. З іншого — для
забезпечення міждержавного, міжнародного, міжкультурного діалогів
потрібне знання не тільки рідної мови. Відтак принцип плюрилінгвізму є визначальним у мовній політиці кожної держави. У зв’язку
з цим з 24 по 25 листопада 2005 року була проведена Перша Європейська конференція з плюрилінгвізму, результатом якої стало прийняття Європейської хартії плюрилінгвізму, під яким розуміють
використання декількох мов однією людиною. При цьому, якщо деякі
науковці ототожнюють це поняття з багатомовністю, то у зазначеному вище документі їх розмежовують, вважаючи, що багатомовність — це існування кількох мов у середині однієї мовної групи.
За таких мов індивіди мовних груп можуть і не володіти кількома
мовами.
В епоху глобалізації мовні питання набувають особливого значення: територія використання, сфери застосування певних мов значно
розширюються, інших — значно зменшуються. Мовці потрапляють
у різні мовні середовища, у неоднакові обставини для реалізації
своїх прав та обов’язків. За таких умов важливим є дотримання
принципів мовної рівності та недискримінації за мовною ознакою,
що є актуальним питанням сьогодення.
Соціалізація будь-якої людини неможлива без використання мови,
тому що саме мова наразі є універсальним засобом спілкування.
Встановлювати будь-які суспільні зв’язки людина може за допомогою мови. Вибір мови комунікації — це право кожної людини, яке
залежить від: рідної мови людини та її рівня опанування; від комунікативної ситуації (офіційність, побутовість); від рівня володіння
іншими мовами; від території, на якій ця людина перебуває і т.д.
Цей перелік не може бути завершеним, оскільки для кожної людини він буде індивідуальним. Дотримання принципу свободи вільного мовного вибору гарантується і дотриманням принципу мовної
рівності та недискримінації за мовною ознакою.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОГО
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

СОЦІОЛІНГВІСТИКА ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
Біланенко Л. Ю.,
І курс, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна», к. тел. 067980 73 32;
науковий керівник: Софійська Т. С.,
доцент
Нами проведено філологічний аналіз однієї із складових частин
термінознавства — лексикології іноземної мови, а саме: лексики обмеженого вживання. Особливості перекладу економічної галузевої
термінології досліджувалися: Реформатським О., Гроссе Р., Нойбертом А., Суперанською О. В. тощо. Нами робиться спроба продовжити розгляд економічних термінів з точки зору соціолінгвістики.
Слово «термін» належить до лексики обмеженого вживання: термін (лат.) — межа, кордон; у середньовіччі це — визначення та
позначення.
Науковець Суперанська О. В. визначає триєдність терміну у такому порядку: 1) предметне значення, 2) логічне осмислення, 3)
мовне вираження [1:17]. Ми розглянули таке тлумачення більш детально на економічних термінів обмеженого вживання. Властивості
лексики обмеженого вживання належать до проблем соціолінгвістики, зокрема, однієї з них: проблеми взаємодії мовних одиниць,
їх залежності від соціологічних змінних величин. [2:6]
З’ясувавши, від чого залежать соціологічні змінні величини, ми
вирішили вжити соціолінгвістичний підхід до обраних нами двох
випадків, які впливають не тільки на створення терміну, а й на його семантику:
1. стосовно науковців — людей, які мають освіту, мають спеціалізований спосіб трансляції інформації на рівні розвитку свого
культурного досвіду [3];
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1. стосовно прецедентності вживання змінних величин наукового терміну зі збереженням його конотату.
Соціологічні змінні величини обов’язково пов’язані із денотатом
та конотатом терміну. Враховуючи, що економічні тексти є багатожанровими, термін «аудит», який належить до лексики обмеженого вживання, збереже свій денотат, а конотат буде змінюватися
зі зміною когніції. Когніція, в свою чергу, змінюється під впливом
міжкультурної комунікації. Лакуни (лат. пробіл) — це пустоти в пізнанні, комунікативні протиріччя, зумовлені міжкультурною комунікацією, яка базується на виявленні неспівпадання картин світу,
менталітету тощо, що призводять до лінгвістичних розбіжностей.
Розуміння світу та особистої ідентичності у контактуючих соціальних суб’єктів, в нашому випадку вчених, принципово нетотожне. Це
підтверджується тим фактом, що в економічних словниках: бізнес,
бухгалтерія, фінанси тощо, значення терміну «audit» різниться конотативною варіативністю перекладацьких еквівалентів:
a. економічна перевірка (ревізія) бухгалтерської звітності компанії [4];
b. перевірка фінансової діяльності комерційного підприємства;
c. незалежна експертиза фінансової діяльності компанїї;
d. перевірка фінансової діяльності компаній аудитором тощо.
Але у словниках інших галузей термін «аудит» має зовсім інше
значення:
– медицина: періодичний огляд пацієнта або модель спостереження за пацієнтом;
– екологія: незалежна оцінка дотримання суб’єктом господарської діяльності; соціологія: процес оцінки, підготовки звіту, підвищення ефективності тощо.
Нами досліджено явище прецедентності зміни семантики терміну «audit», яке полягає в аналізі співвідношення між мовним вираженням та світом.
Соціолінгвістична змінна є основною операційною одиницею
соціолінгвістичного аналізу мовної та розмовної варіативності, яка
впливає на соціологічну змінну величину перекладу лексики обмеженого вживання.
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ПЕРЕКЛАД НЕОЛОГІЗМІВ
СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Бондаренко В. В.,
ІІ курс, група ПР-21, спеціальність «Переклад»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
науковий керівник: Шкарбан І. В.,
кандидат філологічних наук, доцент
Мета статті полягає в дослідженні неологізмів сучасної англійської мови та способів їх перекладу на українську мову. Досягнення
поставленої мети вимагає вирішення таких завдань, а саме: дати
визначення терміну неологізм; визначити способи утворення неологізмів; розглянути особливості їх відтворення.
Актуальність даного дослідження полягає у необхідності вивчення неологізмів у зв’язку зі змінами у мові, що зумовлені соціальними чинниками такими як, комп’ютеризація чи глобалізація.
Мова — це складне суспільне явище, яке знаходиться у постійному русі. Словниковий склад англійської мови неперервно зростає та змінюється. Особливості поповнення лексичного складу сучасної англійської мови неодноразово ставали предметом вивчення
у конкретних дослідженнях Ликова, Клименка, Андрусяка.
За визначенням І. В. Арнольда неологізми — це лінгвістичний
термін, який відноситься до новоствореного слова, словосполучення, нового значення вже існуючого слова, або слова, запозиченого
з іншої мови, новизна якого все ще відчувається. А. Ликов характеризує неологізм як слово, яке знаходиться на початковому періоді
свого історичного життя в мові.
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Очевидно, що слова сприймаються як неологізми тільки доти,
доки поняття, що виражаються ними, не стануть звичними, після
чого вони міцно входять у словниковий склад і вже не сприймаються як нові: monitor — «екран комп’ютера, монітор», personal
computer (РС) — «персональний комп’ютер».
Неологізми зазвичай утворюються з елементів, які вже існують
у сучасній англійській мові, а їх новизна полягає в особливій комбінації цих елементів. Найбільш широко використовуються такі
способи продуктивного словотворення як: афіксація (суфіксація та
префіксація), конверсія та основоскладання.
В англійській мові найбільш продуктивними вважаються такі
афікси: -less, -er, -ing, mini-, over- тощо для утворення іменників,
наприклад: cashless, brain-washer, disher, cracking, cloner; un- для
утворення дієслів, наприклад, unhook, undo.
Найбільш часто використовуються грецькі і романські префікси: anti-, auto-, hyper-, re-, micro-, наприклад: antivirus n., autofill n.,
autojoin n., autosave n., hyperlink n., microcode n., anti-choice adj.
(сфера комп’ютерних технологій).
Конверсія — це особливий не афіксальний тип переходу слова в
іншу частину мови. Найпоширеніші зразки конверсії такі: іменникдієслово (a boss — to boss, a lesson — to lesson, buffer — to buffer,
port — to port ); дієслово-іменник (to catch — the catch); прикметникіменник (intellectual — the intellectual, які закінчуються на -іс, наприклад: acrylic, astigmatic, geriatric); іменник-прикметник (a maiden —
maiden).
Основоскладання — це складання нового слова із менших слів,
яке часто відбувається за аналогією до вже існуючих слів (space-sick,
eldercare, lineweight crackhead, slaphead, shellsuit, toolkit; зі словом
-like: straight-like responsibility — пряма відповідальність; dotted-like
responsibility — двостороння відповідальність).
Отже, поява неологізмів свідчить про розвиток суспільства і людства в цілому, оскільки неологізми вживаються для номінації нових
об’єктів та процесів у сферах техніки, науки. Найпоширенішою формою творення нових слів у сфері інформаційних технологій є афіксація, скорочення, словоскладання, конверсія. Нові потреби комунікації зумовили зміни в засобах та способах збагачення словникового
складу мови. Таким чином збагачення мови новими лексичними одиницями певного типу і структури є позитивним моментом у процесі розвитку й удосконалення мови та мовних засобів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
Гордаш В. М.,
ІІ курс, група ПР-21, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна»;
науковий керівник: Шкарбан І. В.,
кандидат філологічних наук, доцент
Фразеологія — надзвичайно складне явище, вивчення якого потребує свого методу дослідження, а також використання ряду інших
наук — лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови,
історії, філософії, логіки та країнознавства. Тому, при перекладі фразеологізмів рідною мовою, потрібно підбирати вислови та мовні кліше, які відповідають саме менталітету та культурі мови перекладу.
Актуальність роботи полягає у необхідності дослідження змін,
яким піддаються слова у складі фразеологічних одиниць, узуальних
та оказіональних стилістичних особливостей фразеологізмів в аспекті
їх перекладу.
Метою статті є дослідження особливостей перекладу англійських
фразеологізмів на українську мову.
Однією з основних особливостей фразеологічних одиниць, яка
відрізняє їх від вільних словосполучень, є ідіоматичність. Саме через
цю характеристику загальне значення фразеологізму не дорівнює
сумарному значенню його компонентів, часто це значення не має
нічого спільного із значеннями слів, які входять до нього: to show
white feather — бути боягузом; to sleep like a log — спати як убитий /
спати без задніх ніг; massacre of the innocent, massacre of Saint Bartholomew — Варфоломіївська ніч.
Багато фразеологізмів виникли на основі історичного факту: to
dine with Duke Humphrey — залишитися без обіду. Один час боржники в Лондоні ховалися від своїх кредиторів у Соборі святого Павла, де, серед інших, знаходиться і гробниця герцога Гамфрі; на
запитання, де він буде обідати, боржник відповідав, що обідатиме з
герцогом, тобто ніде.
У фразеологізмах часто міститься метафоричний елемент. Їх не
можна перекладати дослівно. У багатьох випадках вони мають явно
виражене національне забарвлення. Це все та ряд інших факторів
призводить до того, що фразеологічні одиниці часто не мають аб196
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солютних відповідників в іншій мові. Складність перекладу ідіом
полягає у тому, що перекладач повинен уміти їх розпізнати і підшукати відповідний український варіант.
Приказки та прислів’я, які повністю співпадають в різних мовах,
мають своїм джерелом загальний прототип і часто є калькою з грецької або латинської, рідше інших мов: All that glitters is not gold —
Не все те золото, що блищить. New brooms sweep clean — Нова мітла
по-новому мете.
У мові існують прислів’я і приказки, які співпадають за змістом,
але не співпадають за образом, який лежить в їх основі: Too many
cooks will spoil the broth — У cеми няньок дитя без носа. To buy a
pig in a poke — Купити кота в мішку. At a snail's pace — Як на волах.
Приказки та прислів’я, які не мають відповідників в українській
мові, перекладаються або описово, або за допомогою приказки, створеної перекладачем: Little pitchers have long / wide ears — Діти люблять слухати розмови дорослих. У малих дітей великі вуха.
До фразеологічних зворотів відносяться також і крилаті вирази
та посилання, що широко вживаються у різних типах мовлення та
стилях мови. До їх числа відносяться і різні цитати — літературного характеру, біблеїзми, висловлювання історичних осіб тощо. При
їх передачі перекладач повинен керуватися традицією, що існує в
українській мові, незалежно від словникового значення слів, що входять до складу виразу.
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ КРИЛАТИХ ВИРАЗІВ
Дідковська М. І.,
ІІ курс, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна», к. тел. (098)9892813;
науковий керівник: Шкарбан І. В.,
кандидат філологічних наук, доцент
Труднощі перекладу крилатих виразів полягають насамперед у
тому, що для адекватного перекладу більшості крилатих слів необхідні фонові знання, які допомогли б правильно сприйняти і адекватно передати ті культурологічні, літературні, історичні алюзії та
емоційні асоціації, які викликають у носія мови оригіналу перекладні рядки.
197

Секція 4

Актуальні
сучасного

Проблема перекладу стійких виразів завжди була нагальною проблемою перекладачів і продовжує бути об’єктом багатьох досліджень.
Для того щоб полегшити роботу перекладачам існують спеціалізовані словники та довідкові матеріали, хоча, навіть з чудовим знанням літературної мови переклад фразеологізмів в усі часи вважався
важкою справою. Крилаті вирази переводити трохи легше, оскільки з їх допомогою формулюється конкретна думка. Перекладачі
найвищої кваліфікації запам’ятовують аналоги фраз, куди входять
фразеологізми рідної, та іноземної мов. Така методика найбільш
трудомістка, але при цьому і найнадійніша.
Переклад фразеологізмів та крилатих виразів є творчим процесом
і потребує вміння відшукувати необхідні порівняння і вираження для
збереження істинної смислового навантаження тексту перекладу.
Коли існує можливість виконати переклад за допомогою застосування аналогу з іншої мови, використовують дві методики — описовий переклад та калькування. Наприклад, фразу «лізти в пляшку»
можна пояснити так: зробити дурний вчинок, почати суперечку. При
перекладі тлумачиться зміст фрази, а мовний вираз при цьому залишається для носія іншої мови чимось абстрактним.
З огляду на труднощі, що існують при перекладі крилатих виразів, правила їх перекладу можуть бути зведені до наступного:
1. Оптимальним перекладацьким рішенням, безсумнівно, є пошук
ідентичних крилатих виразів. Однак варто визнати, що кількість
подібних відповідностей в англійській й українській мовах украй
обмежена.
2. При відсутності безпосередніх відповідників виразів, ужитих у
мові оригіналу, можна здійснити переклад за допомогою аналогічної фразеологічної одиниці, хоча він буде ґрунтуватися на інший
словесно-образній основі. Варто також враховувати, що стилістичне або емоційне забарвлення не завжди збігаються. У цьому випадку взаємозаміна неможлива.
3. Калькування, або послівний переклад, іноді допустимі, хоча
цей метод не завжди є ефективним.
4. При перекладі текстів культурно-історичної тематики застосовують калькування поряд з поясненням у якомога короткому вигляді. Такий вид перекладу називається подвійним, або паралельним.
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5. Якщо в мові перекладу немає фразеологізмів, у більшому або
меншому обсязі еквівалентних фразеологічній одиниці, потрібно шукати відповідні за значенням і забарвленням слова, так звані однослівні часткові еквіваленти фразеологізмів.
6. При перекладі фразеологічних одиниць з однієї мови на іншу
рекомендується користуватися найбільш повними тлумачними фразеологічними двомовними словниками.
З усього вищезазначеного зрозуміло, що переклад крилатих виразів займає не останню позицію у роботі перекладача. Потрібно бути готовим до труднощів та мати при цьому чималий багаж знань.
НЕОЛОГІЗМИ І АРХАЇЗМИ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Зуб Д. О.,
ІІ курс, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна», к. тел. (093)9332462;
науковий керівник: Шкарбан І. В.,
кандидат філологічних наук, доцент
При перекладі неологізмів та архаїзмів іноді буває важко знайти
відповідні слова в мові перекладу через те, що соціокультурні та
історичні умови життя народу, мовою якого здійснюється переклад,
не потребували певного слова.
Неологізм — це мовна одиниця, що утворена для визначення нового поняття. Неологізми утворюються на ґрунті нових концепцій,
соціальних явищ, міжнародних стосунків. Нове слово є неологізмом
доти, доки носій мови усвідомлює його предметно-логічну новизну
або стилістичну своєрідність. Змінюється світ, змінюється і все в
ньому, з’являються нові слова, нові поняття, нові види техніки. Таким
чином, неологізми — це слова, словосполучення, фразеологізми,
окремі їх значення, що з’явилися на певному етапі розвитку мови
для позначення нових реалій і понять, актуалізація яких зумовлена
соціальними і територіальними чинниками функціонування літературної мови, а також оказіоналізми, використані одноразово в мовній практиці певного автора, видання, редакції чи в конкретному
тексті.
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Функціонування і еволюцію словотворчої системи мови відображають лексичні новоутворення. Вивчення неологізмів доповнює і
уточнює наявні дані про словотворчу систему, а також показує характер змін, які відбуваються в словниковому складі мови під впливом їх дій. У сучасній англійській мові існують такі основні способи утворення неологізмів: 1) афіксація; 2) конверсія; 3) присвоєння
ще одного значення; 4) словоскладання; 5) скорочення; 6) запозичення; 7) за аналогією.
В англійській мові виділяється такий розряд спеціальної літературно-книжної лексики, як архаїзми, «obsolete words».
Архаїзми поділяються на такі типи:
– власне лексичні архаїзми, тобто слова, застарілі у всіх своїх
значеннях;
– лексико-словотворчі архаїзми, які відрізняються від синонімічного слова сучасної мови лише словотворчим елементом, частіше
суфіксом;
– лексико-фонетичні архаїзми, відрізняються від сучасних варіантів тільки декількома звуками;
– лексико-семантичні архаїзми — слова, які втратили окремі значення.
Архаїзми часто вживаються в художніх творах для створення реалістичного колориту при зображенні старовини.
Мова різних юридичних документів, ділових листів, договорів,
угод та ін., рясніє архаїзмами: hereinafter named, beg to inform, aforesaid, hereby, therewith та ін.
Архаїзми також застосовуються для передачі комічного відтінку мови, виконуючи функцію сатиричну через надання мові високої
урочистості, патетичного тону.
Вибір еквіваленту для передачі значення слова є одним з найскладніших завдань перекладу. Відомо, що «жива мова» знаходиться в
стані безупинної зміни й розвитку, при чому найбільш змінним її
компонентом є словниковий склад, який поповнюється неологізмами — новими словами. При перекладі текстів з архаїзмами виникає
проблема адекватної передачі як самої форми даної одиниці, так і
експресивно-змістового наповнення, а також повноцінне відображення контекстуального відтінку архаїзмів у тексті перекладу. Для
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чіткого вираження значення одиниць застарілої лексики важливо враховувати особливості впливу лінгвістичних та екстралінгвістичних
факторів на відтворення змісту оригіналу засобами цільової мови.
Способи перекладу специфічних лексичних одиниць не є універсальними, однак можна виділити наступні відомі перекладацькі трансформації: транскрипція або транслітерація, експлікація або описовий
переклад. Одним із найпоширеніших способів перекладу історичних реалій, відповідно, архаїзмів є дескриптивна перифраза.
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ
МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ ТА ПАРОНІМІВ
Ковальова В. А.,
І курс, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна», к. тел. (093)-2393115;
науковий керівник: Софійська Т. С.,
доцент
Ми робимо спробу порівняти специфіку перекладу міжмовних
омонімів та паронімів, які відносяться до хибних друзів перекладача
(далі ХДП), та вже другє століття досліджуються вченими: М. Кeсслером, Ж. Дероккіньї, В. В. Виноградовим, О. Д. Швейцер, Я. І. Рецкер, В. І. Карабаном та іншими.
Порівняємо переклад повних омонімів в українській та англійській мовах: англ. clay — (глина; грязь; тіло); укр. — клей (липка речовина, призначена для з’єднування чогось); англ. glue — (клей); англ.
complexion — (колір обличчя, відтінок); укр. — (будова тіла, комплекція); а також, часткових граматичних омонімів: укр. / англ. —
head (голова́, голíвка) / heads (го́лови) / header (заголóвок) / headers
(заголóвки); Bob — (чоловічє ім’я) / bob — (підвіскa). Омоніми часто не відрізняються від омографів та омофонів.[1:242] Омо́графи
(однакові у написанні, відрізняються вимовою): англ. pròсess —
(процес) / to proсèss — (брати участь у…, рухатися у...); укр.
дорóга / дорогá.
Омофо́ни (однакові у вимові але різняться написанням та значенням): англ. quire ['kwaɪə] — (непереплетений) друкований лист /
(книга); англ. choir ['kwaɪə] — (хоровий ансамбль); укр. скібоб / англ.
skìbob — (керовані сані).
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Омофони, які відносять до явища фонетичної двозначності, теж
мають декілька способів утворення: 1) за допомогою оглушення приголосних в кінці слів та перед іншими приголосними звуками: укр.
коза / коса; hurtle — (зштовхувати) / hurdle — (огорожа, загорожа,
тин); та 2) редукцією голосних у не наголошеній позиції: а) якісною
редукцією (скорочення часу артикуляції звучання перед наголошеними та за наголошеними звуками): англ. encyclopèdia — (енциклопедія); укр. кукабáрра — (зимородок (у Австралії); та b) кількісною
редукцією (редукція не наголошених голосних, яка відбувається тоді,
коли мовець не виконує повної артикуляційної програми під час
швидкого мовлення — чи відхиляється від існуючих літературних
норм): англ. blòwback (непередбачуваний результат); укр. фіаско —
(зазнати поразки).
Ми припускаємо, що омофони відносяться до паронімів: англ. gas
[gæs] — (газ) / guess [ges] (вгадати). Переклад паронімів (слів, що
досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням): англ. white — (бíлий; білúти); whiteness — (білúзна) але укр.
білíти та побілúти — (англ. to bleach).
Вживання двох і більше паронімів та омонімів в одному реченні у художніх творах та побуті для створення каламбурів (жартівливої гри слів) є нормою (стилістичною фігурою): англ. «not a
manbut a batman» — (не людина, а Бетмен).
Таке явище (стосовно паронімів) називається парономазією (парономасією) — образним зближенням слів, схожих звучанням з частковим співпадінням морфемного складу, яке в мові використовується каламбурно: укр. аби, коли / абиколи (омофонія). До паронімазії відноситься і графічна варіативність у реченні значення одного і
того ж слова, тому що в англійській мові, в порівнянні з українською, існує моносилабізм (більшість односкладових слів): англ. In
the pursuance off a mean dominion — (У пошуках слави та влади);
укр. Не дзвоніть нам, ми подзвонимо вам (або «Не приходьте до нас,
ми прийдемо до вас) / англ. (Don't call us, we'll call you).
Враховуючі, що омоніми та пароніми — це вільно відтворювані
в мовленні відокремлено оформлені значимі одиниці мови, є можливість компілювати міжмовні англійсько-українські словники омонімів та паронімів, а також, «ХДП». Доречним було б ввести окремий термін для заміни розширеного ХДП.
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ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
Мартинюк А. О.,
ІІ курс, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна», к. тел. (093) 3606290;
науковий керівник: Шкарбан І. В.,
кандидат філологічних наук, доцент
Питанням перекладацьких трансформацій займались такі фахівці
як Фітерман А. М., Левицька Т. Р., Швейцер О. Д., Рецкер Я. І., Комісаров В. Н., Бархударов Л. С., Латишев Л. К., Шевнін А. Б., Сєров Н. Б. та інші.
Слово, як лексична одиниця, є частиною лексичної системи мови.
Відповідно лексичні трансформації, що застосовуються перекладачем при відтворенні тексту оригіналу, можна визначити як «відхилення від словникових відповідностей».
Актуальність дослідження полягає в нестачі емпіричних даних
вивчення конкретних прийомів лексичних, лексико-граматичних та
стилістичних трансформацій на матеріалі художніх текстів з метою
найповнішого відтворення авторського ідіостилю письменника перекладачем оригінального тексту.
На сьогодні існує безліч класифікацій перекладацьких трансформацій (далі ПТ), запропонованих різними авторами. Розглянемо деякі
з них. Л. К. Латишев дає класифікацію ПТ за характером відхилення від міжмовних відповідностей, в яких всі ПТ поділяються на:
1) морфологічні — заміна однієї категоріальної форми на іншу
або кілька;
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2) синтаксичні — зміна синтаксичної функції слів і словосполучень;
3) стилістичні — зміна стилістичного забарвлення відрізка тексту;
4) семантичні — зміна не тільки форми висловлювання змісту,
а й самого змісту, а саме, тих ознак, за допомогою яких описана ситуація;
5) змішані — лексико-семантичні і синтаксико-морфологічні.
Трансформація — основа більшості прийомів перекладу, і вона
полягає в зміні формальних чи семантичних компонентів вихідного тексту при збереженні інформації, призначеної для передачі.
У даній роботі зроблений аналіз лексичних і граматичних трансформацій на матеріалі перекладу окремих глав із книги Дж. Р. Р.
Толкіна «Володар Перснів» (J.R.R. Tolkien «The Lord of the Rings»).
Розгляньмо детальніше ці прийоми, використані при перекладі
тексту художнього жанру. Маємо наступні приклади:
Конкретизація: The Dark Tower had been rebuilt, it was said. Чорний Замок відбудовано, — так казали подорожні.
terrible than all these but they no name. А ще подорожні пошепки
переповідали туманні натяки на якихось чудовиськ, страшніших,
ніж усі інші вкупі; але як звуть їх, не говорили. Одного такого —
заввишки з дуба! — бачили нещодавно за Північними Драгвами.
Компенсація: That name the hobbits only knew in legends of the
dark past, like a shadow in the background of their memories; but it was
ominous and disquieting.
Це ім’я хобітам було відоме лише з переказів про давнину; його
тінь зберігалась у закутках їхньої пам’яті, бентежила й дихала чимось зловісним.
Отже, найголовніше завдання перекладача — досягти семантичної еквівалентності перекладу текстів, при чому необхідним є застосування різноманітних перекладацьких перетворень, а на рівні
компонентної еквівалентності — трансформацій, які стосуються граматичної структури висловлювання. Причина, що викликає граматичні трансформації, криється в тому, що кожна мова має свою
власну, своєрідну структуру, і перекладач має це враховувати. Саме
відмінності у структурах вихідної мови і мови перекладу змушують
перекладача використати різні трансформації.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПРИСВІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ М. ТВЕНА «ПРИНЦ І ЗЛИДАР»)
Мусієнко О. Р.,
старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов,
Полтавський інститут економіки і права
Для створення повноцінного перекладу перекладач повинен брати до уваги характерні особливості автора повідомлення (джерела
інформації) і тих одержувачів (рецепторів) інформації, для яких
призначалось це повідомлення, їх знання і досвід, відбивану в повідомленні реальність, характер і особливості сприйняття людей, яким
адресується переклад, і усі інші аспекти міжмовної комунікації, що
впливають на хід і результат перекладацького процесу. Саме для
цього при перекладі використовуються перекладацькі трансформації.
Трансформація — основа більшості прийомів перекладу. Вона полягає в зміні формальних (лексичні або граматичні трансформації)
або семантичних (семантичні трансформації) компонентів вихідного тексту при збереженні інформації, призначеної для передачі.
Для дослідження особливостей перекладу присвійних конструкцій з формантом ’s та прийменником of було обрано роман Марка
Твена «Принц і злидар» в перекладі Марії Рябової. Як виявив перекладацький аналіз, при перекладі було застосовано ряд перекладацьких трансформацій для досягнення достовірного перекладу. Розгляньмо більш детально прийоми трансформацій, використані при
перекладі Марією Рябовою.
The beams were painted red or blue or black, according to the owner's
taste, and this gave the houses a very picturesque look. (Колоди фарбовано в червоний, синій або чорний колір — як кому більше до
смаку, — і це надавало будинкам дуже мальовничого вигляду.)
Окрім граматичних трансформацій, зустрічаємо в поданому прикладі лексичну трансформацію — прийом модуляції (смисловий розвиток).
Canty's tribe occupied a room on the third floor. (Родина Кенті займала одну кімнатку на третьому поверсі).
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Тут при перекладі була використана лексична трансформація:
прийом генералізації. Дослівно tribe — плем’я, рід; клан, та у цьому контексті такий переклад лексеми неприйнятний, тому використовується прийом генералізації та перекладається як родина.
But Tom's influence among these young people began to grow now,
day by day; and in time he came to be looked up to, by them, with a sort
of wondering awe, as a superior being. (Але день у день Том здобував
усе більшу повагу в них, і врешті вони почали дивитися на нього з
побожним подивом, як на вищу істоту).
Для підсилення ефекту значущості Тома по відношенню до інших хлопців при перекладі було використано прийом смислового
розвитку і слово influence перекладено як повага замість вплив.
Fathers are alike, mayhap. Mine hath not a doll's temper. (Батьки,
мабуть, усі однакові. У мого теж не ангельська вдача).
До слів doll та temper у словнику можна знайти відповідники
лялька та характер. Оскільки для україномовного читача словосполучення характер як у ляльки є незвичним, тому перекладач використовує прийом цілісного перетворення, і дає варіант ангельська
вдача.
Аналіз перекладу Марії Рябової на предмет вживання лексичних
трансформацій виявив, що при перекладі текстів з присвійними конструкціями були використані різні способи перекладу: найчастіше
використовувався дослівний переклад. Проте, важливу роль при перекладі також відіграють і лексичні трансформації.
Література:
1. Твен Марк Принц і злидар: Повість / М. Рябова (пер. з англ.) / Твен
Марк — К.: Школа, 2005. — 224 с.
2. Twain M. The Prince and the Pauper / M. Twain — New York: Oxford
University Press, 1996. — 96 p.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ
ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК ІЗ СЕМАНТИЧНИМ
КОМПОНЕНТОМ «ТВАРИНИ» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Овчаренко Л. В.,
ІІ курс, група ПР-21, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна», к. тел. (093)-855-78-65;
науковий керівник: Шкарбан І. В.,
кандидат філологічних наук, доцент
Метою дослідження є семантичний аналіз приказок та прислів’їв з
образним компонентом «тварини» в аспекті адекватного їх перекладу
та відтворення їх глибинної неповторної національної своєрідності.
Актуальність дослідження полягає у посиленні інтересу до культурно-національної своєрідності мов, що, безумовно, знаходить відображення у семантиці досліджуваних мов, а також пояснюється
необхідністю пошуку перекладацьких відповідників при перекладі
таких мовних одиниць.
Прислів’я та приказки в українській мові можуть бути розділені
на три групи:
• кальковані;
• з однаковою структурою;
• з недослівним перекладом.
Найцікавішими для дослідження, звісно ж, є приказки третьої
групи. Можна припустити, що будь-яка приказка була створена за
певних обставин, однак для багатьох старих приказок джерело їх походження повністю втрачене. Тому правильніше сказати, що приказки мають народне походження, що їх першоджерело знаходиться у колективному розумі народу.
Візьмемо український вислів «коли рак на горі свисне», який використовується для вираження неможливості якої-небудь дії. Англійським еквівалентом цієї приказки є два вирази:
– when pigs fly (коли свині полетять);
– to wait till the cows come home (коли корова увійде в будинок).
Ще однією характерною відмінністю українських і англійських
прислів’їв є широта охоплення тварин (типових і налічує близько
п’ятнадцяти різновидів). В англійських прислів’ях частіше використовуються свійські тварини, що живуть у безпосередній близькості
до носія мови, особливо часто зустрічається протиставлення «кішка — миша»:
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• A cat in gloves catches no mice (Кіт у рукавичках не спіймав
жодної мишки).
• Український відповідник: Без праці не витягнеш і рибку зі ставка.
В українській ж мові немає такої залежності, навпаки, перевага
надається лісовим тваринам, з чого можна зробити висновок, що
для українця практична діяльність «мисливство» має більше значення, ніж для англійця. У результаті цього в українських прислів’ях
з’являється протиставлення «заєць – вовк», яке відсутнє в англійських прислів’ях:
• Вовків боятися — в ліс не ходити.
• За двома зайцями поженешся, жодного не зловиш.
У англійських прислів’ях та приказках застосування семантичного компоненту «Тварини» є більш генералізованим, у той час, як
українці прагнуть родо-видової конкретизації: не птах — а горобець,
не риба — а щука.
Таким чином, прислів’я є книгою колективної свідомості народу,
гортаючи яку, відкриваємо національний характер і дух народного
буття. Аналіз прислів’їв та приказок із семантичним компонентом
«Тварини» свідчить про більш практично спрямований характер англійців, у той час як українські прислів’я та приказки є образоємними і ефектними.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Приймаченко С. В.,
ІІ курс, група ПР-21, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна», к. тел. (093)-335-64-87;
науковий керівник: Шкарбан І. В.,
кандидат філологічних наук, доцент
Сленг є найрухомішим шаром лексики. До того ж, багато лексичних одиниць сленгу дуже недовговічні та швидко виходять з
вжитку, тому актуальність дослідження полягає у пошуку перекладацьких відповідників сучасних сленгізмів.
Наведемо приклади англійського сленгу з власним перекладом
українською мовою, здійсненим шляхом пошуку сленгового еквіваленту.
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Англ.
Укр.
dosh
бабло, бабки
toe-rag
валянок, тугодум
zombie
доходяга
Як бачимо з прикладів, найкраще, коли при перекладі вдається
відшукати еквівалент відповідного сленгізму в мові перекладу, який
характеризувався б приблизно однаковою з ним експресивністю та
емоційною забарвленістю.
Особливості перекладу американського студентського сленгу пов’язані також з існуванням такого явища, як внутрішня антонімія,
тобто лексичних одиниць, які поєднують у собі протилежні значення. Прикладами в англійському студентському сленгу можуть виступати такі лексичні одиниці:
Англ.
Укр.
neat; the most; gross
хтось або щось чудове або огидне
floor; bomb; flop; bust;
добре скласти іспит або взагалі його
stump
не скласти
Таким чином, треба вибирати необхідний еквівалент, виходячи з
розуміння контексту.
Англійському студентському сленгу, на відміну від українського, властиве досить широке застосування морфологічного словотвору. Найбільш продуктивним є афіксальний тип словотвору. При
утворенні сленгізмів використовуються ті самі суфікси, що й у
нейтральній лексиці, але в сленгу вони набувають більш широкого
спектру значень.
Спостерігається активний словотвір за допомогою типово іншомовних суфіксів, таких, як, наприклад: -ateria / -eteria (ісп.): bookateria — книжкова крамниця; bobateria — дамський салон.
Найбільшу групу сленгу становлять дієслова, які вживаються в
стійкому сполученні з: down, off, out, up, around. Найбільш продуктивні — out і up: wash out — не скласти іспити, бути виключеним;
button up — замовкнути, припинити розмову.
Також молодіжний сленг вирізняється жвавістю, гнучкістю й несподіваною дотепністю. Наведемо деякі приклади сленгових виразів.
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Англ.
Укр.
What’s up?
Що трапилось?
Peace out!
Бувай!
Сheck ya later!
До зустрічі!
It’s sweet!
Це добре!
Отже, переклад лексики, яка не має прямих відповідників у мові
перекладу, становить проблему для перекладача, яку можна вирішити за допомогою засобів передачі спеціальної не літературної
лексики.
Планується більш детально вивчити статус сленгу в культурі мовлення англійської мови. А також здійснити практичне дослідження
засобів перекладу молодіжного сленгу українською мовою на основі
сучасних словників сленгу.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ
Сайко Ю. В.,
ІІ курс, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна», к. тел. (063)-1860272;
науковий керівник: Шкарбан І. В.,
кандидат філологічних наук, доцент
Поетичний переклад — це переклад поетичного тексту, створений
мовою оригіналу за допомогою поетичного тексту мови перекладу.
Це означає, що перекладач повинен створити новий поетичний текст,
еквівалентний оригіналу з його концептуальною та естетичною інформацією, але використовуючи в разі потреби зовсім інші мовні, а
часом і віршовані форми.
Переклад поезії має свою специфіку, пов’язану з унікальністю
поетичного жанру, тому актуальність теми дослідження зумовлена
необхідністю цілісного і об’єктивного аналізу особливостей перекладу поетичних текстів, коли йдеться про передачу не лише змісту
оригіналу, а й про оптимальне відтворення стилістичних характеристик тексту.
Мета статті полягає у тому, щоб дослідити специфіку перекладу
поетичного жанру, характерні зовнішні та внутрішні особливості
поетичного тексту та їх відтворення у перекладі.
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Предметом дослідження є багатозначність поетичного тексту і
його перекладу.
Об’єктом можна вважати способи інтерпретації багатозначних слів
чи конструкцій, що виникають у поетичному тексті і в його перекладі.
При перекладі поезії про машинний переклад не може бути й мови.
Сама природа поетичного твору має чимало відмінностей від природи твору прозового — значно більша вага окремого слова, широке використання фонетичних засобів організації тексту, ритмікоінтонаційна своєрідність. При перекладі варто брати до уваги оригінальний розмір, риму вірша, щоб у перекладі, як і в оригіналі, також розкривався змістовий аспект поетичної форми.
Проблемою перекладу поетичних текстів займалися такі відомі
вітчизняні вчені як В. М. Жирмунський, Л. С. Бархударов, В. Н. Комісаров, О. О. Потебня, М. В. Перцов, Ю. М. Лотман, Я. І. Рецкер.
Порівняємо оригінальний вірш українською Михайла Семенка
та його порядковий переклад англійською М. Найданом:
Кондуктор

The Conductor

На краю світу вночі

Along the edge of the world at night

Мені випало бути

І long to be

Кондуктором чужого поїзда

The conductor of the foreign train

І в похмуру ніч

During a gloomy night

У дощову осінню ніч

During a rainy autumn

Сидіти на тормозі

To sit on the breaks

У шкіряній куртці

In a leather jacket

Скоцюрбленим, як у шкаралупі

Bent over and hudded up

Вирячившись у пролітаючу безодню

To gaze at the moving abyss

Перекладач М. Найдан не шукав відповідників, наточуючи, а де
й скорочуючи рядки, а часом замінюючи реалії, наприклад, «кожух»
на «leather jacket» шкіряну куртку, у якій ліричний герой сидить,
мов «у шкаралупі». При цьому і зміст, і стиль авторського викладу
в кожному рядку збережено, як збережено й еквілінеарність та його прагматичний підтекст.
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У результаті проведеного дослідження робимо висновок, що в перекладах поетичних художніх творів велика роль належить відтворенню зовнішніх та внутрішніх елементів поетичної матриці таких,
як ритм, розмір, рима, евфонічна структура вірша, стилістика, образний та емоційний зміст слів та словосполучень. Але практично
неможливо досягти повністю еквівалентного і рівнозначного в усіх
складових зовнішніх і внутрішніх компонентів поетичного твору в
перекладі навіть у генеалогічно близьких мовах.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОГО
ЗАБАРВЛЕННЯ СЛОВА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
Cараєва М. П.,
ІІ курс, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна», к. тел. (067)7019044;
науковий керівник: Шкарбан І. В.,
кандидат філологічних наук, доцент
Проблемі розгляду емоційно-експресивно забарвленої лексики приділяється останнім часом багато уваги. Про важливість цієї проблеми
свідчить і те, що багато фахівців займалися і продовжують займатися нею, зокрема: Арнольд I. В., Гальперін I. Р., Дубенко О. Ю.,
Єрмоленко С. В., Телія В. М.
Експресивність є семантико-стилістичною властивістю мовних
одиниць, психологічно і соціально вмотивованою, яка забезпечує цим
одиницям повноцінне функціонування і створення стилістичного значення, фону, ефекту. Експресивність часто ототожнюють з емоційністю, хоча це різні поняття. Емоційність не завжди є експресивною,
вона може мати нейтральне вираження, а експресивність породжується не тільки емоціями, а й мисленням, інтелектом, волею, етикою
та естетикою, конкретним світосприйманням мовців. Тому експресивність є значно ширшим від емоційності поняттям і може охоплювати мовне вираження всіх, а не тільки емоційних сфер життя.
В експресивному значенні завжди проявляється суб’єктивна оцінка — позитивна або негативна. Особливо яскраво експресивне значення виражене у прикметниках. У деяких прикметників і утворених від них прислівників предметно-логічне значення зникає майже
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повністю, і тоді вони можуть перетворюватися у слова-підсилювачі:
jolly (good fellow) = very — основне значення: радісний, веселий;
приємний; awfully (nice) = verу — основне значення: жахливо. Експресивне значення не завжди супроводжує предметно-логічне. Деколи воно з’являється лише у певному контексті.
Збереження при перекладі емоційно-експресивної характеристики висловлювання шляхом використання слів з відповідним конотативним значенням є важливим моментом при досягненні еквівалентості. Основним завданням перекладача при перекладі мовних
одиниць з емоційним та експресивним компонентами конотацій з
англійської мови на українську є врахування особливостей граматики української мови, де експресивність створюється багатьма морфологічними формами і синтаксичними конструкціями: формами
роду, числа і відмінка іменників; короткими формами прикметників;
особовими і часовими формами дієслів; порядком і граматичними
формами вираження членів речення.
При перекладі експресеми можуть формувати цілі синонімічні
ряди. Наприклад, до нейтральної номінації англійського дієслова to
speak при перекладі на українську мову експресеми утворюють пейоративний синонімічний ряд: балакати, базікати, белькотати, бовкати, бубоніти, бурмотіти, варнякати, верзти, галдіти, ляпати, мимрити, молоти, патякати, пащекувати, плести, просторікувати, теревенити, торохтіти, цокотіти, та протилежний — мейоративний ряд:
промовляти, проголошувати, ректи.
В українській мові для вираження експресії можна виділити загальну тенденцію до опору на семантичні елементи і переважне
використання формальних елементів в англійській мові. Отже, перекладач повинен уникати копіювання експресивних засобів мови
оригіналу і намагатися використовувати ті засоби, які властиві мові
перекладу. Таким чином, експресивне значення слова, так само як
і емоційне, може бути первісно закладене у слові, і створюватися в
певних контекстуальних умовах. При порівнянні ступеня інтенсивності реалізації емоційно-експресивної складової конотації в українській та англійській мовах стає очевидним той факт, що на морфемному рівні у слов’янських мовах експресія є більш виражена,
ніж у англійській.
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СЕКЦІЯ 6
РЕДАКЦІЙНОВИДАВНИЧІ ПРОЦЕСИ:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ
Й ОФОРМЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Боуш А. І.,
V курс, група ВСР-51/14,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Університет «Україна» (м. Київ), к. тел. (050)-6265610;
науковий керівник: Дроботенко В. Ю.,
кандидат філологічних наук, доцент
Роль книги у процесі формування дитини переоцінити неможливо. Книга скеровує її природну допитливість, розвиває її й поглиблює, відповідає на тисячі питань, що виникають у її уяві. Крім внутрішнього змісту, дитячі книги повинні мати ще й певне зовнішнє
оформлення, відповідати необхідним параметрам. Форматування та
редагування дитячої літератури передбачає використання набору засобів, завдяки яким книги адаптуються для дитячого сприйняття.
Дитяча література — особливий вид видань, які відрізняються від
усіх інших жанрів і категорій літературної творчості. Досвідчені
письменники та видавці стверджують, що написання книг для дітей
є найбільш складною формою літературної творчості, оскільки діти
гарно відчувають фальш і володіють особливим світоглядом. Тому
створити те, що їх захопить і порадує, дуже складно.
Перше, що привертає увагу дитини в новій книжці — це її обкладинка. Тому оформлення книги повинно бути яскравим і красивим,
містити ілюстрації, які повністю відповідають тематиці конкретного
твору. У цьому випадку художнику-ілюстратору необхідно дотримуватися певного балансу, оскільки нецікава картинка в тьмяних тонах навряд чи приверне увагу дитини.
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Зазвичай, в дитячих книгах йдеться про тварин, рослини, інших
дітей. У той же час надто «перевантажена» зображеннями і візуальною інформацією обкладинка не дасть концентруватися на тому, про
що малюк зможе прочитати в книзі.
Залежно від віку дитини в книзі повинно бути дотримано певне
співвідношення тексту та ілюстрацій. Так, у книгах для найменших
тексту має бути мінімальна кількість — від 3 до 5 рядків, все інше
простір на сторінках відводиться зображенням, що точно ілюструють текст.
Для дітей молодшого шкільного віку в книзі витримується співвідношення приблизно 50% на 50% — дитина вже починає самостійно
читати, але при цьому їй цікаві й картинки, які дають можливість не
перевантажувати мозок текстовою інформацією. У книгах для дітей
середнього шкільного віку, зазвичай, залишають невелику кількість
ілюстрацій — по одній сторінці на кожен десяток друкованого тексту.
Що стосується шрифту, то тут також є відмінності у виданнях,
призначених для дітей різного віку. Чим на більш молодший вік дитини розрахована книга, тим більшим повинен бути шрифт. З одного боку, це пов’язано з тим, що діти, які вчаться читати, краще сприймають великі букви і слова, чим менше кількість слів в рядку — тим
краще. З іншого ж боку, це правило продиктоване фізіологічними
особливостями — маленьким дітям легше стежити за великими літерами в рядку, вони рідко читають книгу, як годиться, тому сторінка знаходиться далеко від очей і якби там був використаний звичайний шрифт, дитина псувала б зір.
У книгах для дітей редактори намагаються уникати різних переносів, рубрикації. У виданнях для зовсім маленьких взагалі не використовуються переноси, зміст, рубрикація, нумерація тощо. Намагаються уникнути цього і в книгах для дітей старшого віку, оскільки
їм складно запам’ятати номер розділу або підпункту.
Для друку дитячих книг необхідно використовувати тільки високоякісний папір, з хорошою поліграфією, що стане запорукою тривалої служби книги і приємного читання.
Отже, дитяча література — це та література, яка відповідає рівневі
дитячих знань, психологічному розвитку дитини і має свої жанрові
та художні особливості, відповідну тематику і технічне оформлення.
При цьому вдалий графічний дизайн та оформлення відіграють важливу роль у процесі сприйняття дитиною змісту художнього твору.
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АНАЛІЗ ПОМИЛОК У ГАЗЕТАХ «БЕРЕЖАНСЬКЕ ВІЧЕ»
ТА «ЗБОРІВСЬКА ДЗВІНИЦЯ»
Бохонько Л. О.,
4 курс, група ВСР-41/11,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Тернопільська філія Університету «Україна»;
науковий керівник: Ярошовець Т. І.
Проблема помилок при написанні газет залишається однією з найбільш дискусійних.
Вона потребує комплексного дослідження для визначення стану
сучасної української мови.
Зазначимо, що мова є матеріалізацією. А мова газети відбиває
складні соціальні процеси, матеріалізує не тільки особисту, а передусім суспільну свідомість, впливає на створення громадської думки,
допомагає у формуванні певного типу соціальної поведінки людини.
Виникнення помилок може бути зумовлено різними факторами.
Основними причинами породження ненормативних одиниць є незнання сучасної літературної мови, потужний вплив російської мови, що
позначився на всіх рівнях мовної системи. Серед причин виникнення фактичних і логічних помилок можуть бути: неосвіченість,
неуважність автора чи редактора статті.
Найганебнішими є помилки в газетних заголовках.
Заголовок — назва (ім’я) будь-якого журналістського, образотворчого чи літературного твору, його частини, розділи.
Роль і значення твору в літературі чи журналістиці важко переоцінити. Він є своєрідним покажчиком для читання. Із заголовка
можна визначити, про що в загальних рисах йдеться у книзі чи журналістському творі, тобто головна його роль — бути своєрідним
тематичним орієнтиром. Адже важко уявити книгу без назви, будьякий журналістський твір без заголовка. Заголовок можна подати у
різних формах, залежно від змісту і призначення самого матеріалу:
в інформативній, спонукальній, запитальній, окличній.
Помилки, які зустрічаємо в газетних заголовках:
«Шановні працівники ветеринарної медицини Зборівщини, ветерани ветеринарної служби!» — уточнення в цьому заголовку було
вжито недоречно. Правильно було б написати: «Шановні працівники ветеринарної медицини Зборівщини!, адже це стосується всіх
працівників і ветеранів ветеринарної служби в тому числі.
216

теорія та практика
масової комунікації

Секція 6

Технічні помилки — це описки, арифметичні помилки тощо.
«Правоохоронець у формі спецпідрозділу «Беркут» буцімто підтримуючи громадський порядок, несамовито лупцював гумовим кийком шістнадцятирічну дівчину, котра беззахисна, не чинила жодного опору, лише, наскільки змогла, прикривала голову тендітними
рученятами». У цьому реченні слово «беззахисна» потрібно замінити на — беззахисно. («Бережанське ВІЧЕ» № 23, с. 3);
«Спеціальна маска не дозволила розгледіти обличчя цього «стража порядку», лише оскаженілі очі свідчили, що його інтелект в
еволюційному розвитку ще не сягнув рівня «горили», тут лексична
одиниця «горили» повинна бути замінена на слово людини.
(«Бережанське ВІЧЕ» № 23, с. 3);
«Урок дався, мети досягнуто», у слові дався пропущена літера в.
«Про вже писало «Бережанське віче», — помилково написано слово «вже», потрібно замінити на це. («Бережанське ВІЧЕ» № 23, с. 3);
«...у Гутинську люблять хорошу українську пісню. дотепне слово», у цьому реченні помилково використано крапку замість сполучника і. («Бережанське ВІЧЕ» № 42, с 4).
Сприйняттєві помилки.
Нагадаємо, що вони виникають в момент первинного сприймання повідомлення і спричинені певною двозначністю у тексті.
«Вітаю з перемогою і бажаю великих перемог у майбутньому», —
сказав голова журі дівчині. Окрім цього Валентин Наливайченко
привітав зі святом Матері маму дівчини і подякував батькам за
підтримку її таланту». Читаючи кінцівку останнього речення у
реципієнта виникає двозначність, адже тут не дуже зрозуміло, чи
за мамин, чи за доньчин талант подякував цей високоповажний
чиновник. («Бережанське ВІЧЕ» № 20, с. 2);
Логічні помилки.
«Відповідаючи на запитання «За кого з кандидатів у народні депутати ви проголосували б, якби вибори відбулися найблищої неділі?», 30,4% респондентів обрали самовисуванця Івана Чайківського,
19,58% — Володимира Бойка, 18,4% — Володимира Петровського,
7% — Володимира Болєщука». Отже, якщо додати усі результати
опитування в сумі ми отримаємо 75,38%, тепер можна запитати:
«А де поділось ще 24,62% голосів», адже уся сума повинна була б
становити 100%, а не 75,38%.
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Проаналізувавши по кілька номерів газет, я зробила висновок,
що у «Зборівській дзвіниці» переважають лексичні та орфографічні
помилки.
Також є багато помилок у заголовках, трапляються нечитабельні шрифти («Бережанське віче» №23, с. 2).
Найпоширенішими помилками є переноси слів.
У газеті «Бережанське віче» виявлено спрйняттєві помилки. На
них варто звертати особливу увагу тому, що читач не зможе повністю зрозуміти інформацію. Тому текст статті має бути максимально простим у сприйнятті.
Для того, щоб уникати цих помилок потрібно урізноманітнити
вигляд повідомлень або розміщувати повідомлення, оформлені в
одному стилі, на певній відстані одне від одного.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВНОЇ ЧАСТИНИ ГАЗЕТИ
Давиденко М. О.,
4 курс, групаЗВСР-41/11,
спеціальність «Видавнича справа, поліграфія та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій;
науковий керівник: Ярошовець Т. І.
Газета починається з заголовної частини. Саме дивлячись на неї,
читач вибирає тему. Тому зрозуміло, яке значення має правильне її
оформлення.
Заголовна частина газети складається з декількох основних елементів. Це — назва газети, постійний заклик, зазначення того, чиїм
органом є газета, чи її статусу, календарні відомості, порядковий
номер, рік видання газети, ціна одного примірника. Іноді вказують
періодичність виходу газети і зображують нагороди, присуджені
цьому органу.
Назва газети, як правило, складається з одного-двох слів і має символічне значення («Голос України», «Независимость») чи вказує на
характер видання і коло його читачів («Вечірній Київ», «Україна
молода»…)
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Назва газети має виділятися серед інших заголовків першої полоси саме розмірами і малюнком шрифту. Шрифт заголовної частину
мусить бути чітким, естетично привабливим. Він повинен від ображати стильові особливості газети, за розміром бути пропорційним
сторінці, не «давити» на полосу. Наприклад, сторінка, де заголовна
частина написана грубим, однотипним шрифтом дубової чи рубленої гарнітури, має негарний вигляд.
Над назвою розміщують постійний заклик. У більшості газет він
однорядковий.
Постійний заклик набирають, як правило, світлим шрифтом простого, чіткого малюнка кегля 10–12 пунктів. За курсивного накреслення літер назви газети постійний заклик рекомендується для
контрасту оформлювати прямим шрифтом, за прямого накреслення
літер назви — курсивом. Постійний заклик найчастіше під креслюють прямою тонкою лінією.
Заголовна частина газети здебільшого має постійний розмір.
Іноді її розташовують уздовж першої полоси одним великим рядком. Така заголовна частина дуже ефективна.
У разі необхідності можна змінювати розмір заголовної частини
газети, однак обов’язково слід зберігати її малюнок. Треба мати в
запасі декілька клішованих частин газети різних розмірів — на дві,
три, чотири колонки і на всю полосу — і користуватися ними залежно від обставин.
Традиційне розташування заголовної частини газети — зверху,
ліворуч, над першими колонками першої сторінки. Однак у багатьох газетах її досить активно переміщують, іноді зсувають униз.
Тоді на вільному місці розташовують важливі повідомлення чи
інформаційну добірку.
У деяких газетах заголовну частину друкують іншим кольором.
Найчастіше так виділяють саме назву газети. Іноді іншим кольором
користуються як тлом для заголовної частини.
Навряд чи потрібно робити заголовну частину занадто малою.
Якщо її поставлено на дві колонки і до того ж набрано дрібним
шрифтом, то вона може легко загубитися серед інших заголовків
газети.
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СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ
НА ПРИКЛАДІ ЗБІРКИ НОВЕЛ ГАЛИНИ ДЕНЕГИ
«У СТИЛІ РЕТРО»
Даньків Г.,
4 курс, група ВСР-41/11,
Спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Тернопільська філія Університету «Україна»
Народ, безперечно, є творцем своєї мови, саме тому мова є невід’ємною частиною нації тих людей, які щоденно її використовують. Як розвивається народ — так розвивається і мова, вона збагачується, розширюється, як на своєму поприщі так і запозичуючи
слова у сусідів. Одним із виявів розвитку мови є збагачення її
численними художніми засобами.
З давніх-давен людство хотіло якомога більше описати світ, так
у мові з’явилися прикметники.
Сучасні прикметники вживаються в літературних творах з метою
не лише урізноманітнити суху мову автора, але й якомога точніше
передати уявний світ прагнення героїв, життєві ситуації. У наш час
прикметники активно використовуються у художньому та публіцисттичному стилі і є одною із умов досягнення автором успіху, адже
збіднена відсутністю прикметника розповідь надзвичайно мало може
передати від автора читачеві
До теми стилістичного використання прикметників зверталось чимало відомих українських мовознавців, серед яких: А. Корнійчук,
К. Тищенко.
Для будь-якого художнього твору властивий, насамперед, опис
зовнішності персонажа. Для цього Галина Денега використовує прикметники, які виражають характеристику зовнішності:
«Одна з таких бухгалтерок, дебела, висока дівка з глухого села
на бережанщині, з’їдала все, що найсмачніше» (с. 48);
«Рудувата, з рідким волоссячком, але з блудливим вогником в
очах і якимсь магнітом у голосі» (с. 52).
З особливою ніжністю літераторка дає опис природи. Пані Галина створює чудові зорові картини. Цей опис вражає правдивістю.
Ще Горацій стверджував: «Творити поезію — це наче малювати
картину».
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«На гострих краях листочка виблискували, як краплинки роси,
діамантики» (с. 72).
У творах українських письменників чимало слів із колірним
компонентом. У новелах Галини Денеги ці кольорами відіграють
особливу роль: «Важке каштанове із золотистим відливом волосся спадало хвилями до колін Ядвіги» (с. 67).
«А внизу в синьо-фіолетовій хмарі жарить малинова смуга, ніби
хтось розпік величезну залізяку» (с. 334).
Єдність художніх деталей та символів зацікавлює читача, створює психологічну атмосферу прилучення його до світу письменника, цілісно й глибоко розкриває головну думку.
Прикметники вживаються в літературних творах з метою не лише урізноманітнити суху мову автора, але й якомога точніше передати уявний світ прагнення героїв, життєві ситуації.
Поетична мова Галини Денеги активно насичена цими прикметниками. Кожен, хто перегорне сторінки збірки, може сам впевнитися в тому що «Оповідання та есеї» пані Галини зачаровують, адже
сюжети літераторки цікаві та динамічні, мова викладу барвиста,
щедро «присмачена» народними прислів’ями, прикметниками та
порівняннями, стиль викладу легкий, чому сприяють гумор, іронія
та її найвищий вид — самоіронія.
СЕНСАЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ ЗАЦІКАВЛЕННЯ ЗМІ
Жук В. Л.,
III курс, група Фнз-3.1, напрям підготовки «Фінанси і кредит»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332)-780429;
науковий керівник: Бундак О. А.,
кандидат історичних наук, доцент
Сьогодні помітно зменшилась кількість видань, що зважуються
перейняти на себе обов’язки різнобічного виховання кожного члена
соціуму, його аполітичного спрямування у соціально-політичних
реаліях і просто життєвих ситуаціях. Натомість завдання мас-медіа
зводиться переважно до інформування аудиторії без будь-яких побічних ефектів і створення у неї емоційного задоволення від отриманих
відомостей.
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Матеріали, побудовані з елементами емоційності, захопленості,
становлять значну частину від загального обсягу публікацій масової преси, одним із функціональних напрямків якої, на нашу думку,
є розважальна комунікація. Правомірність такого припущення пояснюється: обсягом пропонованих читачам повідомлень, численністю
аудиторії, тематикою публікацій. Як масові, так і розважальні ЗМІ
при підготовці публікацій часто звертаються до прийомів «жовтого
журналізму» — пошуку і створенню сенсацій, чуток, скандалів,
супроводжуючи матеріали привабливими заголовками та великою
кількістю ілюстрацій. Для кращого засвоєння інформації, крім переважання фотознімків, об’ємні матеріали зазвичай поділяються на
невеликі блоки із автономними заголовками і виклад повідомлення
ведеться у визначеній послідовності — від головного до менш важливого, від окремого до загального.
Необтяжлива, дохідлива інформація користується найбільшим попитом у читачів, що власне і призвело до перебудови роботи багатьох редакторських колективів і перегляду та публікації висвітлюваного матеріалу. За спостереженнями А. Москаленка, у поле зору
мас-медіа потрапляє будь-яка тема, що позначена розважальною цінністю. ЗМІ, прихильники іншого, більш трудомісткого, способу розважання, не минають жодної теми, а подають її як релаксаційну —
новини зі сфери й економіки, і політики, і культури тощо. Критеріям другої концепції відповідає частина матеріалів таких масових
періодичних видань, як «Україна молода», «Вечерние вести», «Киевские ведомости», «Факты», «Столичная газета».
«Якщо собака вкусила людину, це не новина, а якщо людина
вкусила собаку, то це вже сенсація», — саме так звучить всім добре
відомий афоризм, який відображає всі критерії відбору інформації,
яка претендує на сенсацію. Сенсація — сильне, приголомшливе враження, яке справляє на громадськість певна подія, якесь повідомлення, що викликає зацікавленість. Термін «сенсація» увів у пресу
Д. Пулітцер, ввівши у повсякденний вжиток публікацію гучних розслідувань та викриття різного роду злочинів. Його учень — У. Херст
створив те, що нині називається «жовтою пресою»: почав використовувати в друці великі заголовки, ілюстрації на всю полосу і примітивну мову. Але остаточно сенсацію зробив нормою журналістики і ефективним засобом збагачення Р. Мердок.
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Журналістика нині в багатьох випадках не відображає дійсність,
а реагує на неї, і навіть допускає інсценівку. Нині для ряду друкованих видань характерним є звертання і до квазісенсацій; характерними рисами якої є — суб’єктивність, багатомірність, усунення смислового акценту на другорядну деталь, неадекватність значимості
події, емоційність її подачі – тобто допущення інсценування.
Щоб завоювати увагу пересічного читача, і глядача, редакції значної кількості ЗМІ вишукують незвичні, небуденні, виняткові події і
факти, до аномалій виключно, тобто «шукають» сенсацію. Де ж її
знайти? Це питання, напевне, не один раз ставили собі більшість
журналістів. За кордоном сенсації «розкопують», працюючи над злободенними темами; створюють із звичайної теми, знаходячи цікавий кут подачі; імітують і майстерно інсценують, якщо це потрібно. В Україні — часто намагаються «з мухи роздути слона».
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
Кондратенко В. В.,
V курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»;
науковий керівник: Губарець В. В.,
доцент
Переклад художніх творів як одна з форм міжкультурних взаємин відіграє вагому роль у процесі становлення української літератури та літературної мови. За допомогою перекладацької діяльності
відбувається тематичне, жанрове та художнє оновлення будь-якої
національної літератури, а отже, і її входження у світову літературну
систему.
Український художній переклад має досить тривалу історію, починаючи від побутування перекладної літератури у Київській Русі.
Перекладання різноманітних літературних творів завжди було засобом зв’язку України зі світом. В умовах національного та культурного поневолення впродовж ХІХ століття перекладацька діяльність не
припинялася. Незважаючи на заборону царським урядом української мови, саме у цей час активізується перекладання творів світової
класики та сучасників.
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Професійних перекладачів українською у Російській імперії не
було і, звісно, бути не могло, оскільки офіційно української мови
не існувало. Тому цю місію взяли на себе українські письменники,
успішно поєднуючи творчу та перекладацьку практику. Багато з них
увійшли в історію української літератури та літературної мови як
перекладачі, зокрема Пантелеймон Куліш, Михайло Старицький,
Марко Вовчок, Іван Франко, Леся Українка. Згадані письменники і
стали засновниками школи українського перекладу.
Переважна більшість українських письменників минулого подвижницьки ставилася до перекладацтва. Просвітники свого народу,
захоплені ідеалом культурної самобутності, а згодом і національної
самостійності, вони часто обирали знаряддям боротьби — поряд з
оригінальною творчістю — переклад, що був для них водночас ефективним засобом підвищити власну майстерність. Саме ця концептуальна, наскрізна ідея поєднує різноманітні українські переклади —
і творів древніх греків, і середньовічних авторів, і письменників Відродження, і авторів XIX століття.
Одним з перших серед тих, хто усвідомив значення перекладу
кращих зразків світової літератури як могутнього джерела духовного збагачення українського народу, його культури, літератури, був
саме Пантелеймон Куліш. Якщо поява перших спроб перекладу в
новій українській літературі на початку XIX століття була викликана здебільшого «…влечением любопытства, нельзя ли на малороссийском языке передать чувства нежные, благородные, возвышенные…» (П. Гулак-Артемовський), то перекладацька діяльність
Пантелеймона Куліша передбачала свідоме утвердження українського слова, з одного боку, та «європеїзацією» української літератури, з другого. Показовим у цьому контексті є підбір Кулішем творів для перекладу: Біблія, Шекспір, Байрон, Гейне, Гете, Шиллер, а
також Пушкін, Некрасов, Кольцов, Фет.
Перекладацька діяльність Пантелеймона Куліша знаменувала новий етап, важливий для подальшого розвитку української оригінальної літератури, а також зумовлювала остаточне становлення українського художнього повновартісного перекладу.
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СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДІАЛЕКТИЗМІВ
У РОМАНІ ДАРИ КОРНІЙ «ГОНИХМАРНИК»
Корнелюк Н.,
4 курс, група ВСР-41/11,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Тернопільська філія Університету «Україна»;
науковий керівник: Ярошовець Т. І.
Будь-яка мова є живим організмом, що не просто існує десь на
побутовому рівні людського сьогодення, а еволюціонує, розвивається, розгалужується і поглиблюється. Кожен народ творить свою мову,
додає в неї щось своє із душі чи побуту, переймає чужинське. Залежно від історії народу, населення певного регіону чи групи людей,
мова може мати більш або менш помітні відмінності. Існує загальновживана літературна мова, яка побутує в народі не залежно від
місцевості чи характеру тих, хто її використовує. Але будь-яка мова починалася з діалектів, а вже потім оформлялася у загальновживану, вбираючи в себе нові слова, змінюючи значення старих. Ось
чому знання діалектної мови є істотним і винятково важливим для
знання загальної літературної мови.
Загально відомо, що діалектизми — це характерні для певної території мовні особливості, що є виявом відхилення від літературної
норми. Діалектизми виділяються на всіх рівнях мови — акцентуаційному, фонетичному, словотвірному, фразеологічному, лексичному
та граматичному. Діалектизм (від грец. διάλεκτος — наріччя, говір) —
позанормативний елемент літературної мови, що має виражену діалектну віднесеність. Діалектизми віддзеркалюють процес адаптації літературної мовою територіально здиференційованих елементів
діалектної мови чи регіональних варіантів літературної мови. Використання діалектизмів становить відступ від чинних на певному
етапі розвитку норм літературної мови з певною стилістичною настановою (мовна характеристика персонажів, відтворення локального колориту описуваних подій тощо).
Функціонування діалектизмів в усному мовленні може зумовлюватися як цільовою стилістичною настановою мовця, так і недостатнім володінням літературної мовою. Основними шляхами про225
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никнення діалектизмів у літературну мову є мова художньої літератури, публіцистики, наукової літератури, усне мовлення, лексикографічні праці (діалектні та змішаного типу).
Останнім часом все більше письменників звертаються до діалектизмів та активно використовують їх у своїх творах. Однією з таких
авторів є лауреат премії «Коронація слова» 2010 року Дара Корній.
Саме на прикладі творів «Гонихмарник» та «Тому що ти є» проведено аналіз використання діалекту в сучасній літературі.
Діалектні форми, що застосовано у книгах Дари Корній, належать
до південно-західного наріччя, а саме до галицько-буковинської
групи говорів, це покутсько-буковинські, або надпрутські говірки.
Зазвичай у творі використовуються діалектизми з рідного села Дари Корній.
У творах автора найчастіше зустрічаються лексичні діалектизми.
Їх легко можна відрізнити від інших доволі простим змістом, який
часто розуміється в контексті речення. Такі говірки нагадують свої
літературні аналоги. Наприклад: глипнути — дивитися, бавитися —
гратися, зацьханки — забаганки, правдивий — справжній.
Лексичні діалектизми також мають свій поділ — власне лексичні,
етнографічні та семантичні.
Другою найчисельнішою групою серед вживаних у творах Дари
Корній діалектизмів є граматичні. Ці діалектизми відрізняються від
своїх відповідників вимовою певних звуків, як от: зобачити — побачити, дитинойка — дитина, заплата — оплата, злоги — пологи.
На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що
діалект, як форма увиразнення мови, доволі часто використовується
сучасними письменниками. Використання діалекту в літературній
мові дозволяє точніше передати атмосферу книги, культуру регіону,
героїв та стилістично увиразнює текст автора.
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МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ
Красільникова В. В.,
V курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»;
науковий керівник: Губарець В. В.,
доцент
Термін «Електронна книжка» походить від англійського словосполучення «Electronic Book» і в сучасній мові найчастіше зустрічається як скорочення eBook або e-Book. Електронна книжка це всього
лише ще один носій інформації, тому традиційно складається з двох
складових понять — носій і вміст. Носієм служить електронний пристрій. В англійській термінології використовується поняття «device»,
тобто переклад за змістом — «пристрій». Він може бути пристосованим або спеціалізованим. Наприклад телефон, основна функція
якого здійснювати дзвінки, — це пристосований для читання пристрій, а спеціалізований якраз розрахований, в основному, тільки для
читання книг.
Вміст іноді називають «контентом» від англійського слова «content». Ми поки не визначилися як українською правильно вживати
цей термін і використовуємо поняття «книга», «журнал» і навіть
просто «текст» або «вміст».
Причини виникнення електронних книжок
Електронні книжки народилися як можливість розширення ринку розповсюдження та споживання книг. З тієї чи іншої причини
електронні книжки стали віддушиною для віддалених від друкарських верстатів країн і регіонів. Електронні книжки не є заміною звичайним паперовим книгам.
Електронне розповсюдження книг допоможе знизити кількість
посередників між автором, видавцем і читачем. Крім того, це ще й
сучасна форма передачі інформації.
Основні напрямки розвитку
Перспектив розвитку у електронної літератури досить багато. Відрізняючись великою компактністю даних і легкістю способів їх передачі, електронні книжки зручні у віддалених районах, куди складно доставляти великі фізичні об'єкти. Вони в майбутньому, звичайно,
стануть в нагоді в сфері освіти і, особливо, дистанційної освіти. До
них будуть звертатися люди, що живуть в імміграції та ті, хто виїжджає у тривалі поїздки.
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У дуже невеликий фізичний об’єм флеш-картки може увійти бібліотека, порівнянна із звичайною міською бібліотекою. Використання стандартних елементів живлення (батарейок) дозволить легко
користуватися книгою в будь-яких поїздках, навіть за відсутності
можливості зарядки акумуляторів.
ТЕКСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ЕПІСТОЛЯРНОГО СТИЛЮ
Тетик В. Р.,
4 курс, група ЗВСР-41/11,
спеціальність «Видавнича справа, поліграфія та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій;
науковий керівник: Губарець В. В.
Ознаками епістолярного тексту є те, що в його основі матеріали
з власного життя, з власної думки, з власного чуття, конкретно суттєве описання дійсності.
Лист як епістолярний жанр має свою специфіку, свої характерні
риси. Форма безпосереднього звертання до адресата, прагнення автора змусити адресата активно діяти.
Ознаками епістолярного стилю є логічна послідовність викладу,
точність і лаконічність, докладні висновки, дотримування і наявність
певної композиції:
а) зверху зліва вказують дату написання листа; на початку чи в
кінці листа інколи зазначають дату написання, завершують лист підписом (на розсуд автора);
б) лист починають звертанням до адресата, звертання може бути
офіційним, напівофіційним, дружнім тощо, характер звертання залежить від стосунків між тими, хто пише листа, і тим, кому лист
адресується. Найбільш звичними є такі звертання: друже, друже мій,
дорогенькі, шановний пане, вельмишановний, дорогий друже, дорогі батьки, високоповажний товаришу. Листи починають також словами, що вказують на час написання листа (Добридень! Добрий день!
Доброго вечора Вам). Форма прощання в листі також залежить від
взаємин автора адресатом (До побачення, Прощай, Будьте здорові.
Прощавай до скорої зустрічі. Цілую. Кохаю. Чекаю) Після слів вітання і прощання знак оклику чи крапку.
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У доборі лексики, у вживанні малої чи великої літери, розділових знаків виявляється особистість автора. Має значення також те,
з якою метою пишеться приватний лист;
в) займенник ти, ви у звертанні до однієї особи з великої літери,
засвідчуючи цим власну вихованість, одну з ознак індивідуальної
культури;
г) усі назви адресата можуть повторюватись, ускладнюватись префіксами (особливо суфіксами), набуваючи певної негативної чи позитивної оцінки;
д) синтаксис листа залежить від індивідуальності автора. Форма
викладу тексту, побудова речень залежить і від того, кому адресовано лист.
Мова з епістолярними ознаками обслуговує специфічне заочнописемне спілкування однієї особи з іншої (іншими) в найрізноманітніших сферах життя — виробничій, професійній, а найбільше —
в побутовій, щоденній, ситуативній. Епістолярне мовлення в своєму типовому вияві — монологічне, проте природними елементами
епістолярного тексту можуть стати, на думку Дудика П. С. і діалоги, почуті або прочитані автором, а потім відтворенні в листі.
Отже, епістолярне мовлення, як і розмовно-побутове, наукове і
інше, неоднорідне за своїм змістом і граматичною будовою, зорієнтоване на виконання суто індивідуальної комунікативно-стилістичної функції.
Створюючи тексти епістолярного стилю мови, послуговуються
всенародною мовою, використовують епістоляризми — особливі
слова і словосполучення, синтаксичні конструкції, репрезентують
неповторну мовленнєву індивідуальність цього стилю.
У мовленні в межах епістолярного стилю викреслюються різні
жанри. Зародження жанру приватного листування в українській мові
відноситься до давнього періоду, як літературний жанр поширився
з часів античної і грецької, римської літератури. До появи книгодрукування межа між особистим листом була відносна, бо роздуми
могли бути відкритими. Але давні риторики підкреслювали відмінність зразка мистецтва писали листи, підкреслювали різницю епістолярного мистецтва від літературно-художньої творчості на тій
основі, що завдання листа — «називали речі своїми іменами».
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ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
Чопей І. В.,
V курс, група ВСР-51/14,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Університет «Україна» (м. Київ), к. тел. (050)-6265610;
науковий керівник: Дроботенко В. Ю.,
кандидат філологічних наук, доцент
Спорт на сьогодні є важливою складовою життя громадян, досягнення спортсменів дозволяють людям пишатися своєю країною,
підіймати престиж держави на світовому рівні. Саме тому популярності серед читачів набуває спортивна преса.
Спортивна журналістика має свою специфічну аудиторію. Цю
аудиторію дослідники розділяють, на три частини: фахівці, тобто люди безпосередньо зайняті у спортивній індустрії (спортсмени, тренери, спортивні чиновники, журналісти), пасивні та активні вболівальники.
Саме для аудиторії у тексті спортивних видань використовуються специфічні спортивні терміни, зрозумілі лише людині, яка має
відношення до спорту. Необхідно зазначити, що використовувані
терміни не розтлумачуються і ніяким чином не пояснюються у тексті, тобто у непідготованого читача під час читання можуть виникнути проблеми із розумінням змісту публікації.
Спортивне видання — це не тільки засіб для інформування, але
й для формування громадської думки. Відповідно на високому рівні
мають бути друковані матеріали, що у свою чергу пов’язано з ще
однією проблемою: пошуком професійної журналістської редакції,
а також рубрик, які будуть цікаві і потрібні читачам. Тому спортивним ЗМІ не потрібно зациклюватися лише на одному видові спорту,
варто зробити огляд багатьох спортивних подій з видів спорту, які
популярні в нашій державі: футболу, баскетболу, тенісу, хокею, боксу,
біатлону, стрибків із трампліна тощо.
Чому саме декілька видів спорту, а не один? Це очевидно, є люди, які цікавляться і вболівають лише за один вид спорту і в той же
час спостерігають і за іншими, тому читачу буде вигідніше придбати видання, де він зможе найти усю потрібну інформацію, ніж
купувати різні видання і витрачати більше.
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На сьогодні в Україні існують спеціалізовані видання лише про
футбол: це журнали «ФК «Динамо» (Київ)» та «Футбол».
Повнокольоровий спеціалізований журнал «ФК «Динамо» (Київ)» для прихильників найтитулованішого клубу України. Офіційне
видання клубу вперше побачило світ у червні 2001 року і стало першим серед усіх своїх побратимів. За більш ніж десятирічний період
свого існування клубний журнал, який виходить шість разів на рік,
став популярним і улюбленим не лише для шанувальників клубу в
Україні, а й далеко за її межами.
На 74-х сторінках усім фанатам біло-синіх динамівських кольорів пропонується глибока, ексклюзивна інформація про життя клубу, його традиції та плани. Видання охоплює лише новини спортивного клубу «Динамо» Київ.
«Футбол» — український футбольний журнал. Виходить у Києві
двічі на тиждень, заснований 1996 року (тоді — як додаток до газети «Теленеделя»). Виходить російською мовою. Це одне з провідних
футбольних видань України з накладом 99100 примірників. Видання
охоплює лише один вид спорту —– футбол.
З інформацією у друкованих виданнях можна ознайомитися один
раз на день, видання виходять зранку того дня, перед яким відбувається подія, але, буває таке, що матч (залежно від країни) проходить пізно вночі або дуже рано, коли випуск вже друкується, тому
ця інформація не подається у випуску, вона вийде на завтра.
З електронними виданнями все набагато простіше, зараз більшість спортивних журналів чи сайтів мають мобільну версію, що
значно полегшує доступ до потрібної інформації, яка оновлюється
майже кожну хвилину у режим онлайн, і з цією інформацією можна ознайомитися в будь-який час доби.
Отже, спортивні видання України поділяються на два різновиди:
спеціалізовані видання про один вид спорту та видання, що висвітлюють спортивні події з різних видів спорту. Щодо форми виходу,
то видання існують у паперовому та електронному форматах.
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ТУРИЗМ
ЯК БАГАТОГРАННЕ
СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА СПЕЦИФІКА
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Василишин Є. О.,
студентка ІІІ курсу, групи ТУ-31, спеціальність «Туризм»,
Університет «Україна», м. Київ;
науковий керівник: Бєлоусова Н. В.,
кандидат географічних наук,
доцент кафедри «Менеджменту туризму»
Туризм (фр. tourisme, від tour — прогулянка, подорож) — явище,
з одного боку, відносно молоде, яке стало масовим лише тільки після
Другої Світової війни, а з іншого — явище, яке має своє глибоке
історичне коріння.
Впродовж всієї багатовікової історії людство прагнуло мандрувати, з метою поліпшення свого соціального та фінансового рівня
життя. Відбувались історичні відкриття планетарного значення: подорож до Індії, з метою налагодження зв’язків для подальшої торгівлі з Європою; відкриття центральної Америки та сухопутного
шляху до Азії і багато інших подій, які були поштовхом до створення сучасної туристичної індустрії. Тому, на початку формування
даної галузі, туризм розуміли як переміщення або тимчасове перебування людей поза постійного місця проживання. Однак, згодом,
в процесі історичного розвитку людства, зміст і суть даного поняття постійно змінювались та доповнювались.
У 1993 році Статистична комісія ООН, разом із Всесвітньою туристичною організацією (ВТО), прийняла за основні канони поняття
туризму як діяльність осіб, які мандруючи здійснюють перебування
у містах, які знаходяться поза межами їх звичайного середовища
впродовж терміну, який не перевищує одного року, з метою відпочинку, лікування, ділових відносин й іншими цілями [2, с. 11].
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Туристична індустрія — це сукупність засобів розміщення; транспортних засобів; об’єктів харчування й об’єктів розважального,
спортивного, лікувального, ділового, оздоровчого та іншого призначення; організацій, які здійснюють тур операторську та турагентську діяльність, а також організації, які надають (пропонують) екскурсійні послуги та послуги гідів-перекладачів [3, с. 18].
Ефективне функціонування системи туризму неможливе без планування, регулювання координації та контролю зі сторони структур,
які відповідальні за його розвиток. Це зумовлює необхідність розробки та реалізації туристської політики.
Туристська політика — це система методів, запобіжних заходів
соціально-економічного, правового, зовнішньо політичного, культурного та іншого характеру, яка здійснюється парламентами, урядовими, державними та приватними організаціями, асоціаціями та
закладами, з метою створення умов для розвитку туристичної індустрії, раціонального використання туристичних ресурсів, підвищення ефективності функціонування системи туризму.
Для реалізації національної туристичної політики та координації
зусиль по досягненню суспільно значущих цілей, країна створює
органи управління туризмом — національні туристичні адміністрації (НТА).
Важливою особливістю туризму, як об’єкту управління, є специфіка туристичного продукту, його невід’ємність від джерела формування. Товар в матеріальному плані існує незалежно від його виробника.
У зв’язку з тим, що при реалізації туристського продукту осилюється особистісний аспект, процес надання туристичної послуги може
бути менш автоматизований, аніж, наприклад, процес виробництва
товарів. З цієї причини в менеджменті туризму доволі багато уваги
повинно приділятись управлінню персоналом і регулюванню міжособистісних відносин.
Особливість туристичної галузі вказує на те, що необхідно орієнтуватись на те, що ця галузь зовсім не схожа на інші. Тому, перенести якісь стандартні (механічні) приклади чи моделі управління
з інших сфер трудової діяльності в сферу туризму неможливо.
У зв’язку з цим, можна виділити наступні риси, які характерні для
управління кожним туристичним підприємством:
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– в туристичній галузі велике значення має маркетинг (система
збору, обробки, розповсюдження інформації);
– туристська послуга — унікальна (туристичні подорожі, умови
обслуговування, кошторис тощо).
Тому туризм вважають специфічною формою діяльності людей,
якою обов’язково необхідно керувати.
Таким чином, розвиток туризму в кожній країні повинен будуватись переважно на тих видах і формах туризму, які дозволяють
максимально і комплексно використовувати вже існуючий туристичний потенціал.
ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ
В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Волков О. В.,
ІІІ курс, група 3Т, спеціальність «Туризм»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел.(050)-086-31-35;
науковий керівник: Корчагіна В. Г.,
кандидат економічних наук
Сьогодні туризм очолює список найважливіших соціально-економічних галузей світової економіки. Він стає стилем життя мільйонів людей на нашій планеті. Його благотворний вплив на розвиток політичних, соціальних, культурних зв’язків і міжособистісних
відносин у міжнародному масштабі стало для всіх очевидним фактом.
При зростанні і постійній зміні туристичного ринку конкуренція
надзвичайно висока. В умовах посилення конкуренції компанії змушені зосереджувати увагу на задоволенні потреб клієнтів. У компаній, які не роблять цього, немає майбутнього. Саме тому індустрія
подорожей потребує зростаючому числі професіоналів маркетингу,
розуміють її глобальні проблеми і здатних реагувати на зростаючі
потреби споживачів виробленням творчих стратегій, заснованих на
хороших знаннях маркетингу.
У той же час в туризмі є особливість, що відрізняє його не тільки
від продажу товарів, а й від продажу послуг. Тут присутній продаж
як послуг, так і товарів в матеріальному прояві (за оцінками експер234
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тів, послуг в туризмі належить 75%, матеріальним товарам — 25%).
Існує специфіка споживання туристських послуг і товарів в місці їх
виробництва і в певній ситуації.
Туристичному ринку як складовому елементу ринку послуг притаманні основні характеристики послуг: невідчутність (нематеріальний
характер туристичних послуг), нерозривність виробництва і споживання, можливість зміни якості виконання, нездатність до зберігання.
В сучасних умовах господарювання маркетингова діяльність туристичного підприємства передбачає вирішення низки питань, серед
яких першочерговими є аналіз ринкових можливостей, визначення
перспективного цільового ринку, вибір маркетингової стратегії, розробка комплексу маркетингу, розробка допоміжних систем маркетингу. Аналіз ринкових можливостей повинен передбачати огляд
основних факторів мікро- і макросередовища, і з’ясування ролі та
значення тих з них, що безпосередньо впливають на розвиток підприємства. Одним з найефективніших прийомів такого аналізу є
SWOT-аналіз, який і передбачає виявлення маркетингових можливостей, що відповідають ресурсам підприємства, визначення маркетингових загроз, виявлення сильних і слабких сторін підприємства.
Результатом такого аналізу є визначення напрямків подолання слабких сторін, виявлення конкурентних переваг підприємства та пріоритетних сфер його маркетингової діяльності. Наслідком проведеного
аналізу повинен стати вибір цільового ринку. Туристичне підприємство має обрати для обслуговування певний сегмент ринку. Сегментація здійснюється у відповідності з кількісними і якісними особливостями попиту на туристичний продукт.
Особливе значення у специфіці маркетингу туристичних послуг
має комплексний характер продукту. Не менш важливими є сильний
вплив неекономічних чинників попиту, значна кон’юнктурна вразливість, тривалість неактивного періоду або ринкової активності споживачів і продавців, а також особливі принципи управління підприємствами, які випливають з необхідності врахування відношення
основних і оборотних фондів, сезонності туристичного руху. Всі ці
обставини впливають на сегментацію ринку, вибір цільових ринків,
планування циклу життя продукту, канали його просування, політику цін, популяризацію.
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Туристичний продукт повинен бути «гарною покупкою». Внаслідок цього маркетинг в сфері туризму розглядають як послідовну
діяльність туристських підприємств, спрямовану на.
Тому досягнення певних комерційних цілей підприємств туристичної галузі неможливий без активного використання маркетингових елементів.
ПРОБЛЕМАТИКА САНАТОРНО-КУРОРТНИХ
ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Зозуля В. М.,
ІІІ курс, група ТО-31,
спеціальність «Туристичне обслуговування»,
Коледж «Освіта», к. тел. (093)-2276615;
науковий керівник: Танська Л. В.
На сьогоднішній день в Україні поступово зростає мода на здоровий зовнішній вигляд. За останні десять років вітчизняний ринок
оздоровчого закордонного туризму зріс майже на третину. Дивлячись на те, що Україна має один із найкращих природних лікувальнооздоровчих потенціалів у Європі, питання вдосконалення санаторнокурортного комплексу стає одним з найпріоритетніших напрямів розвитку вітчизняного туризму, зокрема його лікувально-оздоровчого
виду, що призводить до поповнення бюджету України та зміцнення
її державної економіки в цілому.
Лікувально-оздоровчий туризм — один з найперспективніших
видів туризму не лише України, а й Європи. Він розвивається за
рахунок значних ресурсів: морського узбережжя, гарячих, теплих і
холодних мінеральних джерел, лікувальних лиманових родовищ грязі,
лісів тощо, якими багата наша країна.
Інфраструктура санаторно-курортної галузі в Україні активно формувалася наприкінці 1970-х – упродовж 1980-х pp., ще за часів старої системи. Більшість санаторіїв, пансіонатів, будинків та баз відпочинку будувалися, за проектами, які не відповідають міжнародним
стандартам. Інтенсивна їх експлуатація у наймасовіший туристичний період (1960–1980-і pp.), а також несвоєчасне проведення капітальних та поточних ремонтів призвели до значного зношення цих
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будівель та їх оснащення. Тому пріоритетним напрямом зміцнення
матеріальної бази санаторно-курортного комплексу України має бути проведення реконструкції, модернізації та будівництво об’єктів
курортної сфери за рахунок власних коштів держави і самих підприємств, а також за участю інвестицій, у тому числі іноземних.
На сьогодні платоспроможні вітчизняні громадяни надають перевагу відпочинку й оздоровленню в курортних закладах закордонних
країн, які по забезпеченню бальнеологічними ресурсами не поступаються вітчизняним ресурсам, проте вітчизняні заклади поступаються закордонним аналогам в плані комфортабельності перебування, рівню обслуговування та іншими чинникам, що впливають на
якість послуг. Деякі вітчизняні курорти комерціалізувалися, однак
якість послуг таких закладів сильно відстає від європейських, при
цьому ціни є завищеними.
Заходи щодо покращення діяльності санаторно-курортних закладів повинні передбачати: удосконалення фінансово-економічних механізмів підтримки; відтворення та раціональне використання природно-рекреаційних ресурсів; можливе проведення роздержавлення
та приватизації санаторно-курортних закладів; сприяння залученню
інвестицій в розвиток відповідної інфраструктури; вихід на міжнародні ринки.
Аналіз становлення і оцінка сучасного стану санаторно-курортного комплексу на території України свідчить про те, що курортна
рекреація повинна стати пріоритетною сферою перспективного розвитку туризму в державі, оскільки вже тепер вона може забезпечити значні валютні надходження, сприяти зміцненню національної
грошової системи і створити у цій сфері додаткові робочі місця.
Отже, Україна завдяки запасам унікальних природно-рекреаційних ресурсів, зростанню потреби населення в послугах санаторнокурортних закладів, збільшенню зацікавлення цією сферою іноземних
туристів володіє усіма передумовами для відновлення і розвитку
лікувально-оздоровчого туризму. Головною перешкодою для цього
є відсутність державної і регіональної стратегії розвитку санаторнокурортного господарства, яка б передбачала активний вплив на його
інвестиційну привабливість. Також не менш важливим є модернізація не лише приміщень санаторно-курортних комплексів, а й забезпеченість новітньою матеріально-технічною базою та удосконалення
сфери обслуговування клієнтів санаторно-курортних закладів.
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ЕКОНОМІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ЕКОЛОГІЧНОМУ ТУРИЗМІ
Москалюк В. А.,
V курс, спеціальність «Управління інноваційною діяльністю»,
ЛНТУ, к. тел. (095)-0385589;
науковий керівник: Сушик О. Г.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Персонал є одним із важливих факторів управління будь-якого
виробництва та галузі надання послуг. Його стан (кількісні та якісні
характеристики) й ефективне використання безпосередньо впливають
на кінцеві результати підприємницької діяльності. Дослідження вчених підтверджує, чим вищий рівень розвитку працівника з огляду на
сукупність його професійних знань, вмінь, навичок, можливостей та
мотивів до праці, тим вищий рівень обслуговування. Неправильний
підбір кадрів або неповне використання можливостей працівника в
трудовій діяльності призводить до шкоди не лише для власного розвитку, але й втрат для підприємства. Раціональний підбір та розстановка кадрів на виробництві забезпечує сприятливі умови для всебічного розвитку туристичного підприємства та зростання його конкурентоздатності в галузі.
Важливого значення набуває особистість менеджера як керівника і як суб’єкта оцінки підбору персоналу в екологічному туризмі,
головними функціями якого є: відбір та підбір персоналу, оцінка,
навчання, мотивація і стимулювання, планування необхідності в персоналі, контроль за працівниками. З перерахованих функцій особливо важливою є оцінка персоналу, яка базується на певній специфіці. По-перше, оцінка персоналу з метою визначення напрямів його
розвитку створює передумови збереження і підвищення конкурентоздатності екотуристичного підприємства. По-друге, на ринку праці
підприємство не завжди може задовольнити свої потреби в співробітниках певної кваліфікації, тому важливо правильно оцінити, а
згодом за потреби перекваліфікувати наявний персонал турпідприємства. По-третє, незважаючи на необхідність спеціального навчання,
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підприємства екологічного туризму повинні стимулювати розвиток
у своїх фахівців та керівників творчого мислення й вірного сприйняття нестандартних ситуацій. По-четверте, запровадження нових
технологій на підприємстві вимагає значних інвестицій в оцінку,
навчання й розвиток персоналу.
Оцінка персоналу дозволить досягти наступних цілей розвитку
працівників екотуристичного підприємства:
• адміністративних — посадове просування, перевід на іншу роботу, заохочення, покарання, направлення на навчання;
• інформаційних — отримати відомості про якість роботи менеджерів, що дозволить внести корективи у свою поведінку;
• мотиваційних — працівник знатиме, яких результатів він досяг (у порівнянні з колегами) і що йому необхідно робити далі.
В управлінні персоналом екотуризму специфічне значення відводиться мотивації, що є однією з найважливіших функцій менеджменту і впливає на взаємовідносини між людьми, безпосередньо
або опосередковано задіяних у екотуристичній діяльності.
Можна стверджувати, що до професіоналізму персоналу в екологічному туризмі необхідно висувати наступні вимоги (табл. 1).
Таблиця 1 — Вимоги до професійних компетенцій персоналу в екотуризмі
Напрям діяльності
Знання місцевості

Природозберігаюча
поведінка

Розвиток екоосвіти
туристів

Методи досягнення
• Знання географії, культури народів.
• Повага до інтересів місцевого населення.
• Проведення турмаршрутів по відомих туристичних стежках.
• Екологічне виховання.
• Мінімізувати негативний вплив на природу.
• Особистий приклад у природозбереженні.
• Навчання у збереженні оточуючого середовища.
• Надання інформації з захисту оточуючого
середовища.
• Підвищення культури взаємовідносин туристів з природою.
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Отже, управління персоналом в екологічному туризмі покликано створити систему, котра спрямована на оптимальне задоволення
потреб людей в активному відпочинку, оздоровленні, інтелектуальному розвитку, які реалізуються через усвідомлення спілкування з
природою на взаємовигідній основі з врахуванням екобалансу оточуючого середовища.
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ТА ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ:
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Новікова Д. Р.,
І курсу, група Тр(с) – 1.1 спеціальності «Туризмознавство»
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна», місто Луцьк, к. тел. (093)-7790917;
науковий керівник: Сушик О. Г.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Сьогодні у багатьох областях України приймають на відпочинок
як в’їзних (зарубіжних), так і внутрішніх (українських) туристів переважно сімейні бізнес-структури, що, у свою чергу, зумовлює розширення мережі магазинів, закладів харчування, послуг та розваг.
Розвиток національної економіки потребує уваги до будь-яких форм
підприємницької діяльності, де зелений туризм не є винятком. Сприятлива зовнішня територіальна кон’юнктура, невичерпні рекреаційні можливості дають підстави говорити про подальший розвиток зеленого туризму у формі малого підприємництва, що стане вагомим
джерелом поповнення місцевих бюджетів, розвитку соціальної інфраструктури сільської місцевості.
Подальший розвиток зеленого туризму має передбачати створення мережі установ та організацій, здатних об’єднати та підтримати
подібний різновид підприємницької діяльності у межах певного
регіону: це можуть бути, як свідчить досвід, агенції сільського туризму, асоціації сприяння розвитку туризму, організаційні центри,
спілки тощо. У планах соціально-економічного розвитку регіонів
(областей, районних центрів) слід визначити населені пункти, на те240
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риторії яких розвиток сільського зеленого туризму є найбільш перспективним. Створення тут відповідної інфраструктури дозволить
додатково залучити кошти під інвестиційні проекти, ефективність
яких значною мірою залежатиме від досконалості проведення маркетингових досліджень із розвитку сільського зеленого туризму,
створення у регіоні показових садиб з елементами етнографії, формування екскурсійних маршрутів та програм. Важливим слід вважати
проведення засідань робочих комісій (груп), де мають узгоджуватися питання економічного співробітництва між різними формами
малого підприємництва у регіоні, зокрема, можливості координованого управління потоками товарів та послуг.
Без обґрунтованої державної політики розвиток сільського зеленого туризму неможливий, основними напрямами цієї політики є
вдосконалення правових засад регулювання відносин у сфері сільського зеленого туризму; всебічне заохочення громадян до участі у
такій діяльності; визнання сільського зеленого туризму важливою
складовою ланкою туристичної індустрії України; залучення національних та іноземних інвестицій; місцеві державні адміністрації
та органи самоврядування мають дбати про створення сприятливих
умов для розвитку сільського зеленого туризму, підтримку пріоритетних напрямів діяльності у цій сфері шляхом спрощення та гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного та інших
видів регулювання, а також створення економічних умов, які стимулюють розвиток сільського зеленого туризму та сільських територій;
розвиток соціальної інфраструктури територіальних громад.
Зазначені пріоритетні напрями державної політики у сфері сільського зеленого туризму мають стати невід’ємними складовими загальнодержавної програми розвитку туризму в Україні.
Регіональні програми розвитку сільського зеленого туризму в
Україні як складові програм соціально-економічного розвитку регіону формуються і реалізуються з метою раціонального використання і розвитку місцевих туристичних ресурсів (природних, культурологічних, етнографічних, історичних, соціально-побутових тощо),
їхнього збереження та відновлення. Важливим аспектом слід вважати патріотичне та екологічне виховання населення.
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У регіональних програмах розвитку малого підприємництва у сфері
зеленого туризму важливе місце має відводитися заходам, спрямованим на створення та розбудову мережі установ, орієнтованих на
підтримку цієї сфери. Так, на прийнятних для учасників подібних
ринкових відносин умовах може надаватися широкий спектр послуг
щодо консультативно-методичної, фінансово-кредитної, юридичної,
маркетингової, кадрової та інформаційно-рекламної допомоги. Зазначена підтримка є особливо необхідною для початківців у сфері
сільського зеленого туризму.
В Україні активно формується ринок сільського зеленого туризму як одна з форм малого підприємництва. У перспективі має передбачатися і вирішення питань щодо об’єднання зусиль усіх зацікавлених структур, посилення соціальної спрямованості сільського
зеленого туризму.
ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
ШАЦЬКОГО ПООЗЕР’Я
Пантелеймонюк І. С.,
І курсу, група Тр(с) – 1.1 спеціальності «Туризмознавство»
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна», місто Луцьк, к. тел. (095)-5219960;
науковий керівник: Сушик О. Г.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Сприятливі кліматичні умови та наявність великої кількості озер
давно зробили територію Шацького поозер’я популярною серед туристів. Сюди їдуть відпочивати (сонце, пляжі, вода, чисте повітря,
риболовля, збирання грибів і ягід) люди з різних областей України
та з-за кордону. Збереженість цієї території гарантоване державою,
тут розміщений Шацький національний природний парк. Який має
унікальні можливості для розвитку різних видів туризму, а розміщення парку поблизу кордонів із Польщею та Білоруссю, робить цей
унікальний куточок Полісся надзвичайно популярним серед знавців
та поціновувачів природи з різних країн.
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Зараз територію Шацького національного природного парку здебільшого сприймають як місце для відпочинку і розваг, а відвідувачі не завжди усвідомлюють природну цінність і особливість цього регіону. Один із способів підвищення репрезентативності цього
краю та його освітнього і наукового значення серед міжнародних
природоохоронних територій — розвиток екологічного туризму, як
форми пізнавального туризму, що ґрунтується на вивченні екосистем, екологічних об’єктів і процесів, а також отриманні від контакту
з ними естетичних вражень. Екологічні тури мають високе екологічне та економічне значення. За даними ВТО, на частку екотуризма
доводиться від 7 до 10% щорічного доходу від всієї індустрії туризму. Соціальна значущість даного виду туризму полягає, перш за все,
у виховному і рекреаційному значенні.
Важливим моментом в освітніх та екотуристичних ініціативах є
створення природничого музею, де були б тематичні експозиції, присвячені неповторності та унікальності краю: «Унікальна флора Волинського Полісся», «Тваринний світ Шацького поозер’я», «Екосистема Волинського Полісся: минуле, сучасне, майбутнє» та ін. Це
дасть змогу підготувати відвідувачів до відповідного сприйняття
побаченого і поглибить їхні знання про цю територію. Експозиція
«Унікальна флора Волинського Полісся» повинна включати найбільш
рідкісні рослини сучасності та реконструкції палеогеографічних умов
в різні геологічні епохи, відомості про чинники, які у різний час визначали формування рослинного покриву тощо. Експозиція «Тваринний світ Шацького поозер’я», має відображати сучасних представників фауни регіону, їх кількісні та якісні характеристики, збереженість
та відтворюваність виду тощо. Експозиція «Екосистема Волинського Полісся: минуле, сучасне, майбутнє» має відображати етапи формування і сучасний стан озер та прилеглих територій, які найбільш
вразливі від туристичного використання, власне Шацької групи, різноманіття їх форм і розмірів, донних відкладів тощо. Всю подану в
музейних експозиціях інформацію можна взяти за теоретичну основу для створення екотуристичних маршрутів і стежок. Це дасть
можливість підкріпити отриману туристами інформацію «живими»
прикладами (екотуристичними атракціями) і одночасно задовольнить
їхню потребу у «спілкуванні» з природою. Важливо також створити
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відповідну туристичну інфраструктуру вздовж маршрутів і стежок,
забезпечити добрий доступ до всіх пропонованих для відвідування
об’єктів. Екомаршрути та стоянки обладнуються в першу чергу для
того, щоб керувати переміщенням груп туристів, а потім вже і для
того, щоб зручно було проходити маршрут і відпочивати. Під час
проектування екотуристичних маршрутів слід врахувати, що екотуристичні атракції не обов’язково повинні бути лише на території
Шацького національного природного парку, важливо включити найцікавіші об’єкти з добрим доступом, тому за необхідності їх можна
обирати за межами парку.
Для пізнавально-освітніх цілей можна використати також роботи по ренатуралізації водно-болотних угідь. Вони передбачають поглиблене вивчення водно-болотних комплексів та відновлення їх попереднього стану. Для відновлення обводненості боліт Науковим
центром заповідної справи Мінекоресурсів України під керівництвом
М. Л. Клєстова розроблено програму ренатуралізаційних робіт і
здійснено проекти побудови переливних споруд на болотах поблизу
озер Кримно, Люцимер, Острів’янське, Пулемецьке. Розглядати їх
слід з точки зору впливу на сучасний стан озер (зміна рівня води тощо).
Отже створення умов для розвитку екотуризму на території Шацького поозер’я значно збільшить природоохоронну цінність цього
регіону як в Україні, так і за її межами, а також урізноманітнить і
підсилить освітньо-туристичні пропозиції Шацького національного
природного парку. Розвиток екотуризму матиме і соціально-економічний ефект для місцевих жителів, це підвищить їх екологічну свідомість, дасть змогу усвідомити цінність місцевості, де вони проживають, приваблюватиме нові категорії відвідувачів (дещо відмінні від
тих, до яких звикли місцеві жителі) і загалом дасть поштовх до пошуку інших нешкідливих для довкілля форм туризму і господарювання.

244

як багатогранне
явище

Секція 9

ЕКОТУРИЗМ ЯК ОДНА З ПІДВАЛИН РОЗВИТКУ
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Ребро Д. Я.,
ІІ курс, група 2, спеціальність «Правознавство»,
Національний університет «Києво-Могилянська Академія»,
к. тел. 8(096)-302-69-71;
науковий керівник: Лахманюк Т. В.,
старший викладач
Актуальність. Відходи хімічної промисловості, масове користування транспортом, тенденція до урбанізації призводять до втрати
Україною екологічно чистих природних місцевостей. Сприятливі
умови для існування флори та фауни були локально знищені саме
подібною діяльністю. Для країни, що проходить свій шлях розвитку, і має за пріоритети соціальний благоустрій та інтеграцію в провідні міжнародні організації, збереження природи — не є на часі.
Саме тому, рятівним вбачається запровадження в Україні екологічного туризму. Він полягає у подорожах туристів до недоторканих
людиною природних місцевостей та природоохоронних територій.
Під час походів туристи милуються краєвидами, вчаться бережливому ставленню до природних ресурсів країни, вкладають кошти в
розвиток її конкретних локацій.
Беручи до уваги поступову інтеграцію — соціальну, ціннісну, тощо — в Європу, можливо припустити, що екотуризм матиме можливість бути більш популяризованим серед населення. Нині ж він
перебуває на початковому етапі свого розвитку.
Методи досліджень. Аналіз і узагальнення міжнародного та вітчизняного досвіду в сфері екологічного туризму.
Результати досліджень. Нами було вивчено діяльність створеної
у 1990 році незалежної від влади організації — Міжнародна Спільнота Екотуризму (The International Ecotourism Society). Її завданням
є створення нормативно-технічної бази екотуризму, забезпечення
його розвитку і поширення. Даною організацією створено десять
неофіційних правил, які висвітлюють основні принципи організації
екотуризму.
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Встановлено, що екотуризм в Україні можна розглядати з різних
сторін. По-перше, як нову, туристичну розвагу. У зв’язку з тим, що
терени України ще повні недосліджених місць, а туристичною «Меккою» вважаються Карпати та узбережжя Чорного та Азовського морів, екотуризм зможе виявити нові туристичні перлини, що покращать географічну та культурну сфери розвитку країни. По-друге, як
засіб зміцнення деяких регіонів України. Так, вкладаючи кошти в
проживання та місцеві інфраструктури забезпечення ладу в природних місцях, українці зможуть піднімати економічно інші, окрім центральних, регіони. І останнє, як засіб патріотичного виховання, виховання якостей та цінностей буття шляхом заохочення громадян
до активного відпочинку саме в межах України.
Висновки. Запровадження екотуризму в Україні неодмінно зустріне певний супротив несприятливих обставин. В своїй монографії
«Екотуризм як екологічно значущий напрямок діяльності» І. В. Добрянська визначила як несприятливі економічні та організаційні обставини. З них: відсутність необхідного початкового капіталу для
фінансування робіт із створення екоцентрів; відсутність засобів на
проведення рекламної компанії; обмеженість туристичних маршрутів у місцях екологічного туризму; обмеженість кваліфікованих спеціалістів в області екотуризму тощо.
Вважаємо, що для поширення екотуризму в Україні необхідно:
популяризувати його; виділити кошти на спеціалістів; забезпечити
екологічні організації України рекламою та нормативно-технічно базою; прокласти транспортні шляхи до всіх адміністративних точок.
Отже, для України екотуризм — це безпосередня можливість,
попри несприятливі реалії, розвинути інфраструктуру слабких регіонів країни, зберегти природні точки, сприяти розвиткові патріотичного духу та забезпечити населення недорогим, проте якісним,
відпочинком поза містом.
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ЧИ ПОТРЕБУЄ СУЧАСНЕ СТУДЕНТСТВО
«ТУРИСТИЧНИХ ІНІЦІАТИВ»
ВІД СВОЇХ УНІВЕРСИТЕТІВ?
(НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»)
Спічек Я. О.,
ІІ курс, спеціальність філософія, факультет гуманітарних наук,
Національний університет Києво-Могилянська Академія;
наукові керівники: Гордієнко Л. В.; Збанацький С. В.
Головним рушієм розвитку туристичної галузі в Україні є молодь, а особливо її «цвіт» — студентство. І саме з цієї причини перед нами постають наступні питання: «Чи мають студенти якийсь
інтерес до туризму?» або «Чи сприяють університети туристичним
зацікавленням своїх студентів?». В принципі ми можемо відповісти на поставленні нами питання. Отже, сама цікавість студентів до
туристичних походів та подорожей є поодинокою та досить рідкісним явищем. Найбільша концентрація подібних зацікавлених знаходиться за спеціальністю «екологія», серед студентів інших спеціальностей туризмом цікавляться в основному спортсмени (переважно
таких видів спорту, як скелелазіння тощо). Тож, про масову зацікавленість студентства туризмом і годі казати. Тай самі університети не
проявляють великих ініціатив по влаштування регулярних походів
або великих туристичних подорожей. Зазвичай такі заходи відбуваються з подачі невеликої групи ентузіастів.
Тому, провівши невелике «соціологічне» опитування в середовищі
студентів, мені вдалося сформувати деяку думку щодо питання про
потрібність туристичних ініціатив з боку університетів.
Тож, відповідаючи на перше питання «Чи вважаєте Ви доцільним
в обов’язковому порядку подавати студентам інформацію щодо безпеки туризму?» (наприклад в курсі «Охорони безпеки життєдіяльності»), більшість студентів сказала, що подібний блок знань був би
корисним для їх розвитку. Людям, які вже займаються туризмом,
це б допомогло уникнути більшої кількості небезпек в їх походах,
а тим новачкам, які хотіли б займатися туризмом, але які не роблять цього через страх перед можливими небезпеками та складнощами — це б допомогло збільшити їхній інтерес до туристичної галузі та подолати їхню невпевненість.
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Далі ми розглянемо наступне питання, яке задавалося: «Чи хотіли б Ви, щоб у Вашому університеті проводилися спеціальні ініціативи з організації туристичних заходів?» На нього переважна
більшість студентів дала ствердну відповідь. Вони висловили таку
думку, що проведення різних ознайомчих заходів (як то семінари /
лекції з туризму або організація таких собі «пробних» походів) призвело б до більшого зацікавлення студентів туризмом. Таким чином
університети змогли б зробити долучення до туристичної діяльності більш доступним і тим самим значно збільшити ряди зацікавленої молоді.
Наступна ідея, яка була розглянута, полягала в тому, щоб університет допомагав організовувати регулярні туристичні походи (наприклад у вихідні). В даному випадку ствердну відповідь надала вже
менша кількість студентів, більшість яких складали ті, хто вже досить давно займається подібним. Щодо більш тривалих туристичних
подорожей (які можна було б проводити на канікулах), то такий тип
туристичної активності зацікавив достатню кількість новачків. Вони казали, що для них було б цікаво побувати, наприклад, в горах
та спробувати якісь нові способи відпочинку.
Отже, підводячи підсумки можна зауважити, що в своїй більшості студентство має бажання та навіть запал до занять туризмом, але
через відсутність загальноуніверситетських туристичних ініціатив,
це бажання зникає у вихрі повсякденних справ та учбових занять.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Таранцов О. С.,
ІІІ курс, група 3Т, спеціальність «Туризм»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел.( 095) 215-94-76;
науковий керівник: Корчагіна В. Г.,
кандидат економічних наук
Особливості маркетингу міжнародного туризму передбачають систему управління торгово-виробничою підприємницькою діяльністю, спрямована на максимальне задоволення ринкового попиту на
туристичні послуги на підставі вивчення потреб і бажань потенційних міжнародних мандрівників з метою одержання максимального
прибутку. Маркетингова робота міжнародного туризму враховує такі
аспекти:
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– туризм більше, ніж інші галузі народного господарства, підлягає впливу неекономічних факторів, зокрема соціальних, культурних,
екологічних, етнічних;
– маркетинг міжнародних туристичних послуг охоплює традиційний маркетинг на мікрорівні та маркетинг на макрорівні. Хоча
останнім часом вони є взаємопов’язаними, оскільки їх об’єднують
спільні методи ведення маркетингової діяльності;
– специфічний характер туристичних послуг та їх виробництва,
особливо домінування послуг і спільне виробництво туристичного
продукту різними підприємствами, що вимагає широкого використання теорії маркетингу послуг у маркетингу міжнародних туристичних послуг;
– маркетинг міжнародних туристичних послуг пов’язаний з міжнародним маркетингом, оскільки останній визначає вихід національних туристичних підприємств на світовий туристичний ринок;
– культурні виміри відіграють все важливішу роль у маркетингу
міжнародних туристичних послуг, насамперед це стосується питань
інновацій туристичного продукту та взаємовідносин із споживачами.
Основними завданнями концепції маркетингу міжнародного туризму є:
– розпізнавання й ідентифікація ринку міжнародного туризму й
оцінка потенційного попиту на міжнародні подорожі, які туристична фірма може запропонувати потенційним туристам;
– доведення необхідності розробки і планування надання цих послуг в обсязі, за ціною та якістю, які відповідають виявленому на них
попиту;
– забезпечення просування і реалізації вироблених послуг на ринку міжнародного туризму та одержання внаслідок здійснення перелічених заходів максимального прибутку.
Вихідною позицією маркетингової діяльності туристичної фірми
є наявність доступних ринків і споживчого попиту на міжнародний
туризм. Розробляючи маркетингову програму, турфірма, яка займається міжнародним туризмом, повинна, насамперед, з’ясувати: де знаходиться ринок (збутова територія); ким представлені потенційні туристи — цільові сегменти; скільки туристів — цільових сегментів;
на який турпродукт потенційні туристи виявляють попит; коли виявляється цей попит; які ціни будуть прийнятними для потенційних
туристів.
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Маркетингові елементи повинні допомогти туристичній фірмі запропонувати і реалізувати свої послуги в тому місці, у такій кількості і такої якості, а також у такий час і за такими цінами, які б
максимально влаштовували обрану групу міжнародних туристів. Адекватно оцінивши ці позиції, турфірма може планувати і реалізовувати весь комплекс маркетингових заходів, які дають змогу досягти головної мети маркетингу.
Концепція маркетингу туризму знаходить застосування як на туристичних підприємствах, так і в їх об’єднаннях, регіональних туристичних організаціях, державних установах. Це обумовлює необхідність цілісного підходу до маркетингу міжнародних туристичних
послуг, який має враховувати не тільки економічні цілі підприємств,
а й необхідність сталого розвитку туризму, соціальні й екологічні
аспекти, формування позитивного туристичного іміджу країни.
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ
ПРОСУВАННЯ ТУРПРОДУКТУ
Шевченко В. Т.,
ІІІ курс, група 3Т, спеціальність «Туризм»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (097)-244-62-63;
науковий керівник: Корчагіна В. Г.,
кандидат економічних наук
Просування турпродукту є однією з найважливіших частин комплексу маркетингу туроператора, складові частини якого з метою
максимального впливу на ринок повинні бути гармонійно пов’язані
один з одним. Маркетингова практика переконливо свідчить, що просування турпродукту повинно розглядатися не як разовий захід, а
як елемент глибоко продуманої довгострокової стратегії туроператора. Процес просування передбачає всі види повідомлень для інформації, переконання, нагадування про турпродукт, громадську діяльність, ідеї тощо.
Стратегія просування турпродукту розробляється туроператором
на основі прийнятої загальної стратегії маркетингу з урахуванням
всіх інших її компонентів (продукт, ціна, комунікації).
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Процес розробки стратегії просування турпродукту являє собою
певний алгоритм дій. Визначення зовнішніх і внутрішніх факторів,
що впливають на організацію мережі по просуванню турпродукту —
перший і один з найважливіших етапів розробки даної стратегії. Основною метою стратегії просування турпродукту будь-якого туроператора є доведення його до споживача в максимально зручній для
нього формі, у найкоротший термін і в доступному місці.
Поняття просування об’єднує регулювання всіх заходів, спрямованих на просування турпродукту до споживача.
На стратегічному рівні туроператор здійснюють вибір між двома
стратегіями просування турпродукту: прямий і стратегією з включенням проміжних ланок, наприклад таких як оптове і роздрібне
просування. На тактичному рівні вирішуються такі завдання:
– робота зі старими клієнтами і залучення нових;
– отримання бронювань;
– організація реалізації бронювань;
– максимально швидке отримання оплати за продані турпродукти.
Методи просування можна охарактеризувати числом рівнів, які їх
складають. Тривалість методів просування залежить від числа наявних у ньому проміжних рівнів.
Метод прямого просування — без посередників (туроператор –
споживач) — складається з туроператора, що продає свій турпродукт безпосередньо споживачам. Цей метод передбачає такі основні способи прямого продажу: продаж через Інтернет, через власні
туроператорські фірми і турагентську мережу.
Метод просування з одним посередником (туроператор (приймаюча сторона) – туроператор, (що відправляє) – споживач) — включає в себе одного посередника. На туристичному ринку цим посередником є туроператори (що відправляють і знаходяться в державі,
з якої прибувають туристи) і споживач, який знаходиться в даному
регіоні.
Метод просування з двома посередниками — (туроператор (приймаюча сторона) – туроператор (що відправляє) – турагентська мережа – споживач). Даний метод просування включає двох посередників. На туристичному ринку такими посередниками зазвичай стають
туроператори і турагенти, які знаходяться в регіоні, з якого відправляють туристів.
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Туроператори повинні не тільки вибрати методи просування турпродукту, а й визначити інтенсивність їх використання, тобто визначити, яке число посередників (туроператорів) буде використано
на кожному рівні методів просування.
Усі заходи з просування турпродукту на ринку пов’язані з великими інвестиціями. Тому ця ділянка маркетингової роботи вимагає
особливої уваги. Як правило, програми просування туристичного продукту розробляються у контексті з усім комплексом заходів просування і сумісно з іншими комунікаційними засобами.
ЗНАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙ ТА ЗВИЧАЇВ
ДЛЯ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ
В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
Щербина К. В.,
III курс, група ТО-31,
спеціальність «Туристичне обслуговування», к. тел. 093-617-10-35;
науковий керівник: Танська Л. В.
Найважливішими складовими духовного життя будь-якого народу є їхні звичаї та традиції. Вони відображають не тільки етнічну
своєрідність, але й естетику, моральні цінності, ментальність, світосприйняття, історію.
Українські Карпати — своєрідний ареал збереження багатої історико-культурної спадщини, національних традицій та звичаїв, середовище унікальної культури, яка поєднує в собі найрізноманітніші
прояви людської життєдіяльності, починаючи з найдавніших часів
і закінчуючи сьогоденням. Все це сприяє створенню потужної туристичної індустрії, що буде економічно вигідною галуззю для регіону, створить хорошу базу для організації масового туризму, закріпивши за Українськими Карпатами статус туристичного регіону
міждержавного значення.
Виходячи з вищесказаного, обрана тема є досить актуальною і вимагає більш детального вивчення. Дослідження традицій і звичаїв
та їх ролі в розвитку культурного туризму Українських Карпат має
наукове, суспільне й виховне значення, сприяє всебічному розширенню світогляду, духовному збагаченню й культурному відродженню української нації.
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Карпатський регіон України є одним із найпривабливіших для
туристів і має всі можливості стати одним з найпопулярніших в
Україні. Перспективність розвитку туристичної галузі в Українських
Карпатах ґрунтується на таких основних передумовах, як:
• вигідне географічне розташування;
• багата історична, архітектурна спадщина;
• самобутня культура (звичаї, традиції, обряди);
• автентичні народні промисли та ремесла;
• високий рівень духовності та культури серед населення;
• виразні регіональні риси та мовні особливості.
Серед звичаїв і традицій досліджуваного регіону найбільш поширеними в Українських Карпатах є проводи на полонину, гуцульське
весілля та релігійні календарні свята. Вивчення та збереження цих
свят лежить в основі подальшого розвитку культурного туризму досліджуваного регіону.
Українські Карпати зберегли багато цікавих народних звичаїв,
традицій, легенд, які в урбанізованому суспільстві зовсім зникли.
Центри народних промислів Карпатського регіону України акумулюють значний потенціал для розвитку культурного туризму, адже,
багато регіонів зберегли й до нині свою стилістику, свій художньодекоративний образ. Так, зокрема міста Коломия та Косів вважаються центрами Гуцульського етнографічного регіону, де найбільше
збереглися самобутні традиції гуцульського народного мистецтва, а
саме: різьба по дереву, художнє ткацтво, килимарства, писанкарства
та інші види декоративно-прикладного мистецтва. с. Іза вважають
«столицею» лозоплетіння на Закарпатті, м. Мукачево — осередком
угорської вишивки скатертин і рушників, а м. Рахів — дерев’яної
коренепластики.
Використання центрів народних промислів у туристичній діяльності Карпатського регіону України потрібно зробити обов’язковим
для всіх суб’єктів туризму. Для урізноманітнення подорожей, екскурсій, що пропонуються, ознайомлення з осередками народних промислів необхідно поєднувати з освітньо-пізнавальними та санаторнокурортними програмами оздоровлення, що принесе більшу зацікавленість туристам.
253

Секція 9

Туризм як багатогранне
суспільне явище

Багаті Українські Карпати й на проведення різного роду фестивалів, які також відіграють важливу роль в розвитку культурного туризму. Найстаршому з українських карпатських фестивалів 18 років — це традиційний «Гуцульський фестиваль», який щороку відбувається в різних областях Українських Карпат, але неодмінно на
території проживання етнічних гуцулів. Добре знаними є фестиваль
«Гуцульські фестини», що проходить у м. Вижниця Чернівецької
області, Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Танці з
Карпатами» у м. Львові, Міжнародний фестиваль «Славське рок»,
що проходить у с. Славське Львівської області під девізом «Я люблю Карпати!». Метою даних заходів є популяризація національної
культури, активний відпочинок серед молоді та привернення їхньої
уваги до проблем екології Карпатського регіону.
Варто зазначити, що важливу роль в розвитку культурного туризму в Українських Карпатах відіграють і гастрономічні фестивалі.
Так, зокрема широку популярність здобув традиційний фестиваль
у м. Рахові під назвою «Гуцульська бринза». Даний фестиваль-ярмарок виступає як складова самобутньої історії, етнографії і культури жителів даного регіону.
Вивчення традицій і звичаїв, історико-культурної спадщини Українських Карпат дозволяє встановити основні напрями раціоналізації їх використання:
• проведення заходів по збереженню, охороні та відновленню
пам’яток культурної, архітектурної та природної спадщини, реставрації історичних місць;
• збереження традицій через проведення мистецьких вечорів, різного роду фестивалів, що відображають самобутню культуру місцевого населення;
• посилення ролі місцевих громад та державних програм;
• створення високого рівня реклами та просування Карпатського регіону України як культурного центру.
Таким чином, виходячи з вище сказаного, потрібно зробити наступні висновки про те, що традиції і звичаї жителів Карпатського
регіону України відіграють провідну роль в розвитку культурного
туризму Українських Карпат, тому ми повинні зберігати національно-культурну спадщину, турбуватися про подальший розвиток традиційної культури українців, відкривати та презентувати її світовому
співтовариству.
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ЄВРОПЕЙСЬКА СПІЛЬНОТА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ
Алексєєва А. С.,
V курс, групa МІ-51
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»,
E-mail: vampair1992@mail.ru, к. тел. 093 813-45-96;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації Університету «Україна»
Європейську спільноту з атомної енергії (Євратом) (англ. European Atomic Energy Community, EAEC (Euratom) створено згідно з
Римськими договорами 1957 року одночасно з заснуванням Європейської економічної спільноти і через шість років після створення Європейської спільноти з вугілля та сталі. Разом три об’єднання отримали назву Європейські Спільноти.
Згідно з договором, Євратом сприяє розвиткові та дослідженням
з атомної енергетики, створенню спільного ринку ядерного пального, контролю за ядерними виробництвами та розвиткові атомних технологій у мирних цілях в рамках єдиних стандартів безпеки.
Після об’єднання органів керування Спільнотами 1967 року, функції Євратому, визначені договором, виконує Європейська Комісія.
Євратом, міжнародна державно-монополістична організація, створена 6 країнами-учасницями Європейського економічного співтовариства: Францією, ФРН, Італією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом.
Угода про заснування Євратому підписана в 1957 і набула чинності з 1 січня 1958. Офіційним завданням співтовариства є діяльність
по створенню та розвитку ядерної промисловості, яка передбачає
спільне проведення дослідних робіт країнами-членами, обмін технічною інформацією, створення спільного ринку устаткування і сировини, контроль над використанням матеріалів, що розщеплюються і т. д.
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Головний виконавчий орган — Комісія — наділений необхідними повноваженнями для керівництва розвитком ядерної енергетики.
У період дії 1-ої п’ятирічної програми розвитку ядерної промисловості в країнах-учасницях (1958–1962) були створені дослідницькі
центри Євратому в Іспрі (Італія), Моле (Бельгія), інститут трансуранових елементів в Карлсруе (ФРН) та ін. Програма передбачала асигнування на розвиток науково-дослідних робіт у сумі 215 млн. дол.
Швидкий розвиток ядерної енергетики дозволив країнам-членам
Євратому переглянути 2-у п’ятирічну програму (1963–1967) у бік
збільшення загальної суми асигнувань до 455 млн. дол.
До кінця 1967 в країнах, що входять в Євратом, діяло близько 200
атомних об’єктів, у тому числі 20 уранових рудників, 5 заводів з виробництва ядерного пального, 14 підприємств з виготовлення тепловиділяючих елементів, близько 100 реакторів і ін.
Енергетична потужність перебуваючих в експлуатації атомних
електростанцій на початку 1969 склала 6 млн. кВт. Згідно з перспективною програмою, загальна потужність атомних електростанцій в
країнах-членах Євратому має зрости до 1975 до 17 млн. кВт.
Здійснення проектів Євратому викликає гострі протиріччя між
його учасниками, а також з країнами, що не входять до спільноти,
зокрема з приводу вибору типів реакторів і про шляхи подолання
«технологічного розриву» з США.
Між Францією і ФРН виникли конфлікти з питань функцій Євратому, складу його керівних органів і т. д., Особливо в період злиття
Євратому з Європейським економічним співтовариством і Європейським об’єднанням вугілля і сталі.
Серйозну заклопотаність у прогресивної світової громадськості
викликають плани використання ядерного потенціалу Євратому у
військових цілях.
На противагу цим планам прогресивні сили країн-учасниць співтовариства виступають з програмами розвитку паливно-енергетичних галузей, які відповідають інтересам широких народних мас.
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ЗАКОНИ: ПОСТАНОВИ НАРОДНИХ ЗБОРІВ,
ІМПЕРАТОРСЬКІ ПОСТАНОВИ (КОНСТИТУЦІЇ),
ЯК ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВА
Балабуха К. Ю.,
I курс, група ПЗ-11, Інститут права та суспільних відносин,
Університет «Україна», E-mail: balabuha_kristina@mail.ru;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації
Закон — це норма права, яка видається вищим органом державної влади в певній формі. Її виконання забезпечується силою державного примусу. В стародавньому Римі найвищим державним органом
були народні збори. Закони затверджувалися, скасовувалися народними зборами, розглядали скарги на рішення судових органів, обирали посадових осіб, в руках яких знаходилась тільки виконавча влада.
У Римі було три види народних зборів:
1. куріатні — найдавніша форма народних зборів, замкнуті
об’єднання патрицій;
2. центуріатні — об’єднання патриціїв та плебеїв;
3. трибутні — об’єднання по територіальних округах спочатку
тільки плебеїв, а потім і патриціїв.
Для прийняття закону встановлювалась певна процедура, в якій
приймали участь: магістрат, народні збори та сенат. Право збирати
народні збори належало магістрату (консулу, диктатору, претору),
який повинен був заздалегідь у письмовій формі розробити проект
закону, а після цього подати останній на розгляд народним зборам
(комісії). Народ, який складав комісію, не входив в безпосереднє
обговорення закону, а лише висловлювався або за прийняття закону,
або за його відхилення. Опрацювавши проект закону, потрібно подати його на обговорення сенату. Поданий проект вони мали або
прийняти в цілому, або відхилити. Прийнятий закон народними зборами проходив ще одну стадію схвалення сенату, без схвалення
закон не міг стати законом. Отже, сенат керував народними зборами і контролював їх. Були прийняті такі закони наприклад: Закон
Петілія — про заборону боржникового рабства для римських грома257
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дян; Закон Аквілія — про відповідальність за знищення або пошкодження чужих речей; Закон Цинциїв — про обмеження розмірів дарувань; Закон Фальдиція — про обмеження спадкових відомств.
У період раннього принципату народні збори майже не проводили законів, хоча офіційно ще залишалися законодавчою владою.
Імператорські конституції, призвели до зміцнення імператорської влади, з’явилась нова форма законодавства — імператорські постанови так звані конституції, які існували в чотирьох видах: едикти, рескрипти, мандати, декрети. Згодом пропозиції про прийняття
закону почали виходити в більшості своїй від імператора, який, по
суті, здійснював контроль за прийняттям останнього сенатом, бо
сам визначав його склад. Це означало що, закон хоча юридично і
затверджувався сенатом, фактично залежав від імператора.
Едикти імператорів представляли собою розпорядження, з питань публічного права, обов’язковими були для тих осіб, яким були
адресовані. Едикти зберігали свою чинність на весь час правління
імператора і діяли після його смерті, доки їх не відмінить наступний імператор.
Рескрипти — письмові висновки імператора, що давалося як відповідь на будь-яке особисте звернення однієї з сторін спору. Спочатку рескрипт не мав сили судового рішення і виражав юридичну
точку зору імператора, але з ІІ століття н.е. набуває силу закону по
конкретній справі.
Мандати — інструкції, що давалися імператором посадовим особам з адміністративних та судових справ. У період домінанту цей
вид конституції втратив своє значення.
Декрети — особисте рішення імператорського суду на підставі
усного розгляду, як в першій інстанції в особливих випадках імператор вирішував особисто, або в апеляційному суді.
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ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
ІНФОРМАЦІЇ, ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН
Бевза А. С.,
аспірант кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права Університету «Україна»,
к. тел. (050)3761717;
науковий керівник: Омельченко Н. Л.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Інформація, є засобом комунікації людей і нерідко виступає об’єктом їх діяльності. Інформація є одним із ключових понять для багатьох галузей знань. Поняття «інформація» можна розглядати у широкому змісті і у вузькому змісті.
Визначене базисне поняття дає дослівний переклад з латинської
мови (informatio — роз’яснення, ознайомлення, поняття). Інформацію
визначають, крім того, як відомості про будь-що, передані людьми;
різновид відбитку, нерозривно пов’язаний з процесами управління;
зменшення непевності вибору в результаті одержання відомостей;
сигнал, взятий у поєднанні всіх семіотичних характеристик: синтаксичної, семантичної і прагматичної; аспект будь-яких процесів відображення.
Інформацію ж у вузькому значенні, можна визначити, як функціональний об’єкт, який може виступити як засіб реалізації конституційний прав і свобод, або як елемент управління суспільними,
державними справами, прийняття управлінських рішень, як товар у
процесах її створення, використання, розповсюдження.
Основним об’єктом інформаційно-правових відносин є інформація.
У відповідності до чинного законодавства, інформацією є будьякі відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Законодавчо виділяють наступні види інформації за змістом:
інформація про фізичну особу, інформація довідково-енциклопедичного характеру, інформація про стан довкілля (екологічна інформація), інформація про товар (роботу, послугу), науково-технічна,
податкова, правова, статистична, соціологічна інформація та інші
види інформації.
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Крім того, науковці намагаються надати формулювання поняттю
яке сьогодні задовольняло би вимоги наукового підходу до всього
обігу інформації. За пропозицією Є. В. Петрова: «Інформація — це
результат, продукт знань та діяльності людини, орієнтований на створення нових відомостей або зняття відомостей з інших об’єктів матеріального або духовного світу, для об’єднання цих відомостей у
певний продукт або товар, необхідний для суспільства».
Визначення кваліфікуючих, істотних юридичних ознак явища: самостійність інформації по відношенню до свого носія; можливість
багаторазового використання однієї і тієї самої інформації; вона не
зникає при споживанні; збереження інформації, що передається, у
суб’єкта, що її передає; здатність до збереження, інтегрування, накопичення, «стискання»; кількісна визначеність інформації; системність (А. Б. Венгеров). З розвитком наукових досліджень інформації
вчені формували нові комбінації таких ознак. Серед них зазначалися такі, як фізична невідчужуваність, здатність до тиражування,
екземплярність, відособленість, властивість інформаційної речі, системний характер, трансформованість, невичерпність, ідеальність, самостійність інформації тощо. С. І. Семилєтов, крім цього, підкреслює
наступні її особливості: цінність інформації визначається її змістом;
одна і та ж сама інформація як об’єкт права може знаходитись у
володінні і користуванні необмеженого кола суб’єктів; одна і та ж
сама інформація може бути представлена в різних формах; інформація може миттєво копіюватися і відтворюватися необмежену кількість разів.
Класифікація інформації: за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію (будь-яка інформація є відкритою,
крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом) та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна
та службова інформація).
За видом і формою подання виробленої інформації, Л. П. Коваленко поділяє інформацію на: відкриту, масову інформацію, офіційні документи, обов’язково документовану інформацію, інформацію
обмеженого доступу.
Підсумовуючи вищевикладене, можливо зазначити, що інформація є справжнім об’єктом прав та відносин, однак визначення
інформації як об’єкта права потребує досконалого правового регулювання, поглиблення теоретичних положень та удосконалення норм
права щодо інформації, як специфічного об’єкту.
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО
ІМІДЖУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Білоус Н. В.,
III курс, група ПО-31/12, спеціальність «Політологія»,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел.: 098-210-64-31;
науковий керівник: Орловська І. Г.,
старший викладач
Аналіз результатів зарубіжних та вітчизняних досліджень сприйняття України населенням та елітами в провідних країнах світу дозволяє виокремити наступні ключові домінанти іміджу України:
1) країна на шляху побудови демократичного суспільства; 2) країна
відомих спортсменів (брати Клички, А. Шевченко, С. Бубка, Я. Клочкова); 3) красиві жінки; 4) політична нестабільність, дефіцит політико-інституціональної спадкоємності, неефективність влади та законодавства; 5) постійне коливання напрямків і стратегій подальшого
розвитку, відтак — непередбачуваність; 6) негативний інвестиційний
клімат, високі ризики в бізнесі, повсюди корупція; 7) загалом кризова і небезпечна країна, також в екологічному плані, через вибух
на Чорнобильській АЕС, нині через війну на Сході України; 8) залежність від Росії; 9) невпливова, маловідома країна світу. Загалом
в закордонних медіа рідко згадують про нашу державу, лише в контексті світових подій.
В багатьох країнах світу представники української діаспори відкривають громадські організації, торгово-розважальні центри, проводять національні виставки та інші івенти. Перелічені вище організації та заходи ілюструють не лише активізацію діяльності закордонного українства, але й розпорошеність, нескоординованість його
зусиль. Можна зробити такі висновки і пропозиції, щодо подальшого формування позитивного іміджу України на міжнародній арені:
Україна залишається здебільшого беззахисним об’єктом численних
інформаційних агресій ззовні, які здійснюються з різних причин:
боротьба за вплив на Україну між США, Європою та РФ (що ми
нині і спостерігаємо), намагання дестабілізувати її внутрішнє становище, завдати шкоди її міжнародному авторитету, конкуренція на
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зовнішніх ринках, політичні, територіальні суперечки тощо. З іншого боку, величезна кількість внутрішніх проблем давали й дають
безліч інформаційних приводів для негативних повідомлень про
Україну у світових ЗМІ. В результаті нині склалася ситуація, в якій
зарубіжні і більшість вітчизняних експертів одноголосно називають міжнародний імідж України «катастрофічним».
Для виходу на якісно новий рівень забезпечення роботи, щодо
створення та підтримки високого міжнародного іміджу України необхідно забезпечити фінансування програм та впровадження чинних державних актів. Потребує розробки комплексу узгоджених між
собою заходів за такими фундаментальними напрямами: 1) інформаційний паритет (налагодження постійного, комплексного, багатоканального, на всіх рівнях від еліт до громадськості, постачання потрібної інформації про країну — з одного боку; менеджмент медіаповідомлень, системне відстеження та блокування або ж нейтралізація спрямованих проти України інформаційних кампаній, дезінформації, некоректної, шкідливої інформації — з іншого); 2) налагодження взаємовигідної співпраці з діаспорою, щодо популяризації
України та українців, лобіюванні їхніх інтересів в інших країнах.
У цьому співробітництві Українська держава має взяти на себе роль
головного менеджера, координатора, промоутера, дипломатичного,
правового та у певних випадках – фінансового гаранта; 3) подальше
розширення й розвиток мережі українських культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних установ України;
4) формування та розвиток позитивного інвестиційного, і туристичного іміджу.
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ВЗАЄМНІСТЬ ТА РЕТОРСІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Білошицька О. Є.,
студентка коледжу «Освіта» ІІІ курсу, групи ПЗ-33,
к. тел. 063 624 89 07; E-mail: ya.alexagirl@yandex.ru;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації Університету «Україна».
Україна, прагнучи до Європейської спільноти та до взаємовигідного співробітництва з іншими країнами планети, активно виступає
за розвиток економічних науково-технічних, культурних зв’язків з
усіма країнами світу. На це спрямовані окремі положення внутрішнього законодавства та міжнародні договори.
Доктрина міжнародного права закріпила положення про рівність
країн, а тому країни є взаємозалежними. Кожна із країн має взаємно визнавати закони іншої країни незалежно від належності держави до тої чи іншої формації.
Метою даної роботи є дослідження важливості взаємності та реторсії. А також, як ці поняття впливають на особу та правовідносини в цілому.
Взаємність передбачає надання фізичним і юридичним особам
іноземної держави певних прав за умови, що фізичні та юридичні
особи України будуть користуватись такими самими правами в тій
країні. Таким чином, наша країна забезпечує своїм суб’єктам користування певним комплексом прав в зарубіжній країні, де вони перебувають.
Реторсія — заходи примусового впливу у відповідь на недружні
дії іншої держави. Метою реторсії є відміна обмежень, які встановлені окремою державою, якщо ця держава вчинила заходів, що несуть необґрунтовану, в порядку дискримінації, шкоду інтересам іншої
країни або її громадян.
Україна, у випадку встановлення обмежень дискримінаційного
характеру щодо її громадян чи юридичних осіб іншою країною, може застосувати у порядку реторсії відповідні заходи стосовно громадян та юридичних осіб цієї країни.
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Цілою низкою нормативних актів України закріплена можливість
застосувати один або декілька видів заходів примусового характеру:
– обмеження імпорту;
– підвищення митних зборів;
– введення режиму ліцензування та/або квотування зовнішньоекономічних операцій;
– введення індикативних цін у зовнішньоекономічній сфері
Таким чином інститут взаємності і інститут реторсії мають багато спільного і їх використання призводить до незастосування іноземного матеріального права. Проте на відмінність від застереження про публічний порядок, відмова застосовувати іноземне право
обумовлена причинами, які не пов’язані зі змістом матеріальних
норм права. Крім того, підставою застосування інституту реторсії є
дискримінаційні дії іноземної держави, а підставою застосування
концепції взаємності є розбіжність колізійних прив’язок в законодавстві двох держав. Інститут взаємності та інститут реторсії починають діяти, якщо іноземні та виконавчі органи не проявляють належної поваги до вітчизняної політичної та правової систем.
Дослідження цієї теми дало змогу зрозуміти мені важливість цих
понять у міжнародному праві.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
Бойко Є. В.,
студент 5 курсу спеціальності «Правознавство»;
науковий керівник Ізуїта П. О.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедр ЦГКП
Проблема працевлаштування неповнолітніх громадян — одне з
найбільш актуальних питань забезпечення зайнятості молоді, адже
найуразливішими на ринку праці є молоді люди, що не досягли повноліття та не мають досвіду роботи. Молодіжний сегмент ринку
праці — найбільш проблемна частка національного ринку праці. Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання безробіття та зниження рівня життя; поширення пасивних (утри264
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манство), нерегламентованих (тіньова зайнятість) і деструктивних
(кримінал) моделей поведінки; спонукають до зовнішніх трудових
міграцій; спричиняють втрату мотивації до праці; зміну структури
ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості.
Закон України «Про зайнятість населення» 2012 р., розроблений
з метою сприяння ефективній зайнятості населення, передбачає низку
нововведень та пільг, які повинні забезпечити створення нових робочих місць і першого робочого місця для молоді, містить недоліки, які не дозволять ефективно вирішити проблеми молодіжної зайнятості. Зокрема йдеться про введений Законом понятійний апарат,
який суперечить Кодексу законів про працю.
КЗпП України не містить терміна молодий працівник, але визначає поняття «працездатна молодь». Згідно зі ст. 197 Кодексу законів про працю працездатною молоддю є громадяни України віком
від 15 до 28 років.
Закон України «Про зайнятість населення» встановлює, що нижня межа працездатного віку — 16 років (п. 13 ст. 1), але щодо молодого працівника (громадянина України віком до 35 років), не фіксує нижню межу вступу особи до ринку праці, а також не містить
згадки щодо її працездатності.
Згідно за ст. 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» молодь, молоді громадяни —
це громадяни України віком від 14 до 35 років. Таким чином, молодим працівником слід вважати особу з 14 до 35 років, а це не узгоджується з пп. 13 та 16 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення».
Отже, доцільність уведення поняття «молодий працівник» є дещо сумнівною.
У п. 4 ст. 24 Закону України «Про зайнятість населення» згадується термін перше робоче місце, проте визначення поняття «перше робоче місце» в Законі відсутнє, що є нелогічним з огляду на
сферу регулювання Закону, узгодивши його з іншими законодавчими актами.
Неточним є визначення працездатного віку, починаючи з 16 років (особи працездатного віку — це особи віком від 16 років, які не
досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загально265
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обов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, адже
безробітними згідно із Законом можуть вважатися особи у віці від
15 років.
Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок про закріплення в чинному законодавстві України достатньої кількості державних гарантій працевлаштування неповнолітніх. На жаль, вивчення
законодавчої бази у цій сфері дає підстави зробити висновок, що
частина з них має більш декларативний, ніж практичний характер
(гарантія надання першого робочого місця). Більшу частину гарантій
працевлаштування неповнолітніх врегульовано на достатньому рівні,
і досить успішно та результативно вони реалізуються на практиці.
Суттєвим недоліком правового регулювання працевлаштування неповнолітніх, на наш погляд, є розміщення таких гарантій у різних
законодавчих актах.
Вважаємо, що вказані недоліки правового регулювання працевлаштування не дають можливості в повній мірі гарантувати дотримання
реалізації закріплених законодавством прав неповнолітніх у сфері
працевлаштування.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ТА ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Брегеда М. В.,
кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства,
Полтавський інститут економіки і права к. тел. (099) 1637877
Права та свободи громадян визначені Конституцією України від
28 червня 1996 р. найвищою цінністю, а їх реалізація є головним напрямом і змістом діяльності демократичної держави. Відповідно до
ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає
можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає
або на яку вільно погоджується. У п. 2 ст. 43 Конституції наголошено на тому, що держава створює умови для повного здійснення
громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі
професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів від266
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повідно до суспільних потреб. В Україні заборонено будь-яку дискримінацію у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності
прав і можливостей. Відповідно до ст. 24 Конституції громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Усі перелічені гарантії повною мірою стосуються молоді, що створює для неї реальну можливість користуватися всією сукупністю
трудових прав. Що ж до прав у галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці, то молодь користується
додатковими пільгами.
Державна політика у сфері зайнятості молоді формується законодавчим урегулюванням цієї сфери, здійсненням макроекономічних
регуляторних заходів, а також взаємодії державних владних органів,
роботодавців та молоді за допомогою соціального партнерства.
Характеристика законодавства. Відповідно до Кодексу законів
про працю України здійснюється регуляція трудових відносин усіх
працівників, у тому числі й молоді, сприяючи зростанню і піднесенню на цій основі матеріального та культурного рівня життя працівників, зміцненню трудової дисципліни й поступовому перетворенню
праці, на благо суспільства, у першу життєву потребу кожної працездатної людини.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття.
Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення
щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх
життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні
й здорові умови праці, регулює, за участю відповідних органів державної влади, відносини між роботодавцем і працівником з питань
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також установлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. У цьому
законі врегульовані права та діяльність представників різних категорій населення, зокрема, такої вікової категорії молоді як неповнолітні.
Закон України «Про зайнятість населення» визначає додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення, державні гаран267
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тії права на вибір професії та виду діяльності, права громадян на
працевлаштування та професійну консультацію, на соціальний захист у сфері зайнятості.
Закон України «Про оплату праці» визначає економічні, правові
та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають
у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і
договірного регулювання оплати праці. Закон спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.
На нашу думку, вирішенням проблеми працевлаштування і зайнятості молоді в Україні могло б стати впровадження та стимулювання державних програм («Молодіжне підприємництво» тощо),
створення окремих соціальних пакетів, в основу яких входили б надання пільгових державних кредитів на придбання житла, надання
одноразової допомоги при переїзді на постійне місце проживання в
сільську місцевість тощо.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДОГОВОРУ
У РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Василенко М. В.,
студентка коледжу «Освіта» ІІ курсу, групи ПЗ-23;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права та міжнародної інформації
Договір (contractus) — це домовленість (узгоджене вираження волі)
двох або більше сторін, спрямована на досягнення певного правового результату, а саме: виникнення, зміну або припинення прав та
обов’язків.
Договір є вольовим актом і за юридичною природою двостороннім правочином. Вважається, що визначення договору як домовленості сторін, було зроблено римськими юристами під впливом грецької правової культури.
Уся можлива сукупність договірних зобов’язань визначена відомою тріадою римського юриста Павла: dare («дати», тобто передати
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право власності), praestare («надати», що означає передати у тимчасове користування або надати певні послуги), facere («виконати»,
а саме — вчинити певну дію або утриматися від дії).
В змісті договору розрізняють три складові: істотний (необхідний) зміст, який визначає характер угоди і без якого договір не може
існувати: наприклад, в договорі купівлі-продажу істотний зміст становлять угода про предмет, ціну і мета; звичайний зміст договору,
що не становить його суті.
Предметом договору можуть бути всі ті речі, які могли бути
предметом дій зобов’язальних відносин взагалі. Укладаючи договір,
особи керуються найрізноманітнішими мотивами. Кожний договір
має свою відповідну мету (causa).
Звичайні (naturalia) елементи не є обов’язковими, тобто їх відсутність не впливає на чинність договору. Однак, як правило (звичайно) ці елементи включаються до договорів певного виду. Наприклад, у договорі найму (locatio conductio) зазвичай вказується
строк (періодичність) внесення найомної плати (merces).
Крім зазначених елементів договір може містити випадкові (accidentalia) елементи, які не є обов’язковими чи звичайними для даного виду договору, але включені у конкретний договір за бажанням його сторін. До таких елементів відносилися умови (condicio) і
строки (dies), з якими пов’язувалися певні правові наслідки.
Умова (condicio) — це застереження в договорі, за допомогою
якого юридичні наслідки договору ставляться у залежність від настання (ненастання) у майбутньому певної події, відносно якої невідомо, настане вона чи ні. Умова договору не повинна суперечить
закону і добрим звичаям, а також бути здійсненною.
Подібною до поняття умови була категорія «строк». Строк (dies) —
це подія, яка неминуче настання у майбутньому. Строком, наприклад,
вважається смерть особи.
Римські юристи розрізняли такі строки: визначений строк, тобто
той, щодо якого відомо, коли він настане (строк дії договору в 1 рік);
невизначений строк, щодо якого відомо тільки, що він неодмінно
настане у майбутньому, але невідомо коли саме (смерть фізичної особи). Договір, якій не був ускладнений умовою або строком, називався чистим договором.
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Мета договору (лат. causa — причина) — це найближча мета, задля якої укладається договір; матеріальна підстава укладення договору. Як правило, при укладенні договору сторона (сторони) прагнуть досягнути певної цілі. Особа, яка укладає договір, може також
переслідувати не одну ціль, а декілька. Наприклад, при покупці речі,
особа має на меті подарувати її. Мета договору (causa) не повинна
суперечити закону. Так, протиправною є causa при укладенні договору дарування між подружжям.
Сausa відрізняється від мотиву укладення договору (бажання досягти певної мети), якій, як правило, не має юридичного значення
для договору. Договори, не обмежені умовами, строками і наказами, є чистими.
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В МЕДИЦИНІ
ДО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Васюк І. П.,
ІІ курс аспірантури, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень»,
Інститут права та суспільних відносин;
науковий керівник: Мурашин О. Г.,
доктор юридичних наук, професор
Одними з тих, хто так чи інакше займався цією проблематикою
в нашій державі є: Б. Г. Веденко, к.м.н., Л. Б. Веденко, Ф. В. Мельник, В. Г. Даценко, які в своїх працях аналізували проблеми медичної етики. Багато учених (Р. Вітч, Т. Бошам і Дж. Чайлдресс, А. Я. Іванюшкин, Б. Г. Юдін і ін.) відзначили, що медична етика, заснована
на традиціях етики Гіппократа, сьогодні не відповідає політичним,
духовно-інтелектуальним і економічним особливостям і запитам сучасного суспільства. Нагадує про актуальність цієї теми і С. Г. Стеценко в своїй книзі «Медичне право України».
Вагомим підґрунтям у формуванні та трактуванні лікарської етики і медичної деонтологій в цілому — є документи, що прийняті в
другій половині XX – на початку XXI ст. Вони виступають своєрідним орієнтиром для служителів медицини. Такими є: Женевська
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декларація Всесвітньої Медичної Асоціації; Міжнародний кодекс
медичної етики; Декларація про незалежність і професійну свободу
лікаря. В Україні також затверджена низка певних документів, що
присвячені морально-етичному і деонтологічному регулюванню відносин в медицині. Зокрема, маємо ухвалений та підписаний Етичний
кодекс лікаря України на Всеукраїнському з’їзді лікарських товариств в Євпаторії 27 вересня 2009 року, де за основу взято дотримання моральних норм, за порушення яких передбачається застосовування засобів громадського впливу. Але, говорити про самодостатність такої нормативно-правової системи — важко! Ми ще не
маємо багатьох інструментів та механізмів, які могли б всебічно чи
хоча б фундаментально забезпечувати права і гарантії кожного громадянина та осіб з інвалідністю й в тому числі.
Причини такої негативної ситуації вбачаються в недостатньо налагодженому механізмі реалізації та контролю дотримання вже існуючих норм. Зокрема, важливим аспектом є постійне вдосконалення
законодавчої бази, щодо врегулювання відносин між працівниками
медичних закладів, інституцій, установ з пацієнтами загалом та між
особами з інвалідністю також. Безпосередньо має значення те, яку ми
приділяємо увагу соціальним та людським факторам, адже у кожного свої власні уявлення та принципи бачення так званих моральних цінностей. Звісно, всі ми люди і потрібно враховувати, що на
проблеми професійної етики в медицині, тою чи іншою мірою —
впливають такі чинники, як умови праці, заробітна платня, відносини в трудовому колективі тощо. Немале значення відіграє атмосфера в колективі, приклади колег, які не завжди задають високі
критерії гідної поведінки та ставлення до пацієнтів.
Проблематика професійної етики в сучасній медицині полягає в
тому, що належне забезпечення охорони здоров’я повинно бути правом кожної людини, а не привілеєм для обмеженого кола осіб, які
можуть дозволити таку собі розкіш. Нажаль, зараз, як в тім, і раніше, ми не бачимо прогресивної тенденції, де б медицина притримувалась пріоритетів загального доступу та рівності відносно всіх
верств населення. Між іншим, така моральна вимога отримує все
більше визнання. Фундаментальною складовою до необхідності зумовлених змін виступає біологічна та соціальна революція.
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Отже, беручи до уваги досвід зарубіжних країн, де лікарі слідуючи законам зобов’язані вирішувати етичні питання відносно хворих, де є посадові особи з лікарського ліцензування та регулювання,
що карають лікарів у разі етичних порушень. Тобто, існує своєрідний, більш налагоджений ніж у нас, механізм нагляду та врегулювання. Вважаю, за потрібне стимулювати розвиток дотримання професійної етики в медицині та покращення рівня культури обслуговування. Має місце й проведення різноманітних освітніх лекцій, бесід
та тренінгів серед медичного персоналу. Для виконання професійних
обов’язків в межах лікарської етики, медичної деонтології, правового поля та людяності.
ПРАВО НАРОДІВ У РИМСЬКОМУ ПРАВІ
Ващук К. Я.,
студентка І-го курсу групи ПЗ-11\14,
ВМУРоЛ «Україна», E-mail: kranevskaya@mail.ua
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації
Право народів (jusgentium) — різновид римського цивільного права. Його дія поширювалась на все римське населення. У сучасному
розумінні це міжнародне право.
Воно виникло пізніше цивільного права, тому ця галузь була більш
прогресивною і відрізнялась мобільністю, гнучкістю, здатністю пристосовуватися до потреб сьогодення, а також було розраховано на
значно ширше коло учасників тих чи інших відносин.
Принцип полягав в тому, що головним було не то, що сказалось,
а те, що малось на увазі. У цивільному праві (juscivile) була важлива форма угоди, а в jusgentium на першому місці був зміст.
Право народів регулювало майнові відносини, що виникали між
перегинами і римськими громадянами, адже цивільне право не передбачало захисту для іноземців. Як ви зрозуміли, то перегринами
називались усі іноземці, що перебували на території Римської держави.
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Коли Рим став центром міжнародної торгівлі (у другій половині
періоду республіки), то виникла потреба заснування нової посади,
тому що в Римську Республіку стали прибувати торговці з різних
країн. Ця посада мала назву — «претор у справах перегрина». Він
вирішував суперечки між римськими громадянами та іноземцями або
між самими іноземцями на території Римської держави.
Претор творив правосуддя шляхом поняття справедливості і міжнародним правом. Для вирішення спорів з іноземними громадянами
на території Риму вони створювали нові, більш гнучкі, більш вдалі,
чужі властивому цивільному праву формалізму норми.
Інколи розглядаючи такі спори і не знаходячи нормативних підстав для його вирішення у цивільному праві, претор перегринів
звертався до норм інших національних систем права і звідти запозичував ці підстави. Матеріалом для такого запозичення, як правило, було правове поле тих країн, громадянами якої були сторони
спору або одна з них. Згодом при рішенні справ почали створюватися певні звичаї, нові, більш гнучкі норми. Ці звичаї і норми претори записували в едикти (нормативний акт).
У jusgentium з’являються нові засоби захисту: преторські позови,
реституція, інтердикт і введення у володіння (непозовний спосіб захисту).
Реституція (restitutio — відновлення) повернення або відновлення майна, який існував на момент вчинення дії, що завдала шкоди.
Але з часом цивільне право і право народів стали зближуватися.
При практичному застосуванні обидві системи знаходилися в постійній взаємодії. Деякі норми цивільного права проникали в систему права народів (наприклад, за Законами XII Таблиць норми про
крадіжку не поширювалися на пригорнув; в практиці ці норми стали застосовуватися і до перегринам). При Юстиніані цивільне право і право народів склали єдину систему права, в якій переважало
право народів як право більш розвинене. Римське цивільне право стало правом міжнародним, загальним для всіх громадян Римської імперії.
Право народів втратило значення після прийняття закону Каракали у 212 році. За цим правом всі жителі Римської держави набували римське громадянство.
Внаслідок цього закону пергринів не стало, і тому зникла потреба
в системі права народів. Але до того часу весь матеріальний зміст
системи права народів уже був перенесений у суто римське право.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС
УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Гайдучик А. Ф.,
І курс спеціальності «Правознавство» ОКР «спеціаліст»,
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»;
науковий керівник: Кузьменко О. О.,
кандидат юридичних наук
В сучасних умовах господарювання та інтеграції України в Європейський економічний простір, одним з найголовніших постає питання належного захисту економічних прав суб’єктів господарювання та держави. Без цього неможлива побудова правової держави з
розвинутою ринковою економікою. Однією з вимог світової спільноти для вступу України у Світову торгову організацію є гармонізація
господарського судочинства з європейськими стандартами судовоправового захисту підприємництва, створення механізму реального
забезпечення прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання, утвердження принципу верховенства прав в економічних відносинах.
На думку В. М. Дем’як, учасники господарського процесу — це
особи, які здійснюють при вирішенні господарських спорів господарським судом передбачені законом процесуальні дії [1, с. 35]. Інші
автори, зокрема Н. А. Абрамов, визначають учасників як таких осіб,
що мають у справі юридичну зацікавленість і в силу зазначеного наділені правом впливати на рух господарського процесу [2, с. 68].
Склад учасників судового процесу визначено розділом IV Господарського процесуального кодексу України (надалі по тексту —
ГПК України). Зокрема, ст. 18 ГПК України до їх числа відносить:
сторони, третіх осіб, прокурора, інших осіб, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених цим Кодексом [3]. Інтерес кожного
учасника в справі є юридичним, тобто таким, що є підставою для
участі в справі і в той же час відрізняється від інтересу інших учасників, що передбачає наділення особи специфічним комплексом
процесуальних прав і обов’язків. І цю обставину необхідно враховувати при вирішенні питання про місце в процесі тієї чи іншої
особи.
274

регулювання
діяльності

Секція 13

Учасники господарського процесу — це особи, які здійснюють
при вирішенні господарських спорів господарським судом передбачені законом процесуальні дії. Від мети вступу або залучення до
процесу учасників можна поділити на три групи:
• особи, які вступають у процес із метою захисту своїх прав та
охоронюваних законом інтересів (сторони, треті особи);
• особи, які вступають у процес із метою захисту державних і
суспільних інтересів (прокурор, державні та інші органи);
• особи, які залучаються до процесу для давання пояснень і висновків (посадові особи та інші працівники підприємств, установ,
організацій, державних та інших органів, експерт).
Особливості правового статусу кожного учасника визначені ГПК
України. За загальним правилом у господарському процесі учасники мають права та обов’язки відповідно до правового статусу, який
вони мають.
На нашу думку учасники господарського процесу — це суб’єкти,
дії яких можуть сприяти правильному і швидкому розгляду спору,
захисту прав і охоронюваних законом інтересів господарюючих
суб’єктів. На жаль, у ГПК України не наводиться поняття «учасник
господарського процесу». Доцільним було би визначити у ст. 18 ГПК
України, що учасник процесу — це фізична або юридична особа,
яка наділена законом певними правами та обов’язками і вступає у
процес для сприяння всебічному, повному та об’єктивному розгляду та вирішенню справи.
Література:
1. Дем’як В. М. Учасники господарського судочинства / В. М. Дем’як. —
Луцьк, 2005. — 216 с.
2. Абрамов Н. А. Господарсько-процесуальне право України: Підручник.
2-ге видання / Н. А. Абрамов. — Харків: Одіссей, 2003. — 406 с.
3. Господарський процесуальний кодекс України: Верховна Рада України, Закон [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.rada.gov.ua
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Герасимова А. А.,
5 курс група ПЗ-52/14с;
науковий керівник: Лебеденко В. І.,
кандидат юридичних наук, професор кафедри ЦГКП
Господарське законодавство — це сукупність нормативно-правових
актів та правових норм, які регулюють відносини щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності та керівництва (у тому
числі організацію) такою діяльністю. Господарське законодавство
складається з великого масиву взаємопов’язаних нормативно-правових
актів різної юридичної сили, що регулюють господарські відносини.
За юридичною силою нормативно-правових актів система господарсько-правових актів складається з:
1) положень Конституції України;
2) законів України, що регулюють господарські відносини, провідне місце серед яких посідають кодифіковані акти: ГК України, положення ЦК України та закони України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності», «Про промислово-фінансові групи
в Україні», «Про концесії», «Про інститути спільного інвестування»
та ін.;
3) постанов Верховної Ради України;
4) указів Президента України;
5) актів Уряду України, що поділяються на: а) декрети Кабінету
Міністрів України; б) постанови Кабінету Міністрів України; в) відомчі нормативно-правові акти;
6) регіональних нормативних актів, що приймаються органами
місцевого самоврядування, відповідно до делегованих державою повноважень і встановленого порядку;
7) локальних нормативних актів, що приймаються безпосередньо
суб’єктами господарської діяльності або їх засновниками (установчі
та внутрішні документи).
Над проблематикою та напрямками вдосконалення господарського законодавства плідно працюють вітчизняні науковці В. М. Баранов, А. І. Бобильов, А. А. Залєпукін, С. В. Полєніна, І. Н. Сєня276
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кін, В. М. Сірих, Ю. А. Тіхоміров, О. М. Вінник та ін. Заслуговують
уваги роботи тих вчених, хто аналізує зміст окремих галузей господарського законодавства. Напрями вдосконалення господарського законодавства:
1. Вдосконалення господарського законодавства щодо його змісту. Цей напрямок передбачає необхідність врегулювання нових для
господарської системи України відносин та врегулювання традиційних (наприклад, договірних) відносин на нових засадах шляхом
прийняття нових або внесення відповідних змін до діючих нормативних актів.
2. Вдосконалення господарського законодавства щодо його правової форми. Цей напрямок передбачає: а) істотне посилення ролі
закону як основного джерела регулювання господарських відносин;
6) зменшення ролі відомчих нормативних актів і обмеження відомчої нормотворчості, що забезпечується контролем з боку Міністерства юстиції України у формі державної реєстрації таких актів та
набуття ними чинності лише за умови такої реєстрації; в) підвищення ролі локальних нормативних актів (установчих і внутрішніх
правових документів суб’єктів господарських відносин).
3. Вдосконалення господарського законодавства щодо його системи. Цей напрям передбачає: а) вирішення проблем, пов’язаних з
прийняттям Господарського та нового Цивільного кодексів (усунення колізій між низкою норм цих кодексів; приведення усього масиву господарського законодавства у відповідність з Господарським
кодексом; б) інкорпорацію господарського законодавства (видання
систематизованих збірок господарського законодавства).
4. Гармонізація законодавства України з найкращими міжнародними стандартами регулювання відносин в сферу господарювання,
законодавством міжнародних економічних союзів, до складу яких входить чи планує увійти Україна (включаючи Європейський Союз).
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Горват М. А.,
5 курс ПЗ-52 14с;
науковий керівник: Лебеденко В. І.,
кандидат юридичних наук, професор кафедри ЦГКП
Суб’єкти господарювання — учасники господарських відносин,
які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську
компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають
відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Суб’єкт господарювання — незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю; будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює контроль
над суб’єктами господарювання, група суб’єктів господарювання,
якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.
Суб’єктами господарювання визнаються також органи державної
влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності.
Суб’єктами господарювання є: господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України,
державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до
цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни України, іноземці та особи.
Установчими документами суб’єкта господарювання є рішення
про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб’єкта господарювання.
В установчих документах повинні бути зазначені найменування
суб’єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності,
склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними
рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків,
умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено
законом.
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Вчені-юристи, зокрема О. Ф. Скакун, розглядають захист як відновлення порушеного правового статусу й залучення порушників до
юридичної відповідальності. Разом з тим визначення поняття захисту через відновлення може бути повною мірою застосоване для характеристики захисту в процесуальних відносинах, наприклад при
здійсненні правосуддя, що дещо звужує його реальний зміст. На
думку Р. Б. Шишки, захист є наслідком скоєного правопорушення і
містить матеріально-правові й процесуальні норми, що забезпечують
інвесторові можливість оперативно й повністю відновити своє положення шляхом застосування спонукання до порушника.
З метою вдосконалення чинного законодавства запропоновано
внесення пропозицій як до ГК, який встановлює основні засади господарювання та основні вимоги до підприємств як суб’єктів господарювання, так і законів, що враховують специфіку певних видів
підприємств.
ПАРЛАМЕНТСЬКА ДИСЦИПЛІНА: ДО ПИТАННЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ
Дарчин В. Б.,
аспірант кафедри теорії держави і права,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (050)338-65-43;
науковий керівник: Омельченко Н. Л.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Останнім часом спостерігається збільшення наукового інтересу до
питань, які в умовах глобалізаційних перетворень та трансформацій в Україні є найбільш актуальними у становленні демократичної,
правової європейської держави. Передусім важливе місце займають
питання, пов’язані з публічно-владними інститутами, які функціонують на принципах парламентаризму, серед яких актуальною є
проблема парламентської дисципліни.
На сьогоднішній день однозначного визначення «парламентська
дисципліна», а також розкриття її змісту, юридичних ознак, видів,
форм, функцій та механізмів реалізації не дістало належного теоретичного осмислення і є найменш дослідженими, як в загальній теорії держави і права, так в теорії парламентаризму.
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Слід зазначити, що дисципліна є важливою умовою будь-якої
спільної роботи та є предметом вивчення багатьох наук, таких як
психологія, філософія, соціологія, однак в даному контексті вона виступає як правова категорія.
Дисципліна (лат. disciplina — навчання, виховання, порядок) —
точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених правилами
та ін. соціальними нормами правил поведінки у державному і суспільному житті [1, с. 199].
Таким чином, парламентську дисципліну можна визначити як міру
можливої поведінки суб’єктів парламентської діяльності неухильного додержання, встановлених Конституцією та законами України, а
також нормами етики та моралі правил поведінки у законодавчому
органі влади.
Розгорнуте теоретичне визначення поняття «парламентська дисципліна» необхідно розпочати з аналізу взаємних зв’язків і відносин
парламентська і дисципліна на рівні загальних уявлень про кожне з
них, причому на перший план ми виносимо поняття «дисципліна»,
наступним кроком «парламентська» у словосполученні «парламентська культура», «парламентська етика», «парламентська процедура»,
які розкривають зміст терміна «парламентська дисципліна» у повному обсязі.
У розвинутих демократіях питання парламентської дисципліни детально врегульовані у кодексах поведінки членів парламенту (Великобританія, США, Польща, Литва), або детально виписані в регламентах парламенту (Італія, Франція).
Щодо відповідальності за порушення депутатом парламентської
дисципліни тут є суттєві питання, які потребують належного правового аналізу. Адже застосування будь-яких інструментів впливу на
депутата з метою отримання певного виду його поведінки безпосередньо впливає на представницький мандат, відповідно, потребує
аналізу виду й міри допустимості застосування таких інструментів
в демократичному суспільстві [2].
Важливими засобами забезпечення парламентської дисципліни є
штрафні санкції, винесення догани, заборона брати участь у засіданні парламенту на певний період, а також встановлення матеріальної
відповідальності народного депутата за порушення ним обов’язку
особистого голосування та бути присутнім та брати участь у роботі
Верховної Ради України.
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Підсумовуючи вище сказане, слідує, що дотримання народними
обранцями парламентської дисципліни і норм етики — необхідний
чинник справжньої демократизації політичного життя країни і суспільства.
Література:
1. Горбатенко В. П. Дисципліна / В. П. Горбатенко// Юридична енциклопедія: В 6 т. / [за ред. Ю. С. Шемшученко (голова ред. кол.) та ін.] К.:,
Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998–2004. — Т.
2. — 1999 р. — С. 199.
2. Венгер В. М. Конституційно-правовий аналіз форм порушення єдності парламентських фракцій: наукова стаття [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2217/1/
Venher_Konstytutsiino_pravovyi_analiz.pdf

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД:
ГАРАНТ СТАБІЛЬНОСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Даскал Т. О.,
студентка групи МІ-41,
кафедри теорії права та міжнародної інформації,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач
Міжнародний валютний фонд — спеціальне агентство Організації Об’єднаних Націй (ООН), засноване 29-ма державами з метою
регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм
допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання короткоі середньострокових кредитів в іноземній валюті. Фонд має статус
спеціалізованої установи ООН, 188 країн-членів.
МВФ є інституційною основою сучасної світової валютної системи. При цьому її базою і основним еквівалентом є долар США.
США займають домінуючі позиції в МВФ. Політика і рекомендації
фонду країнам, які розвиваються, неодноразово піддавалися критиці.
Основні функції МВФ: сприяння міжнародній співпраці в грошовій політиці; розширення світової торгівлі; кредитування; стабілізація грошових обмінних курсів.
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Офіційні цілі МВФ: «сприяти міжнародній співпраці в валютнофінансовій сфері»; «сприяти розширенню і збалансованому росту
міжнародної торгівлі» в інтересах розвитку виробничих ресурсів, досягнення високого рівня зайнятості і реальних доходів держав-членів;
«забезпечити стабільність валют, підтримувати упорядковані співвідношення валютної системи серед держав-членів» і не допускати
«знецінення валют з метою отримання конкурентних переваг»; надавати допомогу в створенні багатосторонньої системи розрахунків
між державами-членами, а також в ліквідації валютних обмежень;
тимчасово надавати державам-членам кошти в іноземній валюті з
метою «виправлення порушення рівноваги їх платіжного балансу».
Вищий керівний орган МВФ — Рада керуючих (Board of Governors), в якій кожна країна-член представлена керуючим і його заступником. Зазвичай це міністри фінансів або керівники центральних
банків. До повноважень Ради належить — вирішення ключових питань діяльності Фонду: внесення змін до Статей Угоди, прийняття і
виключення країн-членів, визначення і перегляд їх часток в капіталі, вибори виконавчих директорів. Керуючі збираються на сесії зазвичай один раз на рік, але можуть проводити засідання, а також
голосувати через пошту в будь-який час.
Міжнародний валютний і фінансовий комітет МВФК (International Monetary and Financial Committee, IMFC) відіграє важливу роль
в організаційній структурі МВФ. З 1974 р. до вересня 1999 р. його
попередником був Тимчасовий комітет з питань міжнародної валютної системи. Він складається з 24 керуючих МВФ і збирається на сесії
два рази на рік. Цей комітет є дорадчим органом Ради керуючих і не
має повноважень для прийняття директивних рішень. Але він виконує важливі функції: спрямовує діяльність Виконавчої ради; формує
стратегічні рішення, які відносяться до світової валютної системи і
діяльності МВФ; вносить на розгляд Раді керуючих пропозиції про
внесення поправок до статей Угоди МВФ. Схожу роль відіграє також Комітет з розвитку — Об’єднаний міністерський комітет Рад
керуючих Світового Банку і Фонду Joint IMF — World Bank Development Committee.
Рада керуючих делегує більшість своїх повноважень Виконавчій
раді (Executive Board), тобто директорату, який несе відповідальність
за ведення справ МВФ, які включають широке коло політичних, оперативних і адміністративних питань, а саме надання кредитів країнам-учасникам і здійснення нагляду за їх політикою валютного курсу.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Дєдушева С. Ю.,
IV курс, група ПЗ-41, спеціальність «Правознавство»,
Університет «Україна», к. тел. 066-560-0183;
науковий керівник: Марченко М. Г.,
старший викладач
Процесуальне представництво у виконавчому процесі можна розглядати як самостійний інститут виконавчого процесуального права
(виконавчого процесу), що характеризується власною метою, суб’єктним складом, характером правовідносин, що виникають між представником та особою, представництво інтересів якої здійснюється,
підставами виникнення, наслідками вчинення процесуальних дій.
Метою процесуального представництва у виконавчому процесі
є сприяння реалізації права стягувача на примусове виконання виконавчого документа або здійснення від імені боржника його процесуальних повноважень особиста участь фізичної особи у виконавчому процесі не позбавляє її права мати представника, тобто представник у виконавчому процесі може як повністю заміняти собою
сторону виконавчого провадження, так і брати участь разом з нею;
представники сторін мають функціональну (процесуальну) заінтересованість у результатах виконання, тобто вони заінтересовані у
здійсненні захисту прав та інтересів стягувача або боржника; представник може діяти лише в межах наданих йому повноважень, оформлених належним чином; правові наслідки процесуальних дій представника поширюються на особу, яку він представляє. Сторони можуть реалізовувати свої права і обов’язки у виконавчому процесі
самостійно або через представників.
Разом з тим, положення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про виконавче провадження» містить обмеження можливостей використання
представництва фізичної особи у виконавчому провадженні, якщо за
виконавчим документом боржник зобов’язаний вчинити певні дії
особисто (наприклад, принести вибачення стягувачеві).
Аналіз положень Закону України «Про виконавче провадження»
дозволяє дійти висновку про те, що правове регулювання процесуального представництва у виконавчому процесі обмежується згадуванням про представників сторін виконавчого провадження у ст. 7
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цього Закону, зазначенням на представників у ст. 9 цього Закону та
осіб, які не можуть бути представниками — у ст. 10 Закону, а також
переліком процесуальних прав представника як іншого учасника
виконавчого провадження у ст. 12 Закону. Інші суттєві положення
щодо процесуального представництва у виконавчому процесі, які мають бути розміщені у Законі України «Про виконавче провадження»
та дозволять державному виконавцю чітко дотримуватись законодавства при участі у виконавчому процесі представника сторони виконавчого процесу, в зазначеному Законі відсутні.
Представник має самостійний процесуальний статус, згідно з яким
наділяється комплексом процесуальних прав та обов’язків. Участь
юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють у межах повноважень, наданих їм законом або через представників юридичної
особи (ч. 4 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження»).
Виходячи з цього, необхідно відокремлювати участь у виконавчому процесі самої юридичної особи від участі представників юридичної особи.
При цьому участь у виконавчому провадженні керівника, посадової особи або органів управління юридичної особи означатиме
участь у виконавчому процесі самої юридичної особи, адже за правилами ст. 92 ЦК України юридична особа набуває цивільних прав
та обов’язків та здійснює їх через свої органи.
З огляду на те, що юридична особа та орган юридичної особи
представляють собою єдиний суб’єкт права, органи управління юридичної особи не є її процесуальними представниками у виконавчому процесі.
Отже, процесуальне представництво у виконавчому процесі — це
правовідносини, з огляду на які одна особа сприяє реалізації прав,
свобод та інтересів іншої особи при примусовому виконанні рішень
судів та інших юрисдикційних органів та здійснює від її імені та в
її інтересах процесуальні дії в межах наданих повноважень.
Підсумовуючи викладене, слід констатувати, що чинний Закон
України «Про виконавче провадження» потребує вдосконалення шляхом нормативного закріплення ряду положень, досліджених у даній
статті, з огляду на відсутність належного правового регулювання
процесуального представництва у виконавчому процесі.
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ
Діденко О. В.,
аспірант І курсу, спеціальність «Адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право» к. тел. 067-351-29-82;
науковий керівник: Короєд С. О.,
доктор юридичних наук, доцент
Розвиток ринкових відносин супроводжується насиченням ринку багатьма операторами торгівлі. Однак, цей факт, окрім очевидних позитивних моментів призводить до ряду негативних явищ —
обману, продажу неякісних і фальсифікованих товарів, порушення
порядку провадження господарської діяльності, недобросовісної конкуренції та інше. Так, з метою охорони відносин в галузі торгівлі,
органами державної влади здійснюються різноманітні заходи, зокрема встановлення та притягнення до відповідальності за порушення
загальнообов’язкових правил торгівлі. Одним із її видів, є адміністративна відповідальність, яка настає, головним чином, за вчинення
адміністративних проступків у галузі торгівельної діяльності.
Практика застосування відповідними державними органами заходів адміністративного впливу до порушників правил, що діють у
торговельній діяльності, набула широкого поширення, однак чинне
адміністративне законодавство значною мірою відстало від потреб
часу. Це законодавство розвивається в складних умовах, постійно
зазнає змін, у зв’язку з чим виникає чимало труднощів у його практичному використанні.
Так, станом на сьогоднішній день, в Україні відбуваються процеси, пов’язані з формування нового погляду на органи державної влади,
а відповідно і перегляд підходів, адміністративно-правових засобів
забезпечення виконання правил торгівлі, завдяки яким у відповідності до вимог законодавства України здійснюється попередження і
припинення правопорушень, притягнення винних до відповідальності.
При цьому, нерідко зустрічаються порушення встановленого порядку застосування заходів адміністративного впливу, значна кількість проступків у галузі торговельної діяльності не виявляється, а
порушники залишаються безкарними.
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На жаль, проблема дослідження адміністративної відповідальності у сфері торговельної діяльності України недостатньо представлена в наукових працях. Розробки вчених присвячені переважно
дослідженню інституту адміністративної відповідальності в цілому
та окремих сферах суспільства, але меншою мірою стосуються адміністративної відповідальності у сфері торгівлі.
Тому станом на сьогоднішній день, є актуальним і важливим глибоке і всебічне дослідження питань, що стосуються адміністративної
відповідальності в галузі торгівлі, формулювання аргументованих
пропозицій і рекомендацій щодо активізації боротьби з цим видом
проступків, які мають не тільки теоретичне, а й велике практичне
значення.
Література:
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення //
http://zakon4.rada.gov.ua
2. Адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / [Комзюк А. Т.,
Гуменюк В. А., Джагупов Г. В. та ін.]; за заг. ред. А. Т. Комзюка. — [3-тє
вид., доопр.]. — Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2007. — 80 с.
3. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення
в галузі торгівлі / О. О. Кукшинова // Молодичй вчений. — 2015. — № 3.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАНН ВИКОНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ІСТОРИЧНІЙ РЕКТРОСПЕКТИВІ ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
ТА МОСКОВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА
Діденко А. Ю.,
IV курсу, група ПЗ-44,
спеціальність «Правознавство», коледж «Освіта»;
науковий керівник: Марченко М. Г.,
старший викладач кафедри ЦГКП
Питання правового регулювання взаємовідносин стягувача та боржника у процесі виконання судових рішень завжди була актуальною на будь-якій стадії історичного розвитку України. Аналізуючи
історико-правову природу становлення виконавчої діяльності державами слід наголосити на тому, що система примусового виконання рішень є невід’ємною частиною публічної влади правової системи на всіх етапах її створення та функціонування. Досліджуючи
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історичний розвиток інституту примусового виконання рішень, зазначено, що судові рішення, які потребували примусового виконання,
найчастіше стосувалися здійснення стягнення та виконання кредитних зобов’язань.
Завдяки шляхам зародження і становлення правового регулювання діяльності державної виконавчої служби на Київській Русі, видно, що система примусового виконання рішень є невід’ємною частиною публічної влади правової системи на всіх етапах її створення
та функціонування. Інститут примусового виконання рішень щодо
судових рішень, які потребували примусового виконання, найчастіше
стосувалися здійснення стягнення та виконання кредитних зобов’язань,
як правило, до нижчих прошарків суспільства.
У період феодальної роздробленості політичним і економічним
центром Північно-Західної Русі була Новгородська республіка. Вищим
органом влади було віче (збори вільних громадян), яке зобов’язало
князя ухвалити законодавчі акти, які б контролювали діяльність посадових осіб у ході виконання судових рішень. Вищою судовою інстанцією був запрошений князь, який ділив свою владу з посадником, і колишній не вправі видавати чи змінювати закони, а також
вершити суд за межами міста. За Новгородською і Псковською судними грамотами стягнення зверталось, як на рухоме, так і на нерухоме майно боржника, а також особу боржника.
Одночасно з Новгородським, Псковським та іншими державними утвореннями існувало Московське князівство, поступово воно
ставало об’єднуючим центром руських земель. Основними джерелами загальноросійського права в XV–XVII ст. були велике княже
(царське) законодавство (головні, указні, духовні грамоти, укази),
«приговори» Боярської думи, постанови Земських соборів, галузеві
розпорядження приказів. Створюються нові складні форми законодавства — загальноросійські кодекси, в яких систематизувались норми.
Цивільно-правові відносини поступово виділяються в особливу
сферу, і їх регулювання здійснюється спеціальними нормами. Норми
цивільного права одночасно відображали і регламентували процес
розвитку товарно-грошових і обмінних відносин, а також відносин
феодальної експлуатації, що базувалась на різних формах земельної
власності (вотчинної і помісної). Суб’єктами цих відносин були як
приватні, так і колективні особи (община, монастирі тощо).
Система примусового виконання рішень є невід’ємною частиною
публічної влади правової системи на всіх етапах її створення та функціонування, однак у кожному періоді були свої перебільшення.
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ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Добровольський Д. О.,
студент коледжу «Освіта», ІІІ курсу, групи ПЗ-33,
к. тел. 0974969358; E-mail: hustler1337@mail.ru;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації
Міжнародне право — це система юридичних норм, що регулюють
міждержавні відносини з метою забезпечення миру і співробітництва. Визначення відображає найбільш важливі риси міжнародного
права, яке являє собою систему норм, структурно організованих на
базі єдиних цілей і принципів, тому можна сказати що на сьогоднішній день це досить актуальна тема, оскільки взаємовідносини з іншими державами відіграють важливу роль у розвитку держави в цілому.
Дослідники теми: М. Мартін, В. Незабитовський, Т. Твіс, М. Таубе, Б. Ніс та ін.) історія міжнародного права досліджується як стосовно окремих інститутів і галузей, так і щодо окремих регіонів, а
також і залежно від різних історичних періодів його розвитку та
функціонування.
Метою джерел міжнародного права є допомога у вивченні міжнародного права у майбутньому, спираючись на існуючі джерела.
У теорії права під джерелом права розуміється форма, в якій виражається юридично обов’язкове правило поведінки і яка надає цьому
правилу якість правової норми (наприклад, конституція, федеральний конституційний закон, федеральний закон, підзаконні акти, до
яких відносяться указ, постанова або розпорядження компетентного органу держави тощо).
Таким чином, джерелами міжнародного права будуть вважатися
ті форми, в яких виражені правила поведінки суб’єктів міжнародних
відносин і які повідомляють цими правилами якість міжнародноправової норми.
У міжнародно-правовій науці та практиці перелік джерел залишається дискусійним. Особливості міжнародного нормоутворення, різні
правові традиції учасників міжнародно-правових відносин та їхня
належність до різних правових систем, динамічний розвиток дого288
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вірного міжнародного права та поява в ХХ ст. нових форм участі держав у прийнятті міжнародних рішень приводять до того, що питання
про поняття та види джерел підпадає під політико-ідеологічний
вплив, що частково виводить його за рамки права.
Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.
визначає договір як міжнародну угоду, укладену між державами в
письмовій формі і регулюється міжнародним правом, незалежно від
того, чи міститься така угода в одному документі, у двох або декількох пов’язаних між собою документах, а також незалежно від його
конкретного найменування.
В даний час норми міжнародних договорів займають основне місце в міжнародному праві в силу певних причин, серед яких можна
назвати наступні: 1) створення звичайних норм є тривалим процесом. Іноді виникають труднощі у встановленні точного змісту звичайної норми. Процес створення договірної норми не такий тривалий, а волі суб’єктів міжнародного права мають більш виражений
характер; 2) процедура укладення та виконання договорів детально
розроблена і визначена (Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. і 1986 р.); 3) договірна форма надає більше можливостей для узгодження воль суб’єктів, ніж будь-яка інша.
Міжнародний звичай — досвід загальної практики, що визнана в
якості правової норми. Це довготривале, повторюване правило поведінки.
Механізм створення загальновизнаної звичаєвої норми: загальна
практика стає міжнародною звичаєвою нормою внаслідок визнання
її такою міжнародним товариством.
Науковці виділяють такі ознаки звичаю як джерела:
– тривалість існування практики;
– однаковість, постійність практики;
– загальний характер практики.
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ПОНЯТТЯ НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Добровольський М. О.,
студент коледжу «Освіта», ІІІ курсу, групи ПЗ-33,
к. тел. 050 837 93 66; E-mail: nikita.dobrovolsky@yandex.ru;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації
Регулювання міжнародно-правових відносин здійснюють за допомогою норм міжнародного права, які представляють собою формально визначені правила поведінки суб’єктів міжнародного права.
Норми міжнародного права досліджувались такими вченими як:
Л. Опенгейм, Ж. Тузкоз, М. Шо, Г. Тункін, І. Лукашук та іншими.
Метою норм міжнародного права є регулювання міжнародноправових відносин. Норма міжнародного права — це створене угодою суб’єктів формально визначене правило, яке встановлює для них
права та обов’язки, здійснення яких забезпечується юридичним механізмом.
Норма міжнародного права повинна відповідати трьом основним
вимогам: регулювати відносини між суб’єктами міжнародного права,
бути обов’язковою для цих суб’єктів (мати юридичну силу) і мати
загальний характер (не вичерпуватися одноразовим виконанням).
Однією із особливостей міжнародно-правових норм є те, що їхні основні користувачі — суб’єкти міжнародного права їх же самі і
створюють, і санкціонують, і забезпечують виконання.
Норма являє собою загальне правило, розрахована на невизначене число випадків. Тому в доктрині здавна ведеться суперечка про
те, чи є нормою постанову договору, що закріплює конкретне врегулювання і не підлягає застосуванню до інших випадків. Подібне
постанова має ознаки норми: воно регулює відносини сторін, юридично обов’язково, однак не розрахована на кількаразове застосування. Такого роду постанови зазвичай іменують індивідуальними
нормами.
Специфіка міжнародно-правових норм та їх системи позначається на їх конструкції. Головне полягає, мабуть, в тому, що більшість
норм містить лише диспозицію, а санкції, точніше контрзаходи, визначаються системою у цілому. Конкретні контрзаходи у разі порушення
норм можуть передбачатися окремих договорів.
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Будучи загальним правилом, норма не може представляти оптимальне рішення для всіх випадків, радше, він служить для цього
вихідним пунктом. У процесі застосування норми специфіка випадку не може ігноруватися. Разом з тим відзначимо, що типізація і формалізація — одне з джерел дієвості норм. Інше джерело бачиться в
тому, що більшість норм втілюють значний досвід регулювання поведінки держав.
Незважаючи на очевидну роль норм як необхідного елемента міжнародного права, у доктрині набув поширення нормативний нігілізм.
Так, самі автори вважають, що міжнародне право складається з окремих думок, які змагаються в тому, щоб знайти відображення в суті
рішень (Ф. Краточвілл, Великобританія). Інші пишуть про нормативний скептицизм і вважають, що право складається не тільки із
норм, а й з інших стандартів (Т. Нардін, США). Оскільки нормативний нігілізм реально міжнародно рівнозначний правовому нігілізму,
він не одержав визнання у доктрині і тим більше в практиці.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ
МАЛЬТІЙСЬКОГО ЛИЦАРСЬКОГО ОРДЕНУ
У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
E-mail: d.stanislav@ukr.net
Мальтійський Лицарський орден (офіційна повна назва — Суверений Військовий Орден госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родоський і Мальтійський, італ. Ordine di Malta, Sovrano
Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodo e di Malta)
був визнаний у 1889 році суверенним утворенням. Іноді він розглядається як карликова держава-анклав, як найменша держава світу
(на території Риму, але незалежна від Італії), іноді — як екстериторіальне державне утворення, іноді — просто як лицарський орден.
У міжнародному праві суверенітет Ордену розглядається на рівні
дипломатичних відносин (дипломатичних місій), але не як суверенітет держави.
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Виникненню Ордену передувало створення у XII столітті в Палестині духовно-лицарського ордену іоаннітів (госпітальєрів). Початковою резиденцією ордену був єрусалимський шпиталь (будинок для прочан) святого Іоанна. Наприкінці XIII століття іоанніти
пішли зі Сходу і переїхали на острів Мальта, де з 1530 до 1798 року функціонував створений ними Мальтійський орден. З 1834 року
після занепаду лицарського острова-держави місцеперебуванням Ордену є Рим.
Після залишення Мальти і островів Середземномор’я Орден володіє тільки комплексом особняків у Римі (Мальтійський палац на
Via Condotti) і на Мальті (Fort Saint Angel), територія яких іноді
розглядається як територія найменшої держави світу. Таким чином, Орден формально має територію, над якою здійснює власну
юрисдикцію, однак питання про фактичний статус цієї території
(власна територія Ордену або територія дипломатичного представництва, яка тимчасово передана під його потреби) є предметом для
абстрактних юридичних дискусій. Фактично, Орден є вкрай впливовою структурою .
В даний час резиденція Ордену перебуває в Римі. Італійська Республіка визнає існування Мальтійського Ордену на своїй території
як суверенної держави. Глава Ордену — Великий Магістр (Grand Master) (з 2008 р. Метью Фестинг), голова виконавчої влади — Канцлер.
Орден має некомерційну планову економіку. Джерела доходів —
у першу чергу пожертвування, продаж поштових марок, сувенірів і т.п.
Орден має дипломатичні відносини з 81 державою, статус спостерігача при ООН. Однак суверенітет і міжнародна правосуб’єктність
Мальтійського Ордену залишається правовою фікцією.
Російський імператор Павло І встановив з Орденом тісне співробітництво, прийнявши статус Великого Магістра й протектора
Ордену. Однак, після вбивства Павла І відносини з Орденом досить швидко були розірвані й були відсутні до кінця існування Російської Імперії. Російські пріорства Ордену були ліквідовані в період 1803–1810 років.
Існує близько 10,5 тисяч підданих Ордену, що мають його паспорт. Паспорт мальтійського Ордену визнається багатьма країнами, його власник має право безвізового в’їзду в 32 країни.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
Дроздінський С. В.,
V курс, група 5-Ю, спеціальність «Правознавство»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел.(099)-0797548;
науковий керівник: Бараніченко О. В.,
старший викладач
Теорія держави і права як самостійна юридична наука має свій
власний предмет вивчення. Будучи теоретичною дисципліною, вона виявляє і вивчає найбільше загальні закономірності виникнення,
розвитку і функціонування держави і права. Основні категорії, якими
оперує ця наука, носять абстрактний, узагальнений характер. У ній
формулюються основні юридичні терміни, що використовуються в
інших юридичних дисциплінах, у текстах законів. Тому юристу-початківцю просто необхідно в першу чергу засвоїти положення науки
теорії держави і права, перед тим, як переходити до вивчення галузевих юридичних наук.
Теорію держави і права можна розглядати як логічне узагальнення державно-правової практики, що відбиває закономірності розвитку держави і права, сукупність положень узагальнюючого характеру, що становлять самостійну юридичну науку. Даний предмет
представляє систему узагальнених знань про основні і загальні закономірності розвитку держави і права, про їх сутність, призначення,
функціонування й розвиток. Теорія держави і права формулює поняття і визначення державно-правових явищ, виробляє наукові рекомендації й висновки, генерує нові ідеї, які дозволяють не тільки
зрозуміти сутність, зміст і форми держави і права, але й уміло використовувати їх у цілях прогресивного розвитку суспільства.
У системі юридичних наук теорія держави і права відіграє роль
системотворчої науки. Сама вона об’єднує всю юридичну науку в
злагоджено гармонійну пізнавальну систему, визначає її інтегральну
єдність. Кореневе питання суспільного життя — питання про державу й право, їх роль і місце в житті суспільства. Усі гуманітарні
науки в тій чи іншій мірі зачіпають його, звідси тісна взаємодія
теорії держави і права з філософією, економічною теорією, соціологією, політологією та іншими гуманітарними науками. Вона спирається на їх передові досягнення, займає в теорії суспільних знань
місце, яке визначається значенням держави і права в життєдіяльності суспільства.
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Предметом науки теорії держави і права служать багатосторонні і складні взаємодії суспільства й держави, роль і місце держави і
права в політичній системі суспільства. Вона вивчає не тільки державно-правові явища й процеси, але й представлення людей у них.
В її предмет входить суспільна, групова і індивідуальна політична
й правова свідомість.
Єдність предмету держави і права обумовлюється її практичною
й науково-понятійною єдністю. Держава й право нероздільно зв’язані одне з одним. А тому теорія держави і права не ізольовані галузі знань, а єдина наука. Але залишаючись цілісною наукою, вона
поділяється на дві відносно самостійні структурні частини: 1) теорію держави — державознавство; 2) теорію права — правознавство.
Саме зазначені єдність і диференціація дозволяють вивчати державу в її правовому оформленні і юридичному закріплення, а право — в його державному забезпеченні, гарантуванні, не мішаючи при
цьому поглибленому і детальному аналізі й держави і права. Тим більше недопустимим є протиставлення держави і права один до одного.
Предмет теорії держави і права складає практично, вся система
юридичних наук. Пояснюється це тим, що галузеві та інші юридичні
науки вивчають лише окремі аспекти держави і права або історію
державно-правового життя, тому не можуть дати цілісного й повного уявлення про державно-правову організацію суспільства.
Отже, предметом теорії держави і права виступають такі явища
суспільного життя, як держава і право, основні і специфічні закономірності їх розвитку і виникнення, їх сутність, призначення й функціонування державно-правової організації суспільства, що розглядаються як цілісні соціальні інститути, а також особливості політичної
й правової свідомості і правового регулювання.
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СПОСОБИ ЗАХИСТУ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
Д’яченко А. В.,
5 курс, група ПЗ-51/м, спеціальність «Правознавство»;
науковий керівник: Олефір В. І.,
доктор юридичних наук, професор кафедри ЦГКП
Ділова́ репута́ ція — сукупність підтвердженої інформації про особу,
що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські
здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону. Позитивна ділова репутація робить компанію більш
привабливою для клієнтів, партнерів, інвесторів, дозволяє збільшувати дохід, підсилює позиції компанії при виході на нові ринки тощо.
Відповідно до ч. 4 ст. 55 Конституції України, кожний має право
будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Для розвитку
цих положень у ЦК отримало своє закріплення право кожної особи
на захист цивільних прав і інтересів у випадку їх порушення, невизнання чи оспорювання (ч. 1 ст. 15 ЦК). Його окремі норми присвячені захисту особистих немайнових прав фізичної та юридичної
особи (ст. 94, 275 ЦК).
У цивілістиці способи захисту класифікуються на загальні й спеціальні. Такий розподіл отримав і законодавче закріплення а саме у
ст. ЦК, у якій зазначено найбільш поширені способи захисту, які
застосовуються до всіх цивільно-правових відносин.
За обґрунтованим твердженням С. Братуся, захист особистих немайнових прав повинен полягати в наданні потерпілому права вимагати: а) визнання за ним особистого права, якщо останнє порушене або ким-небудь оспорюється; б) припинення дій, що порушують
особисте право; в) здійснення позитивних дій направлених на усунення наслідків порушення і забезпечуючих відновлення порушеного права.
Серед найбільш ефективних цивільно-правових способів захисту честі, гідності, ділової репутації І. Саприкіна виділяє: визнання
прав; відновлення становища, яке існувало до порушення права; припинення дій, які порушують право; компенсація моральної шкоди
та самозахист названих прав від їх порушень.
295

Секція 13

Правове
господарської

Можливість вибору не тільки тих способів, що носять загальний
характер, а й спеціальних, які відображають їх специфічний характер, зумовлена тим, що перелік, який міститься в ст. 16 ЦК не є вичерпним. Таким чином, необхідно зазначити, що у ЦК передбачені
спеціальні способи захисту ділової репутації тільки стосовно фізичної особи. Відносно юридичної особи відсутнє посилання на можливість застосування спеціальних способів щодо захисту її особистих немайнових прав.
Видається, що вони можуть бути застосовані і до захисту особистих немайнових прав юридичної особи, зокрема ділової репутації. Підставами для цього є:
– по-перше, ч. 1 ст. 91 ЦК, відповідно до якої юридична особа
здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть
належати лише людині;
– по-друге, ст. 94 ЦК передбачено, що особисті немайнові права
юридичної особи захищаються відповідно до гл. 3 ЦК «Захист цивільних прав та інтересів»;
– по-третє, ст. 37 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні» якою встановлено, що громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх законні представники мають право
вимагати від редакції друкованого засобу масової інформації опублікування ним спростування поширених про них відомостей, що не
відповідають дійсності або принижують їх честь та гідність.
Таким чином для відновлення порушеного права на ділову репутацію юридичної особи можливо застосовувати як загальні способи захисту, що забезпечують відновлення права, так і спеціальні
засоби захисту, зокрема спростування недостовірної інформації.
Також пропонуємо закріпити на законодавчому рівні положення щодо спеціальних способів захисту ділової репутації юридичної
особи або ж посилання на те що захист є аналогічним з захистом
ділової репутації фізичної особи
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КОНСОЛІДАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА
І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЕЛІТ НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ
Єфремова М. А.,
ΙΙΙ курс, група ПО-31, спеціальність «Політологія»,
к. тел.(095)4119334;
науковий керівник: Орловська І. Г.,
старший викладач
Через слабкість горизонтальної ідентифікації українців (у порівнянні з вертикальною) на Сході і Півдні виник феномен «подвійної
ідентичності», «людей двох націй». «Біполярність», тиск на владні
структури то однієї, то іншої світоглядної і ціннісної систем породжують дуалізм підходів і, як наслідок, «шкутильгаючі» дії владних структур.
Розходження між Сходом і Заходом перешкоджають національній консолідації та демократичним реформам, є загрозою територіальній цілісності та суверенітетові народу. Опозиція «двох Україн»
підсилюється взаємовиключними інтерпретаціями радянського минулого, зокрема щодо участі українців у Другій світовій війні. Сьогодні
громадяни країни скоріше підтримають примирення ветеранів Радянської і німецької армій, ніж ветеранів УПА і ветеранів Радянської Армії. Наявність двох полюсів — східного з тяжінням до Росії і
західного з тяжінням до Європи — найскладніша проблема української ідентичності. В українській неоднорідності немає нічого унікального. Антагонізм між італійцями Півдня та Півночі буде серйознішим, ніж взаємні претензії між жителями Івано-Франківська
та Луганська. Французи — це ледь не різні раси, згуртовані ідеєю
французького громадянства, мови й культури.
Росіяни — це спільнота не менше як трьох великих груп субетносів: північноросіян, південноросіян, сибіряків. І це окрім всіх інших, кого вони завоювали. Об’єднати східних і західних українців
можна у випадку, якщо буде реалізована нова мрія існування Соборної України й українців як єдиного організму. В інтересах України не федералізація, не конфедералізація, не розпад на дві держави,
а «квітуча складність, множинність» у зміцненні і збагаченні загальнонаціональної української спільноти.
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Водночас існують значні проблеми у регіональному аспекті мовної ситуації, на котрих під вибори спекулюють недобросовісні політикани. Відтак, очевидною проблемою є мовний дисбаланс в Україні.
Ця проблема є набагато глибшою і серйознішою, ніж може здатися
на перший погляд, що дуже наочно показав перебіг виборів Президента України 2014 року.
Кілька слів про Європейську хартію регіональних мов і мов меншин, про яку дуже багато говорять. Так само, як і про намагання
зробити російську мову державною. Багато іде розмов про можливість запровадити російську мову як державну, принаймні, у певних
регіонах. Проте давайте звернемося до автентичного тексту Хартії,
і тут ми одразу зрозуміємо її дух і силу. «Охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні зашкоджувати офіційним
мовам і необхідності вивчати їх» (Європейська хартія регіональних
мов або мов меншин. — Страсбург, 5 листопада 1992 року). До розряду релігійних проблем, вирішення яких залежатиме безпосередньо
від результатів парламентських виборів, можна віднести проблему
утвердження Української Помісної Православної Церкви. Причому
йдеться про той формат її конституювання, який визрів після Помаранчевої революції, тобто на ґрунті православних юрисдикцій
Київської традиції. Іншими словами, на ґрунті УПЦ КП й УАПЦ.
Об’єднання всіх політичних сил навколо ідеї розвитку національного інтелектуального потенціалу суспільства заради майбутнього всієї
України може стати стрижневим у подальших суспільно-політичних
та соціально-економічних перетвореннях на теренах нашої держави.
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СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛІЗОВАНОГО ЛОБІЗМУ
Жувака С. О.,
аспірант кафедра теорії держави та права
Університету «Україна»; к. тел. 095534092;
науковий керівник: Лаврик Г. В.,
доктор юридичних наук, професор
Будь-яке державне рішення може як зачепити інтереси окремих
громадян, різних прошарків населення, так і регулювати окремі види
діяльності. У зв’язну з цим об’єктивно виникає певна зацікавленість
суб’єктів політичних відноси і у прийнятті конкретних рішень, які
відповідали б їх інтересам, і як наслідок — тиск на структури влади, посадових осіб, засоби масової інформації для досягнення бажаного результату. За таких умов політичні та економічні реформи
у країні наштовхуються на формування політико-правового інституту лобізму.
На думку Банчука М. В., лобіювання є позитивним політичним
інститутом, який здатний забезпечити певну відкритість політичного процесу, можливість законним чином впливати на прийняття державних рішень, контролювати владу. В останній час велика увага
стала приділятись промисловим і фінансовим групам, громадським
рухам і об’єднанням, що прагнуть здійснювати систематичний цілеспрямованій вплив як на законотворчу діяльність, так і на процеси реалізації нормативних актів. Тиск на законодавчі і виконавчі
структури, що також зветься «лобіюванням», здійснюється ними з
метою реалізації групових інтересів. Виникнення таких груп є результатом реформ і свідоцтвом того, що Україна вступила в новий
етап економічного і політичного розвитку. Моя думка така, що лобізм має важливе значення для різних сфер життя суспільства. Впливаючи на управлінські рішення, лобізм змушує триматися у формі
органи державної влади і управління, у певному значенні конкурує,
змагається з ними, додає їм велику динаміку і гнучкість.
Так, у Конгресі СІІІА законодавці офіційно співробітничають з
лобістськими кадрами визначених зацікавлених груп, що, безперечно, тільки підсилює позиції законодавчої влади. Зубков С.А. притримується думки, що лобізм в США, наприклад, виступає інструмен299
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том самоорганізації громадянського суспільства, за допомогою якого
мобілізується суспільна підтримка чи опозиція певному законопроекту, здійснюється вплив на політику. Лобізм у цій ситуації є свого
роду суперником бюрократії. Я підтримую думку політологів, що лобізм виконує функцію організації плюралізму суспільних інтересів.
Процеси лобіювання завжди здійснює невелика група людей, але
результати лобіювання мають значні наслідки і торкаються в окремих випадках великі прошарки населення країни, особливо економічні сторони його життя.
У більшості західних країн спеціальних законів про лобізм немає,
проте норми, що регулюють таку діяльність, інкорпоровані в низку
законів. Наприклад, у ФРН вони присутні в прийнятих в 1972 році
Кодексі поведінки члена Бундестагу і Положенні про реєстрацію
союзів і їх представників при Бундестазі. Відповідно до цього Кодексу, депутати можуть займатися за винагороду проблемами, що
виносяться на обговорення комітетів парламенту. Але вони зобов’язані заздалегідь оголосити «про свою зацікавленість».
Усе, що робить людина, проходить через її свідомість. Внутрішніми джерелами її активності виступають потреби й інтереси. Поза
їхнім обсягом неможливо зрозуміти щирий зміст, наміри й конкретні кроки в політиці держав, партій, соціальних груп і конкретних
особистостей. Цей стійкий зв’язок підкреслюється багатьма вченими
й політиками. «Найближчий розгляд історії переконує нас у тім, —
писав Г. В. Ф. Гегель, — що дії людей випливають із їхніх інтересів, і лише вони відіграють головну роль». Державу лобіювання
забезпечує інформацією, експертними матеріалами та оцінками, альтернативами вирішення проблемних питань, підтримкою її рішень.
Лобіювання за посередництва неурядових організацій є, на мою думку,
основною можливістю легалізації лобіювання в Україні. В більшості
випадків зберігається проблема непрозорості замовників і фінансування лобістських послуг. Але виправлення цієї ситуації можливе
лише при подальшій розробці законодавчої бази діяльності неурядових організацій і врегулювання лобістської діяльності в Україні.
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ВЕЛИКА ДВАДЦЯТКА
Желудкова А. М.,
студентка V курсу, групи МІ-51
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
к. тел. 095 146 38 94; E-mail: alina-zheludkova@mail.ru;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації ВМУРоЛ «Україна»
Сьогодні відбувається збільшення ролі глобалізації та пов’язаних
з нею глобальних криз. Це потребує пошуку нових інструментів та
інститутів глобального управління. Світова фінансова криза на практиці дала зрозуміти, як сильно світ взаємопов’язаний. Чіткіше і найбільш очевидно взаємозв’язок виявляється в економічній сфері. Саме
глобальна фінансова криза стала причиною, через яку вперше зібралися лідери «Двадцятки».
Ідея створення «Великої Двадцятки» була обумовлена прийнятим
на зустрічі лідерів великої сімки в Кельні в червні 1999 року рішенням встановити неформальний механізм для діалогу з ключових питань економічної і фінансової політики між системоутворюючими
країнами світу з метою досягнення стабільного і стійкого зростання світової економіки на благо всіх країн. Членами «Двадцятки» є
Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія,
Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Росія, Саудівська
Аравія, США, Туреччина, Франція, ПАР, Японія і Європейський союз.
Слід зазначити, що економіки «Великої Двадцятки», або G-20
складають 90 % світового ВНП, 80% світової торгівлі (включаючи
внутрішню торгівлю у ЕС) та дві третини населення світу.
Основною формою діяльності G-20 є щорічні зустрічі (саміти) на
рівні міністрів фінансів і голів центробанків. Зустрічі проходять в
країні, яка є головою групи. Саміти G-20 були створені як відповідь
на глобальну фінансову кризу 2007–2010 років і на зростаюче визнання того, що ключові розвиткові економіки не були належним чином включені до основної глобальної економічної дискусії й управління. Саміти глав держав та урядів G-20 проводяться на додаток до
засідань міністрів фінансів і керівників центральних банків.
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Зразками плідної праці «Великої Двадцятки» є зустрічі в Лондоні і Пітсбурзі в 2009, Торонто і Сеулі в 2010 році. Також саміти
було проведено у Франції (2011), Мексиці (2012), Росії (2013), Австралії (2014). Наступний саміт 2015-го року заплановано провести
у Туреччині.
Отже, до основних досягнень «Двадцятки» належить:
– посилення ролі швидкозростаючих економік, перш за все країн БРІКС;
– реформування міжнародних фінансових інститутів з підвищення дисципліни та посилення нагляду за діяльністю національних фінансових інститутів та регуляторів;
– вдосконалення системи фінансового регулювання, перш за все,
у країнах де існуючі прогалини в регулюванні призвели до виникнення глобальної кризи;
– створення фінансових й організаційних «подушок безпеки» для
запобігання нових серйозних спадів в економіці.
Таким чином, «Велика Двадцятка» є досить важливим міжнародним форумом, роль якого неухильно зростає в світі, особливо в періоди економічної кризи та стрімкої глобалізації.
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Зачепа А. С.,
ІІІ курс, група МІ-31, спеціальність «Міжнародна інформація»,
к. тел. +380631754489, E-mail: an.zachepa@yandex.ru;
науковий керівник: Орловська І. Г.,
старший викладач
Актуальність обраної теми полягає у тому, що жодна країна світу не може обійтися без міжнародної торгівлі товарами. Беручи до
уваги те, що Україна належить до держав з високим рівнем відкритої економіки, на яку припадає 0,07% світового ВВП і 0,3% світового експорту, то актуальність обраної теми є очевидною.
В зовнішньополітичній діяльності України стосовно держав Центральної Європи розбудові зв’язків із Республікою Польща нале302
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жить чи не найголовніше місце. Таке ставлення до західного сусіда
зумовлене не лише багатовіковою традицією українсько-польських
взаємин, територіальною близькістю, спільними демографічними коренями та тісними культурними зв’язками, а, насамперед, спільністю політико-стратегічних інтересів, активним співробітництвом у
всіх сферах суспільного життя між двома державами.
Також економічні відносини Польщі з Україною здійснюються на
основі угод про вільну торгівлю. Враховуючи експортно-імпортну
товарну структуру двох країн, варто відзначити, що на сучасному
етапі в експорті України до РП переважає сировина, а в експорті РП
до України — готові вироби різних галузей виробництва. За даними
Міністерства економіки РП у 2012 році експорт українських товарів до Польщі зріс на 56% — до 2,8 млрд. доларів при зростанні
польського імпорту на 14% — до 3,2 млрд. Оборот послуг між країнами зріс майже на 20% до трохи більше 270 млн. доларів при негативному сальдо України менш ніж 5 млн. доларів. За даними українського Комітету статистики, Польща стала п’ятим найбільшим
торговим партнером України в світі. У січні-лютому 2011 р. динаміка зовнішнього товарообігу РП мала тенденцію до зростання. Обсяг експорту склав 19 484,4 млн. євро або 26 888,4 млн. дол. США
(зріст на 15,2%) та обсяг імпорту склав 20 385,5 млн. євро або 28
131,9 млн. дол. США (зріст на 10,0%).
Отже, варто наголосити на доцільності українсько-польського економічного співробітництва, оскільки країни є сусідами і мають подібні геоекономічні інтереси та стратегічні цілі. На даному етапі економічна співпраця між двома державами відбувається досить активно,
про що свідчить проведення різноманітних економічних форумів,
зустрічей на вищому та найвищому рівнях, підписання угод та договорів про економічну співпрацю. Тому, на мій погляд, двостороннє економічне співробітництво варто активізувати та інтенсифікувати, позаяк воно є дуже перспективним, так як обидві країни
володіють потужним потенціалом для розвитку взаємовигідних економічних відносин.
Торговельна система на сьогодні між Україною та Польщею створювалась з метою максимального сприяння лібералізації світової торгівлі та створення умов для недискримінаційного, прогнозованого та
ефективного розвитку торговельно-економічних відносин між країнами.
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Створення ринкової економіки в Україні посилює необхідність
теоретичного дослідження значного комплексу питань, пов’язаних
з виробництвом та реалізацією товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Економічна співпраця між Україною і Польщею продовжує надалі активно розвиватися. Це передусім стосується таких галузей, як
сільське господарство та сфери переробки його продукції, машинобудування, літакобудування, енергетика, теплопостачання, військовопромисловий комплекс, фармація та медичне устаткування. Саме
внаслідок розвитку взаємовигідної співпраці у зазначених галузях і
багатьох інших перспективних напрямах можна в декілька разів збільшити частку виробленої продукції в українсько-польському товарообігу, запобігти його зниженню.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
Захарян Н.,
студентка 1 курсу, гр.П-1д Кж,
Центральноукраїнський юридичний коледж
Кіровоградського інституту розвитку людини
Університету «Україна»;
науковий керівник: Терещенко Т. В.,
викладач кафедри правознавства
В наш час торгівля людьми стала настільки звичайною справою,
що посідає друге місце за прибутковістю після нелегальної торгівлі
наркотиками. За своєю природою торгівля людьми майже у всіх випадках має транснаціональний організований характер, оскільки в
процесі її здійснення долучаються представники злочинного світу
різних країн, а потерпілих від цих злочинів можуть переміщувати
через цілий ряд державних кордонів. Торговець людьми відбирає у
жертви основні права людини: свободу пересування та вибору, контролювання свого тіла й розуму, а також свого майбутнього.
Цією проблемою займалися: Ам-Рін Отто Генне, М. Гернет, С. Гогель, В. Дерюжинський, М. Дурманов, Ч. Ломброзо, Ф. Ліст, Г. Ферреро, С. Шашков, Ф. Яновський. Як злочин міжнародного характеру,
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торгівлю жінками і дітьми вивчали І. П. Бліщенко, Л. Н. Галенська,
І. І. Карпець, І. І. Лукашук, А. В. Наумов, В. П. Панов, Ю. О. Решетов. Про торгівлю людьми транснаціональними злочинними групами писали в наукових працях Г. О. Зорін, В. Є. Емінов, В. І. Куліков, А. І. Коннов та ін.
Для України торгівля людьми в її сучасному розумінні постала
наприкінці ХХ ст., зокрема після розпаду СРСР. Сукупність соціально-економічних умов, специфіка географічного положення та справжній «хаос» на українських кордонах призвели до того, що Україна
перетворилася в країну-донора та країну-транзит «живого товару».
Особливо загрозливих форм набула торгівля жінками та дітьми.
Проблема торгівлі дітьми, фактично, розпочалася з масового незаконного усиновлення українських дітей іноземними громадянами.
Як було встановлено спеціальною слідчою комісією Верховної Ради
України, ці дії мали характер завуальованої торгівлі неповнолітніми.
Проблема полягає в тому, що розслідування, та й виявлення, таких
злочинів –– практично неможливе. Транснаціональна злочинність виробила добре відпрацьований механізм здійснення торгівлі людьми,
при якому прослідкувати рух «живого товару» надзвичайно важко.
Окрім цього, існує високий рівень латентності серед правоохоронних
органів нашої держави, що явно не сприяє боротьбі з работоргівлею.
Протидія торгівлі людьми нині є одним із пріоритетних завдань
державної політики в Україні. Статистика демонструє тенденції зростання кількості злочинів у цій сфері, однак це свідчить про те, що
діяльність МВС та СБУ стала ефективнішою, та й партнерські організації значно збільшили обсяг роботи з пошуку жертв торгівлі
людьми.
За даними Департаменту МВС із боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, у 2012 році було виявлено та повернено
до України 446 жертв торгівлі людьми, у тому числі 39 дітей. У 2004
році цей показник становив 393 жертв, з яких 52 дитини. За 2012 рік
вже було виявлено та повернено до України 357 жертв торгівлі
людьми, у тому числі 52 дитини, а за 2013 рік лише 168.
Кількість кримінальних справ, порушених за ст.149 КК України
відділу боротьби з торгівлею людьми ДБЗПТЛ МВС України за
останні 10 років. Так у 2008 році кількість кримінальних справ 2 ви305
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несено вироків 0, 2009 рік — 11 кримінальних справ та 1 вирок,
2010 рік — 42 справи та 1 вирок, 2011 рік – 91 та 2 вироки, 2012 рік —
169 справ з них 10 вироків, 2013 рік — 289 справ — 29 вироків, 2014
рік — 269 справ, з них 62 вироки. Отже загалом за період з 2008 по
2014 роки було порушено 2191 кримінальна справа і винесено 349
вироків суду.
Одним із феноменів торгівлі людьми є те що вербувальниками є
колишні потерпілі. Це пояснюється декількома причинами. У деяких
випадках потерпілих змушують займатися вербуванням своїх подруг і
знайомих, загрожуючи розправою над їхніми рідними і близькими
у випадку відмови. Для деяких вербування співвітчизниць означає
єдину можливість вирватися з рук торговців людьми і повернутися
додому. У багатьох же випадках дівчата діють за принципом «дідівщини» — поводитися з іншими так, як поводилися з ними. Усвідомивши, що торгівля людьми приносить великі прибутки, колишні
потерпілі з жертв перетворюються на злочинців.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОЦІНКА
ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Ірклієнко А. І.,
студент ІІ курсу, групи ПЗ-21
Інституту права та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна»,
к. тел. 0679376197; E-mail: irklienko.andrej@yandex.ru;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації Університету «Україна»
Функціонування сучасного міжнародного товариства неможливе
без протистояння позицій і поглядів, притаманних певним суб’єктам.
Тлумачення певних питань, наявних у практиці міжнародних відносин, отримують відмінні оцінки з боку учасників процесу. Логічним
наслідком цього є суперечності та конфлікти. Ці конфлікти інколи
призводили до небезпечних міжнародних криз і збройної боротьби,
які спричиняли серйозні та небезпечні наслідки. Декотрі з них виявилися стійкими, тривали упродовж років і десятиліть, інші затихали на певний час і за певних умов починалися з новою силою.
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Науковці стверджують, що впродовж останніх 5,5 тис. років людство жило в мирі щонайбільше 300 років. Протягом цих 55 століть
на нашій планеті відбулося 14,5 тис. воєн (з них дві світові), у яких
загинуло 3,6 млрд осіб. За роки, що минули після закінчення Другої
світової війни, у світі відбулося понад 250 воєн, у яких брали участь
понад 90 держав, а людські втрати становили понад 35 млрд осіб.
Можна виділити декілька основних причин міжнародних конфліктів: недосконалість людської природи; бідність та нерівність у
добробуті народів різних країн; соціально-економічний та політичний лад держави, рівень її культури і цивілізованості; невпорядкованість міжнародних стосунків.
Статтею 33 Статуту ООН визначено шляхи регулювання міжнародних суперечностей і конфліктів. ООН засудила збройну агресію
Росії проти України, звернулась до керівництва РФ з вимогою припинити постачання бойовикам озброєння та військової техніки, підтримала суверенітет і територіальну цілісність України в межах
кордонів 1991 року та не визнала анексію Росією півострова Крим і
м. Севастополь (резолюція ГА ООН 68/262 від 27.03.2014 року). Крім
того, з березня 2014 року Управління верховного комісара ООН з
прав людини розгорнуло на території України Моніторингову місію для спостереження за ситуацією та дотриманням прав людини.
Європейський Союз також засудив дії Російської Федерації.
Ми погоджуємося із експертом Б. Яременко, який пропонує наступні шляхи вирішення конфлікту на сході України: 1. Вийти з мінських домовленостей, звинувативши у їх зриві РФ. Виходити треба,
бо саме мінські домовленості диктують логіку продовження війни
до встановлення контролю над Донбасом. 2. Надати територіям, контрольованим ДНР, ЛНР, статус «тимчасово окупованих», як це було зроблено з Кримом. 3. Відбити решту атак РФ, які В. Путін ще
якийсь час продовжуватиме. 4. Досягти замороження конфлікту. Отримати змогу без додаткового ідеологічного та кримінального баласту
розвивати Україну. 5. Провести реформи, зміцнити ЗСУ та повернути Донбас і Крим на своїх, а не російських умовах.
Офіційне оголошення захоплених територій територіями, окупованими Російською Федерацією, дало б можливість:
– покладання відповідальності за соціальні, військові та гуманітарні наслідки кризи на Сході України на Росію;
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– позначення статусу громадян України, які проживають на захоплених територіях;
– підриву економіки Росії;
– зміни в громадській думці мешканців захоплених територій
об’єкта відповідальності за погіршення їхнього життя.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ
Калакура Я. О.,
1 курс магістратури, група 1,
спеціалізація «Адміністративне право», юридичний факультет,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
к. тел. 0934057987;
науковий керівник: Галущенко Г. В.,
кандидат юридичних наук, доцент
Розглядається поняття зовнішньоекономічних бартерних операцій у відповідності до законодавства України, актуальність цих операцій в умовах економічної кризи та євроінтеграції.
Ключові слова: правові засади, зовнішньоекономічні бартерні операції, законодавство України.
Економічна криза в Україні актуалізує бартерні операції, а відтак і їх правове забезпечення, що потребує наукового аналізу законодавства, яке їх унормовує. Наше завдання розкрити зміст поняття
зовнішньоекономічні бартерні операції та їх правові засади. Зовнішньоекономічні бартерні операції — це різновид експортно-імпортних
операцій. Їх правові засади визначає спеціальний закон — «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» (1998 р.). Згідно з ним, товарообмінна
(бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності це один
з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова
оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній
формі, між суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України та
іноземним суб’єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь308
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якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або
безготівковій формі. Держава може забороняти проведення бартерних
операцій товарами згідно з переліком, що визначається Кабінетом
Міністрів України (ч. 4 ст. 1) [1].
Практика укладання бартерних угод і проведення відповідних
операції дозволяє назвати найбільш характерні їх принципи: 1) підписання сторонами єдиного контракту, в якому обумовлено кількість або вартість товарів, що підлягають обміну; 2) відсутність
грошової форми розрахунків між контрагентами, незалежно від
того, були в контракті між ними чи ні грошові оцінки обмінюваних
товарів; 3) 100-відсоткове взаємне покриття зустрічними поставками, унаслідок чого немає необхідності в компенсаційних грошових доплатах; 4) практична одночасність виконання зустрічних поставок (різниця в часі виконання поставок зумовлюється передусім
технічними причинами).
В українському законодавстві визначення поняття «бартер» міститься у декількох нормативних актах. Пунктом 1 ст.715 Цивільного
кодексу передбачено, що за договором міни (бартеру) одна сторона
повинна передати у власність свій товар в обмін на товар іншої сторони. П. 5 ст. 715 ЦК визначає дозвіл на обмін майна на роботи,
послуги. За договором бартеру дозволяється встановлення доплати,
якщо товар більшої вартості обмінюється на товар меншої вартості
[3]. Господарський кодекс України в п. 2 ст. 293 визначив, що у контексті бартерних відносин кожна зі сторін виступає продавцем тих
товарів, які обмінює, та покупцем тих товарів, які вона отримує натомість. При цьому сторони набувають право власності на предмет
обміну виключно у той момент, коли «закриваються» їхні зустрічні
поставки (якщо інше не передбачено бартерним договором) [2]. Контроль за бартерними операціями здійснюється переважно адміністративними методами.
Отже, правове забезпечення зовнішньоекономічних бартерних операцій націлене на те, щоб кожна сторона обміну дотримувалась норм
угоди, зобов’язуючись передати іншій стороні у власність товар в
обмін на інший. При цьому кожна сторона виступає одночасно і
продавцем, і покупцем. Зараз зовнішньоекономічні бартерні операції
набувають додаткових перспектив, що зумовлено темпами інфляції
та євроінтеграційними процесами.
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ПЕРЕХІД ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
НА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ
Калита Х. В.,
ІІІ курс, група МІ-31, спеціальність «Міжнародна інформація»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
науковий керівник: Орловська І. Г.,
старший викладач
Прагнення України інтегруватися в світову економіку шляхом
вступу у Світову організацію торгівлі (СОТ) у 2008 р. та майбутньої
інтеграції в Європейський Союз (ЄС) зумовлює необхідність створення сучасної системи технічного регулювання та стандартизації,
гармонізованої з аналогічною системою розвинутих країн.
Питання удосконалення системи технічного регулювання постають
перед кожною країною, яка вступила до СОТ. Базовим документом
СОТ у цій сфері є Угода щодо технічних бар’єрів у торгівлі (ТБТ),
яка встановлює загальні вимоги до стандартів, технічних регламентів та процедур оцінювання відповідності, а саме: 1) застосування
національних стандартів повинно бути добровільним; стандарти, технічні регламенти та процедури оцінювання відповідності мають бути
гармонізовані і відповідно застосовуватися на недискримінаційній
основі як до продукції національних виробників, так і до продукції,
що імпортується з країн-членів СОТ; 2) діючі стандарти повинні перевірятися не рідше ніж один раз на п’ять років; в результаті перегляду стандарти підтверджуються або відміняються, або ж до них
вносяться зміни; 3) повинен функціонувати національний інформаційний центр для відповідей на запити відносно стандартів, технічних регламентів та процедур оцінювання відповідності.
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Одним з дієвих механізмів реалізації цих базових принципів стали
стандартизовані процедури підтвердження відповідності. В країнах
ЄС обов’язкове підтвердження відповідності виникло в рамках реалізації Нового підходу до технічної гармонізації директив та стандартів 1985–1988 рр.) та Глобального підходу до сертифікації й випробувань (1989 р.). Новий підхід здебільшого передбачає створення
єдиної загальноєвропейської нормативної бази, яка визначає вимоги
до продукції, а Глобальний підхід розвиває положення Нового підходу в частині підтвердження відповідності цим вимогам. Новий та
Глобальний підходи реалізуються через європейські директиви, які
забезпечують єдність вимог до продукції та до процедур оцінювання
її відповідності. Оцінювання відповідності продукції охоплює широкий діапазон діяльності: випробування, інспекцію та сертифікацію.
Різні види діяльності з оцінювання відповідності можуть суміщатися.
Наприклад, випробування можуть бути частиною інспекції, а результати інспекції та випробувань можуть використовуватись в процедурі сертифікації.
Наразі в Україні впроваджуються описані вище європейські підходи до технічного регулювання та стандартизації, в тому числі в
телекомунікаціях. Державну політику в даній сфері реалізує Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, а в частині, що
стосується телекомунікацій — Адміністрація Держспецзв’язку України
в межах своїх повноважень.
На сьогодні систему технічного регулювання України утворюють
існуюча державна система сертифікації УкрСЕПРО та нова система
оцінювання відповідності за технічними регламентами. Обов’язкова
сертифікація регулюється Декретом Кабінету Міністрів України
№ 46–93 «Про стандартизацію та сертифікацію» (1993 р.), в який за
поданням Мінекономрозвитку вносяться зміни, що дозволять перейти
до оцінювання відповідності продукції вимогам технічних регламентів до 1 січня 2020 р.
В галузі телекомунікацій, окрім підтвердження відповідності технічних засобів (ТЗ), необхідно також мати дозвіл центрального органу виконавчої влади на підключення ТЗ до телекомунікаційної мережі загального користування (ТМЗК). Зараз розробляється новий
Порядок формування такого Переліку. На даний час в Україні діє
лише один технічний регламент — на радіообладнання та телекому311
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нікаційне кінцеве (термінальне) обладнання. Під час розробки даного регламенту за основу було взято відповідну Директиву Європейського Парламенту та Ради ЄС 1999/5/ЕС.
В першу чергу необхідно розробити гармонізовані (з європейськими та міжнародними) стандарти для відповідних технічних регламентів. До моменту введення в дію технічних регламентів, підтвердження відповідності ТЗ телекомунікацій здійснюється на базі вимог
діючих в галузі нормативних документів в рамках національної системи сертифікації УкрСЕПРО, акредитованими та уповноваженими
на проведення цієї діяльності органами (випробувальними лабораторіями та органами сертифікації).
Аналізуючи стан впровадження в Україні і, зокрема, в сфері телекомунікацій, європейської системи технічного регулювання та стандартизації, слід відзначити безумовну важливість та ефективність цієї
системи, набутий позитивний досвід і корисні напрацювання. Разом
з тим очевидною є необхідність перехідного періоду, який, з одного боку, дозволить поступово гармонізувати з європейськими стандартами законодавчу базу та практичну технологію введення в обіг
продукції телекомунікацій, а з іншого — зберегти та використати в
нових умовах всі найкращі надбання «старої», традиційної системи
(перш за все, науково-технічний та кадровий потенціал галузі).
ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ
Кальян О. С.,
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри правознавства
Полтавського інституту економіки і права
ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»; к. тел. (095)-3208209
Становлення та розвиток політико-правової думки щодо реалізації прав національних меншин відбувалося протягом тривалого періоду часу. Перші її елементи існували вже в античні часи, звичайно,
вони не відповідають сучасним уявленням про реалізацію прав національних меншин, але вони мали засадничий характер у розвитку політико-правової думки у цій сфері.
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Аналізуючи розвиток політико-правової думки щодо захисту прав
національних меншин, слід відзначити, що ідеї мислителів різних
епох свідчать про те, що проблематика національних меншин та реалізація їх прав займають важливе місце у політико-правовій думці.
Плюралізм щодо вирішення проблем реалізації прав національних
меншин має важливе значення для розвитку правового статусу національних меншин. Реалізація прав національних меншин є невід’ємною складовою цілісної системи реалізації прав людини, вона динамічно розвивається, постійно розширюючись та включаючи
у себе нові і нові елементи.
Слід виділити окремі етапи еволюції реалізації прав національних меншин в Україні, які охоплюють період від XVIII століття до
сьогодення. Так у період втрати української державності, коли територія сучасної України входила до складу кількох державних утворень, не можна говорити про деякі національні спільноти, які сьогодні є національними меншинами в Україні, як про національні
меншини у той час.
У XVIII–ХІХ століттях для Південної України характерними були
колонії окремих національних меншин. У таких колоніях реалізація
прав національних меншин, як правило, здійснювалася краще, ніж
у містах чи населених пунктах зі змішаним складом населенням.
Проте, багато чого залежало від самих представників національних
меншин, які проживали у таких населених пунктах, зокрема, значними були досягнення німецького населення в культурній та освітній сферах.
Протягом 1917–1920 рр. в Україні здійснювалися спроби встановити правовий статус національних меншин, на основі положень відповідних нормативних актів органів влади різних форм української
державності, задекларовано різні права національних меншин, вперше
було створено сприятливі передумови для реалізації політичних прав
національних меншин в Україні, чим найкраще скористалися євреї
та поляки. Проте, реалізація більшості прав національних меншин
була проблематичною, оскільки не існувало належних гарантій та механізму забезпечення їх реалізації, були численні єврейські погроми.
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Протягом 1921–1931 рр. вдосконалено правовий статус національних меншин в Україні, створено відповідні національні адміністративно-територіальні одиниці, забезпечена належна реалізація більшості прав національних меншин, крім їхніх релігійних прав, наявні
обмеження економічної та політичної діяльності.
Сучасна система гарантій реалізації прав національних меншин
увібрала в себе досвід різних етапів еволюції прав національних
меншин в Україні. При розвиткові гарантій реалізації прав національних меншин потрібно враховувати досвід минулого, з метою
використання кращого досвіду, недопущення повторення помилок,
оптимального правового врегулювання сфери міжнаціональних відносин та вдосконалення гарантій дотримання прав національних меншин в Україні.
Таким чином, слід відзначити, що еволюція прав національних
меншин в Україні засвідчує перспективи подальшого розвитку правового статусу національних меншин, а також вдосконалення гарантій реалізації їх прав.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
Карабін Д. О.,
IV курс, група ПЗ-51, спеціальність «Правознавство»,
Івано-Франківська філія, к. тел. (050)1679331;
науковий керівник: Вітовська І. В.,
кандидат юридичних наук, доцент
Термін «міжнародно-правові стандарти», або «міжнародні стандарти», в юридичній літературі розглядається як норми, що містяться в міжнародних документах, обов’язкових для законотворчості розвинутих держав [1, с. 116]. Цим терміном охоплюються різнорідні норми, такі, як правила міжнародних договорів, резолюції
міжнародних організацій, політичні домовленості [2, c. 31]. Міжнародні стандарти — це не декларовані міжнародним співтовариством
приклади, а норми, які необхідно втілювати в життя [1, c. 116].
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У сучасних умовах формування нового змісту економічних відносин в Україні постає необхідність перегляду пріоритетів у використанні окремих видів ресурсів, що склалися в минулому, формуванню нових способів їх використання та відтворювання, враховуючи
реальну наявність їх запасів.
Слід зазначити, що міжнародні Стандарти в Україні почали використовувати з 1989 p., але тільки в 1995 р. поставилися до цього
питання серйозно. Співробітництво України з міжнародними та регіональними організаціями зі стандартизації включає безпосередню
участь у роботі цих організацій. На сьогодні в Україні як національні
діють МС із систем якості — ISO серії 9000, з перевірки систем
якості — ISO серії 10000, з управління навколишнім середовищем —
ISO серії 14000 та EN 45000, які регулюють діяльність у галузі оцінки відповідності та інші.
Розвиток екологічної стандартизації в Україні відбувається шляхом введення в державні стандарти екологічних вимог на продукцію і
послуги та шляхом впровадження стандартів, гармонізованих із міжнародними і європейськими екологічними стандартами. Основою для
розвитку також є екологічні стандарти, що розробляються Міжнародною організацією із стандартизації, зокрема її технічним комітетом ТК 207 «Управління навколишнім середовищем» [3].
Успішне вирішення завдання підвищення ефективності впливу
міжнародно-правових норм на відповідні міжнародні відносини знаходяться в прямій залежності від характеру заходів, що приймаються
державами на національному та міжнародному рівнях по реалізації
взаємно узгоджених правових приписів. На думку І. І. Лукашука,
здійснення і дотримання міжнародно-правових норм є, як правило,
більш складним і відповідальним завданням, ніж їх прийняття [4, c. 16].
Серед пріоритетних національних заходів, спрямованих на імплементацію міжнародно-правових норм по охороні навколишнього природного середовища та вдосконалення національного законодавства
України в цій сфері, слід виділяти наступні напрямки діяльності:
розробка нормативних актів по попередженню і припиненню порушень законодавства про охорону природних об’єктів від забруднення та впорядкування його у відповідність з міжнародними нормами;
формування механізму екологічного страхування; формування системи ліквідації забруднення природних об’єктів.
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ УСИНОВЛЕННЯ
Качур Ю. В.,
студентка 1 курсу спеціальності «Правознавство» ОКР «Магістр»
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»;
науковий керівник: Рязанцев О. Є.,
кандидат юридичних наук, доцент
Особливе місце серед форм постійного влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, посідає усиновлення. Це оптимальна форма влаштування дітей-сиріт та покинутих дітей, оскільки
в результаті усиновлення, як правило, для дитини створюються такі
умови виховання, що наближаються до умов у рідній сім’ї, а часом
і значно кращі. Це пов’язано з тим, що усиновлення рідко буває
випадковим. Як правило, це добре зважене рішення, в якому втілюються мрії й бажання самотніх осіб, які не мають рідних дітей.
Актуальність дослідження проблем усиновлення необхідно для
удосконалення судочинства в справах про усиновлення. Оскільки
сьогодні відсутнє належне законодавче регулювання даної сфери правовідносин, в деяких випадках усиновлення не лише не відповідає
основному його принципу — відповідності усиновлення інтересам
дітей, а й становить загрозу для їх життя та здоров’я, що викликає
широку дискусію з приводу доцільності існування інституту усиновлення дітей, зокрема на міжнародному рівні.
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Усиновлення — це юридичний акт, внаслідок вчинення якого відносини між дитиною та її усиновлювачем і його родичами встановлюються не на певний строк, як, наприклад, при встановленні над
дитиною опіки та піклування, а назавжди. Тому закон надає дуже
важливого значення юридичному оформленню усиновлення, закріплюючи правило, відповідно до якого воно має здійснюватись не
тільки за заявою особи, яка бажає усиновити дитину, а й на підставі рішення суду.
Під усиновленням у юридичній науці розуміють юридичний акт,
в силу якого між усиновленим (і його нащадками) та усиновителем
(і його родичами) виникають ті самі права й обов’язки, що й між родичами за походженням. Одночасно за цим актом усиновлена особа втрачає особисті та майнові права і звільняється від обов’язків
щодо своїх батьків та їх родичів. Тобто усиновлення є прийняттям
у сім’ю чужих дітей, які втратили своїх батьків (сиріт), або які не
можуть виховуватись ними внаслідок певних причин. Не в останню чергу усиновлення задовольняє і особисту мету усиновителів,
особливо тих, хто не має власних дітей, — зробити своє сімейне
життя більш змістовним [1, с. 113].
Усиновлення — це юридичний акт, в результаті якого усиновлений отримує щодо усиновителя і його родичів права й обов’язки,
встановлені законом для батьків і дітей, і втрачає їх щодо своїх родичів за походженням. Усиновлення є важливою формою виховання
усиновлених (сиріт або дітей, батьки яких з певних причин про них
не піклуються). Усиновлення відповідає як інтересам дітей, оскільки
вони отримують сім’ю замість втраченої, так і інтересам усиновителів, задовольняючи їх почуття материнства і батьківства [2, с. 92].
Сімейний кодекс України у ст. 207 наголошує, що усиновленням
є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки та
сина. Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для
забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя (ч. 2. ст. 207
СК України) [3].
Отже, існують різні тлумачення поняття усиновлення та яким би
не було визначення, суть усиновлення не зміниться. На нашу думку,
усиновлення завжди означатиме прийняття в сім’ю чужих дітей на
правах власних, тобто це одна з форм сімейного виховання дітей,
позбавлених батьківського піклування.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ:
ЦІЛІ ТА СУТНІСТЬ
Кириленко Д.,
студент V курсу, групи МІ-51
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»,
E-mail: pokupprod@i.ua;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації ВМУРоЛ «Україна»
Європейський банк реконструкції і розвитку був створений у 1991
році з метою сприяння країнам Центральної і Східної Європи та
Співдружності Незалежних Держав (СНД) у становленні ринкової
економіки після краху адміністративно-командної системи. Сприяючи
процесу переходу до орієнтованої на ринок економіки, Банк надає
пряме фінансування для діяльності приватного сектору, структурної
перебудови і приватизації, а також фінансування інфраструктури, що
підтримує таку діяльність. Його капіталовкладення допомагають також будівництву і зміцненню організаційних структур. Основними
формами фінансування ЄБРР є кредити, вкладення в акціонерні капітали (акції) і гарантії.
ЄБРР фінансує проекти як у приватному, так і в державному секторах, надаючи пряме фінансування кредитним організаціям, а також підприємствам інфраструктури, промисловості та торгівлі. За
допомогою його капіталовкладень також ведеться підготовка кваліфікованих кадрів, підвищується ефективність функціонування ринків і зміцнюється їхня організаційна база.
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Сильна сторона ЄБРР полягає в його глибокому знанні регіону
операцій. Будучи найбільшим іноземним інвестором у приватному
секторі регіону, ЄБРР має уяву про проблеми і потенціал кожної з
26 країн. Відповідно до своєї Угоди про заснування ЄБРР працює
тільки у країнах, які підтримують принципи багатопартійної демократії, плюралізму і ринкової економіки.
ЄБРР націлений на проведення своїх операцій у масштабах усього
регіону і підписав проекти в кожній з його країн. З метою координації діяльності на місцях ЄБРР відкрив місцеві представництва в
усіх його країнах. Укомплектовані кадрами з іноземних і місцевих
фахівців ці представництва повноправно беруть участь у розробці нових проектів і контролі за ходом зростаючого числа операцій ЄБРР.
Одна з основних переваг ЄБРР — здатність брати на себе ризики,
що дозволяє йому розширювати кордони комерційних можливостей
у країнах, в яких він здійснює операції. Маючи вищий кредитний
рейтинг AAA, ЄБРР може залучати кошти на міжнародних ринках
капіталу на найбільш вигідних умовах. Досвід роботи ЄБРР у регіоні
дозволяє йому точно оцінювати ризики, а передані урядами-донорами в його розпорядження фонди «технічного співробітництва»
забезпечують старанність опрацювання проектів.
ЄБРР надає підтримку країнам-членам у проведенні структурних
і галузевих реформ, включаючи демонополізацію і приватизацію з
метою повної інтеграції їх економік у світову економіку шляхом
сприяння:
• організації, модернізації і розширенню виробничої, конкурентоспроможної й приватнопідприємницької діяльності, перш за все —
малих та середніх підприємств;
• мобілізації національного й іноземного капіталу, а також ефективному управлінню ними;
• інвестиціям у виробництво з метою створення конкурентного
середовища і підвищення її ефективності, якості життя та поліпшення продуктивності праці;
• наданню технічної допомоги в підготовці, фінансуванні та реалізації проектів;
• стимулюванню і заохоченню розвитку ринків капіталу;
• реалізації великих і економічно обґрунтованих проектів, таких,
що включають більше ніж одну країну-реціпієнта.
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Розпізнавальною рисою діяльності ЄБРР є його прихильність
справі екологічно чистого розвитку. ЄБРР застосовує природоохоронні вимоги до усіх своїх проектів, виділяє кошти на поліпшення
муніципальної інфраструктури і заохочення енергозбереження. Важливу роль відіграє ЄБРР і в галузі ядерної безпеки: він виступає
розпорядником фондів, створених для підвищення безпеки роботи
АЕС у регіоні.
ПРАВОВА ІДЕЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ:
СУЧАСНИЙ АКЦЕНТ
Кісс С. В.,
викладач кафедри правознавства,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»,
к. тел. (050)-9788489
Україна пережила складний період формування правових, економічних, соціальних основ нового суспільства [2]. З другої половини
XX ст. у концептуально-понятійниний апарат державознавства і юриспруденції увійшли і міцно в нім закріпилися положення про сучасну державу не тільки як про республіканську (монархічну), унітарну
(федеральну), ліберальну (авторитарну), правову, світську і так далі,
але також як про соціальну [3]. Добре відомо, що формула «соціальна держава» присутня у ряді прийнятих в останні десятиліття конституцій і активно користуються в політичному і юридичному вжитку.
На сьогодні достатньо прослідкована історія ідеї соціальної держави і освітлена практика його еволюції та функціонування [1]. Проте деякі, дуже важливі сторони природи феномена, що цікавить нас,
залишаються все ще не в належній мірі дослідженими і проясненими.
При підході до проблеми соціальної держави вкрай рідко відкрито і виразно говорять про те, що, власне, розуміють під самою державою. Саме держава, як публічно-владна структура, — належний
і точний адресат визначення «соціальне». Центральна ланка організаційної структури держави — державний апарат. Він здійснює
управління справами суспільства, публічно-владним способом агрегованого і влаштованого; він же офіційно представляє все це суспільство цілком.
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Процес появи і становлення соціальної держави має тривалу історію. В даний час воно існує в трьох головних проявах і його можна
аналізувати на наступних трьох відповідних рівнях: на науковому —
як ідею та її розвиток в цілому ряді концепцій; на нормативному —
як конституційний принцип, закріплений в Основних законах все
зростаючого числа країн; на емпіричному — як реальну практику
діяльності державних інститутів щодо вирішення соціальних проблем
суспільства і соціальних груп [4].
Соціальна держава має свої внутрішні суперечності, проходить
певні стадії формування і етапи розвитку. Головною сферою регулювання взаємодії держави і суспільства є встановлення оптимального співвідношення між виробництвом і розподілом, а головне протиріччя соціальної держави становить суперечність між соціальною
політикою, яка розширяється, та економічним зростанням, економічними труднощами і необхідністю фінансування соціальних витрат.
Саме ці питання є предметом теоретичних суперечок прихильників економічної свободи і захисників державного втручання в економіку. Ще одним із серйозних приводів для дискусій про кризу
соціальної держави є розростання, дублювання, особливо в умовах
складного територіального устрою, і бюрократія державного та адміністративного апарату. Це веде до зростання витрат на державну
службу, зниження оперативності в наданні соціальної допомоги, а
в підсумку — до втрати ефективності державної підтримки.
На жаль, на даний момент доводиться констатувати, що незважаючи на декларування соціальності української держави, рівень соціального захисту громадян вкрай низький. В якості однієї з причин
такого становища можна назвати моносуб’єктністю української соціальної політики. Однак корпоративно-бюрократична природа ринкових відносин, яка склалися в Україні, перешкоджає не тільки вирішення суто соціально-економічних завдань, а й формуванню широкого
прошарку приватних власників, які будучи представниками середнього класу, становлять основу громадянського суспільства.
У плані свого соціально-політичного призначення як інституту,
українська соціальна держава має стати загальнонародною державою більшості і для більшості, при цьому такою, яка гарантує і дотримує встановлених законом прав і свободи кожного окремого громадянина.
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БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Коваленко В. Ф.,
ст. викладач кафедри правознавства,
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (050)-8013141
Проблема боротьби з тероризмом на сьогоднішній день є однією
з найактуальніших. Сучасний тероризм характеризується різко підвищеною технічною оснащеністю, високим рівнем організації, наявністю значних фінансових коштів. Його головна відмінна риса —
це розмивання меж між міжнародним і внутрішнім тероризмом. Розширюються зв’язки терористичних організацій з представниками
наркобізнесу і незаконної торгівлі зброєю. Помітна динаміка зростання терористичних груп у сучасному світі. Слово тероризм похідне від латинського «terror», що в перекладі означає «страх», «жах»
[2, с. 24]. Отже, тероризм можна трактувати як політику і практику
досягнення політичної мети з допомогою терору. Розроблені десятки класифікацій тероризму. Розрізняють терор «зверху» і «знизу»,
політичний, революційний, лівий, правий, сепаратистський, комплексний, кримінальний, патологічний тощо [4, с. 48].
Останнім часом занепокоєння правоохоронних органів і вчених,
що досліджують проблеми тероризму, викликає така нова форма
тероризму, як високотехнологічний тероризм, складовими якого є
кібертероризм (електронний, комп’ютерний) і космічний тероризм
[1, с. 36]. Характеризуючи міжнародний тероризм, головним джерелом поширення якого є ісламські суспільно-релігійні організації
Саудівської Аравії, Судану, Ірану, Пакистану й Афганістану, доречно використовувати визначення «самий» і «більше за всіх». Дійсно,
в останні 25 років ці терористи є самими фанатичними й самими
активними. Вони більше всіх захопили заручників, більше всіх убили
людей, більше всіх підірвали бомб. Їм, більше, ніж яким-небудь іншим
терористам, вдається впливати на міжнародну політику [3, с. 54].
Безперечна заслуга світового співтовариства — в утвердженні
основного принципу: загального осуду тероризму. Перший крок у
становленні цього принципу було зроблено 9 грудня 1985 року, коли
Генеральна Асамблея ООН прийняла без голосування резолюцію
40/61, в якій вона «визнає злочинними всі акти, методи та практику
тероризму, де б і ким би вони не були скоєні». Це положення пізніше було закріплено у преамбулі Римської конвенції 1988 року.
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Сьогодні світу вже загрожують ядерним тероризмом, тероризмом
із застосуванням отруйних речовин. Характер епідемії придбали викрадення людей з метою шантажу або одержання викупу. Сьогодні
багато з людей випробовують на собі всі «принади» інформаційного
тероризму. На початку XXI століття говорити про історію й географію тероризму можна тільки в досить умовному змісті — тероризм
уже не знає національних і природних границь. Ситуація у світі в
останні 15–20 років показує, що тероризм дійсно придбав загрозливих розмірів. Змінилися стратегія й тактика терористів, методи впливу,
мотиваційна система, з’явилися деякі нові види позначеного феномена. Сучасна практика свідчить, що тероризм став більше масовим,
більше аморфним, що утрудняє боротьбу з ним.
Література:
1. Богданов О. Високотехнологічний тероризм нової епохи // Проблеми
безпеки особистості, суспільства, держави. — 2005. — № 4. — С. 34–37.
2. Брюс Хофман Терроризм — Взгляд изнутри. — М.: Ультра. Культура, 2003. — 264 с.
3. Иорданов М. Дело № 666. Террор. — Махачкала: Юпитер, 2002. —
200 с.
4. Хорос В. «Крона», «корни» и «климат» терроризма // Мировая экономика и международные отношения. — 2002. — № 3. — С. 47.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОВОЇ ДУМКИ
Коваль В.,
аспірант кафедри теорії права і міжнародної інформації,
к. тел. 093-905-23-90
Зміст сучасного етапу формування державотворчих та правотворчих концепцій України відповідає потребам трансформації української держави до правової, соціальної, демократичної, а українського
суспільства — до громадянського. Нові концепції та теорії перевірялися часом у процесі реалізації судової, правової, політичної реформ.
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Основними напрямками формування правових поглядів щодо розвитку держави і права в незалежній Україні слід вважати становлення загальної теорії держави і права, що базується на принципово
нових методологічних підходах і принципах епохи постмодернізму.
Домінуючим концептуальним ядром у цих підходах стали проблеми прав людини як пріоритет будь-якої моделі розвитку і держави і
права. Права людини розглядаються як основа правової системи в
цілому, а забезпечення їх дотримання, як головне завдання держави. В цьому аспекті болючою проблемою є створення ефективних
механізмів забезпечення та реалізації прав людини, пошук шляхів
переходу від декларацій до їх практичного втілення. Розв’язання цієї
проблеми вбачається одним з основних завдань української правової науки і практики.
Тісно пов’язаний з даним напрямком новітньої української правової думки процес формування теорій, що стосуються проблем сучасного конституціоналізму та конституційного процесу. В центр
виведено механізм взаємодії та взаємозв’язків інститутів держави та
інститутів громадянського суспільства. Особливий наголос робиться
на змістові демократичної, правової, соціальної держави як пріоритетного напрямку державотворення на сучасному етапі. Аналізуються також новітні правові та політичні технології, що забезпечують
незворотність суспільного прогресу та підвищують ефективність трансформаційних процесів сучасної української держави.
Більшої конкретики набувають правові теорії, які стосуються безпосередньо окремих галузей та напрямків реформування української
держави та її правової системи на сучасному етапі. Зокрема найбільш яскравими прикладами є запроваджені в України Адміністративна реформа та Судова реформа, в рамках яких відбулися значні
зміни в організації систем виконавчої та судової влади. Одною з
ключових проблем у цьому аспекті є необхідність пошуку шляхів
подолання такого негативного явища, як корупція та створення механізмів, які б забезпечили пріоритет прав людини та інтересів суспільства в діяльності органів публічної влади.
Можна також відзначити напрямки розвитку української правової науки, пов’язані з інтеграцією України до глобальних світових
та європейських процесів. Це включає формування та розвиток поглядів на місце нашої держави в умовах глобалізації та інформатизації, реалізації програмних документів щодо розбудови інформа324
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ційного суспільства, участі України в багатосторонній торговельній
системі, створеної в рамках Світової організації торгівлі, вирішення
завдань щодо інтеграції України до Європейського Союзу та адаптації національного законодавства до вимог останнього та ін.
Вищезазначені наукові розробки та розвідки значною мірою впливають на правотворчий та правозастосовчий процеси в України, вдосконалюючи та змінюючи принципові підходи до бачення сутності
і ролі держави в умовах сьогодення а також впливаючи на оцінку
місця і значення права, формування його пріоритету в сучасному
суспільному житті. Нові концептуальні розробки утверджуються на
ґрунті відродження національних традицій, поєднаних із запозиченням зарубіжного досвіду. Але головним при цьому має бути відсутність як зайвої ідеалізації так і недооцінки політико-правових реалій,
їх впливів і наслідків для правотворчого і державотворчого процесу
в України.
Динамізм сучасної правової думки України цілком обумовлений
практикою реформ, що охоплюють різні сфери життєдіяльності суспільства і визначають потреби концептуального їх забезпечення.
Правові теорії в такий спосіб набувають прикладного характеру, що
значно підвищує їх соціальну цінність.
ПОДАТКОВИЙ ПРОЦЕС
У СУЧАСНИХ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
Колеснік Л. І.,
аспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
науковий керівник: Сарана С. В.,
кандидат юридичних наук, доцент
Правове регулювання податкових правовідносин у наш час складно уявити без законодавчо закріплених податкових процедур, які спрямовані на реалізацію прав і обов’язків платників та контролюючих
органів. Такі процедури містяться у рамках виконання податкового
обов’язку платника та пов’язаних з ними діями (обліком платників,
податковим контролем, застосуванням штрафних санкцій тощо). Вка325
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зані питання переважно розглядаються у податковому законодавстві в межах розділу ІІ Податкового кодексу України (далі — ПКУ)
«Адміністрування податків, зборів, платежів» [2].
Останнім часом адмініструванню податків і зборів було предметом наукових досліджень представників, як економічної, так і юридичної науки, серед яких В. Л. Андрущенко, А. В. Брілон, Н. В. Брілон, Л. Вітек, В. Грендел, Н. А. Дорофєєва, О. А. Міронова, К. П. Проскура, А. С. Тітов, В. Ю. Захарченко, Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий,
Ф. Ф. Ханафєєв, К. Пубал, Л. Жіріунас, Д. Яктоніте, К. І. Швабій та
інші. При цьому, ряд наукових праць серед авторів яких Ю. В. Боднарук, Л. М. Касьяненко, І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко, О. М. Мінаєва та інші, присвячено регулюванню податкових процедур саме
в аспекті податкового процесу як окремої складової процесуального регулювання податкових правовідносин.
Як відмічає з цього приводу О. М. Мінаєва, основним джерелом
податково-процесуальних норм є норми ПКУ, що вміщені в розділі
«Адміністрування податків, зборів, платежів» та розділах, які присвячені окремим податковим платежам, процедури яких прив’язані
саме до таких платежів [2, с. 257]. Дослідження, як були проведені
до прийняття ПКУ розглядати податковий процес у подібному контексті. Так, за І. Є. Криницьким ним є врегульований процесуальними нормами податкового права порядок процедурної (як правило,
неюрисдикційної) діяльності компетентних органів публічної влади (іноді й інших уповноважених суб’єктів) у галузі оподаткування
та податково-процесуальні правовідносини, що виникають на цій
основі [3, с. 30].
В світлі податкового процесу варто звернути увагу на позицію
М. П. Кучерявенко, який вбачає за доцільне розмежовувати конструкції процесуального регулювання оподаткування й податкового
процесу [4, с. 111]. Де до остатнього він відносить винятково податкові процедури [4, с. 112], а процесуальне регулювання включає і
нормотворчі процедури.
Таким чином, податковий процес у сучасних податкових правовідносинах, посідаючи чільне місце, базується на нормах податкового права пов’язаних з адмініструванням та окремими податковими
платежами і охоплює виключно процедури пов’язані з реалізацією
платниками їх податкових обов’язків та діяльністю у цьому зв’язку
контролюючих (податкових та митних) органів.
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ДІЯЛЬНІСТЬ РИМСЬКИХ ЮРИСТІВ
Кондратьєва А. В.,
I курсу, група ПЗ-11,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації Університету «Україна»
Зусиллями римських юристів була створена нова наука — юриспруденція. В їхньому полі зору знаходилося широке коло проблем
загальнотеоретичного та галузевого характеру. Особливе значення
як для самого римського права, так і для наступної історії права мала ґрунтовна розробка ними юридичних питань майнових відносин
з позицій захисту інтересів приватної власності. Вони, по суті, розробили юридичну основу права людина на власність.
В античному Римі заняття правом на початках було справою понтифіків, однієї з колегій жерців. Біля 300 р. до н. е. юриспруденція
звільняється від понтифіків. Початок світської юриспруденції, згідно з переказами, пов’язаний з іменем Гнея Флавія.
При розгляді тих чи інших справ юристи інтерпретували існуючі
правові норми в дусі їхньої відповідності вимогам природного права і
справедливості і у разі колізії часто змінювали стару норму, з врахуванням нових уявлень про справедливість і справедливе право. Така
правоперетворююча, а інколи і правотворча інтерпретація римських
юристів мотивувалася пошуками такого формулювання припису, яке
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дав би у змінених обставинах сам законодавець. Прийняття правовою практикою нової інтерпретації означало визнання її змісту, як
нової норми права, а саме норми juscivile (цивільне право), що у
вузькому розумінні означало право юристів, а в широкому — охоплювало також звичаєве право, законодавство народних зборів і преторське право.
Вимоги і властивості природного права пронизують собою не
тільки цивільне право, але й право народів (jusgentium), яке означає
право, спільне для всіх народів, а також, частково, і право міжнародних відносин. «Право народів, — відзначає Ульпіан, — це те, яким
користуються народи людства; можна легко зрозуміти його відмінність від природного права: останнє є спільним для живих істот, а
перше — тільки для людей у їхніх відносинах між собою». Тобто,
право народів виступає, як частина природного права, і відмінність
між ними проводиться тільки за колом суб’єктів. Римський юрист
Гай підкреслює: «Всі народи керуються законами і звичаями, користуючись частково своїм власним, частково правом, спільним для
всіх людей».
Ідею взаємозв’язку і єдності різних складових права найбільш
чітко виразив юрист Павло: «Слово «право» вживається у кількох
розуміннях: по-перше, «право» означає те, що завжди є справедливим і добрим, — таке природне право. В іншому розумінні «право» —
це те, що корисне всім або багатьом в якійсь державі, — це цивільне право. Всі ці розуміння одночасно присутні у загальному понятті «права».
Включення римськими юристами природного права у поняття
права в цілому відповідає їхній засадничій уяві про право, як моральне явище.
Ульпіан на початку своїх «Інституцій» підкреслює: «Тому, хто
займається правом, необхідно, перш за все, з`ясувати, звідки пішло
поняття права. Воно бере свій початок від справедливості, оскільки, як пояснив Цельс, право є справа добра і відповідності».
Творчість римських юристів справила глибокий вплив на подальший розвиток правової думки. Це обумовлено як високою юридичною культурою римської юриспруденції, так і тією роллю, яка випала
на долю римського права у подальшій історії права. І в кодифікації
Юстиніана (30-ті роки VI ст.), і в інших актах, які відігравали роль
чинного права, положення римських юристів займали визначальне
місце.
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Вчення і теоретичні розробки римських юристів знаходили своє
відображення та інтерпретацію у творчості всіх визначних представників правової думки Європи, і багато сучасних понять, термінів та
юридичних конструкцій бере свої витоки у працях римських авторів, у римському праві.
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН
У РАМКАХ ПОДІЙ ОСТАННЬОГО РОКУ В УКРАЇНІ
Кондратюк А. В.,
ІІІ курс, група ПО-31, спеціальність «Політологія»,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел.(095)1682462;
науковий керівник: Орловська І. Г.,
кандидат юридичних наук
У житті кожної країни іноді настають періоди повстання, бунтарства, революції. Такі часи важко передбачити, але вони ніколи
не проходять безслідно. Після «Помаранчевої революції» в Україні
настав тимчасовий стан відносного затишшя, якщо можна охарактеризувати це так. Звичайно, український менталітет навряд чи дозволить нам стверджувати про те, що у нашому суспільстві можливий стан спокою, всезагального задоволення, абсолютної довіри до
влади чи хоча б безумовної любові до ближнього. Споконвіків вже
історично склалося, що наш народ завжди чимось незадоволений, не
вірить у світле майбутнє, розлючений через будь-яку зміну чи реформу, вимагає того, чого нема. Питання полягає в тому, чи може
зміна політичної ситуації в країні мати позитивний вплив на атмосферу в суспільстві?
На фоні складної політично-економічної ситуації в Україні, попри те, значно зростає рівень патріотичності, україномовності, націоналізму та підвищується рівень уваги до українського виробника.
Чим це зумовлено? Все просто. Дуже легко порівнювати свою, нерівномірно посаджену, погано підстрижену та зовсім не «зелену»
траву з сусідським ідеальним газоном, якщо такий є в полі зору. Але,
якщо цей сусід — ворожа вам особа, до якої ви сповідуєте далеко
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не найтепліші почуття, ви ніколи в житті не визнаєте (навіть, якщо
це дійсно так), що його трава зеленіша. Так само і тут, попри всі
історично складені ворожі факти, завжди було прийнято говорити і
наївно вірити в те, що наші відносини з Росією завжди будуть відносинами між двома братськими народами, які, звісно, мають розбіжності в деяких поглядах, але загалом співіснують мирно й дружно. За 2014 рік Державна фіскальна служба України відзначила
падіння імпорту товарів з Росії на більш як 50%, таким чином звикла
для багатьох українців продукція зникає з полиць магазинів, а соціально-інформаційний простір країни з усіх куточків закликає підтримувати вітчизняного виробника, створюючи велику кількість нових рекламних кампаній, заснованих на анти-фашиській пропаганді.
Таким чином, за останній рік в Україні створено більш ніж сприятливі умови для розвитку українського виробництва в усіх сферах:
сільськогосподарська продукція, вітчизняна книговидавнича продукція, текстильна промисловість, машинобудівне виробництво, музична вітчизняна індустрія та інше. З власних спостережень я зробила
висновок, що українське телебачення в цілому підняло рівень україномовності на майже 37%, українські виробники у своїй рекламі
стали підкреслювати місце виготовлення товарів на 48% частіше,
на радіостанціях України (зокрема в Києві) стало на 30–65% більше
трансляцій українських виконавців, український кінематограф значно виріс у можливості показати себе за межами України на міжнародних фестивалях, де надбав уже чимало нагород, завдяки чому і
серед української громадськості суттєво підняв до себе інтерес. Серед мого оточення тепер 77% людей спілкується українською, незалежно від місця перебування, а ще 45% вперше за життя самі для
себе зробили висновок, що вони пишаються можливістю бути патріотом України.
Отже, як вже було зазначено, зараз в Україні дуже сприятливий
час для розвитку вітчизняної продукції. Це безсумнівно можна вважати позитивним показником для нашої країни. Та чи не було б
краще, якби рівень незалежності української свідомості та любові
до Батьківщини міг бути розвинений іншим шляхом?..
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ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Конюшенко А. В.,
5 курс група ПЗ-52/14 с, спеціальінсть «Правознавство»;
науковий керівник: Терещенко А. Л.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри ЦГКП
Відповідно до ст. 2 Цивільного кодексу України учасниками цивільних відносин є: фізичні особи та юридичні особи, держава Україна, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права.
Беззаперечним є той факт, що одним із найважливіших учасників цивільних правовідносин є фізична особа. Це поняття слід відмежовувати від низки інших суміжних понять. Відмінність між поняттями «фізична особа» та «людина» полягає в тому, що поняттям
«людина» охоплюється будь-яка біопсихосоціальна істота, незалежно від того, чи вступає вона в цивільні правовідносини, чи ні. Натомість «фізичною особою» може бути тільки людина як суб’єкт цивільних правовідносин (ст. 24 ЦК України). Як учасник цивільних
правовідносин, фізична особа повинна бути наділена низкою ознак,
які індивідуалізують, виокремлюють її з-поміж інших та персоніфікують як учасника цих правовідносин. До таких ознак належать:
ім’я фізичної особи, її громадянство, вік, стать, сімейний стан, стан
здоров’я тощо.
Ст. 269 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) дозволяє зробити висновок, що особисті немайнові права — це юридичні гарантовані можливості, які довічно належать кожній фізичній
особі за законом і характеризуються немайновістю та особистістю.
Однак зазначено, що вказаний перелік не є вичерпним, і тому законодавець закріплює можливість його додаткового розширення як
самою Конституцією України, так і ЦК України та іншими законами. Проте навіть і законодавчо регламентований перелік не в змозі
охопити всі види особистих немайнових прав. Тому законодавець
надає можливість розширеного тлумачення особистих немайнових
прав, навіть незалежно від того, чи закріплено їх у законі, чи ні (ч. 3
ст. 270 ЦК України). Така позиція законодавця відповідає прагненню привести національне законодавство відповідно до вимог європейських стандартів у галузі прав людини.
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Відповідні правові норми, виконуючи свою ідеологічну функцію,
виховують у людей цінування свого особистого життя та повагу,
невтручання в особисте життя інших. Проблема цивільно-правової
охорони особистого життя не є новою для юридичної науки, однак
ґрунтовні її дослідження проводилися ще за радянських часів і нині
їх результати дещо втратили свою актуальність та значення. У сучасних наукових дослідженнях ця проблема розробляється вужче, лише щодо окремих її аспектів, зокрема, таємниці особистого життя, або
ширше — в контексті загального дослідження особистих немайнових прав і компенсації моральної шкоди, завданої їх порушенням.
Теоретичною основою для написання дипломної роботи стали
праці вітчизняних та зарубіжних цивілістів О. І. Гуменюк, О. В. Кохановська, В. В. Луць, Т. М. Малиновська, С. О. Сліпченко, Р. О. Стефанчук, Л. В. Федюк, В. І. Бобрика, С. М. Братуся, Д. М. Генкіна,
В. П. Грибанова, Н. О. Давидової, О. О. Красавчикова, Л. О. Красавчикової, Л. В. Красицької, О. О. Кулініч, М. М. Малєїної, В. П. Паліюка, З. В. Ромовської та інших вчених.
Аналіз юридичної літератури і законодавства дозволили встановити деякі недоліки у формулюваннях окремих норм Цивільного і
Сімейного кодексів України положень щодо охорони сімейного життя зумовлює необхідність закріплення в окремій статті Сімейного
кодексу України права на сімейне життя, яке за своїми ознаками і
змістом вбачається подібним до права на особисте життя. З метою
забезпечення вказаного права пропонується закріпити також засоби
його охорони, та, враховуючи положення ст. 18 СК України, спеціально обумовити можливість здійснення самозахисту цього суб’єктивного
права і відшкодування матеріальної й моральної шкоди, заподіяної
протиправним втручанням у сімейне життя.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Крикун Л. Є.,
студентка ІІІ курсу, групи ПЗ-34 «Коледжу Освіта»,
E-mail: angels1901@mail.ru;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації
Міжнародне право виникло внаслідок реальних суспільних процесів. Вже на ранніх стадіях розвитку первісні общини і племена
не існували відокремлено, а були об’єднані неписаними родовими
законами. Перші звичаєві норми зароджувалися ще в період первіснообщинного ладу, до становлення державності. Поява ж міжнародного права в сучасному його розумінні як права міждержавного прямо пов’язано з процесами становлення державності.
Міжнародне право є результатом суспільної практики. З’явившись
як засіб усвідомлення людьми (групами, класами) свого матеріального інтересу, особливо в зв’язку з міжнародними відносинами, що
постійно змінюються, воно справляло і справляє величезний вплив
на розвиток держав і народів.
Міжнародне право — це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, що виникають у результаті угод
між державами й іншими суб’єктами міжнародного спілкування і
регулюючих відносини між ними з метою мирного співіснування.
Виходячи з особливої значимості міжнародного права для становлення, розвитку й існування людського співтовариства і світового
об’єднання держав, воно має різноманітні трактування. Наприклад,
проф. Н. Т. Блатова думала, що міжнародне право — це сукупність
юридичних норм, договірних і звичаєих, вироблюваних у результаті угоди між державами і регулюючих відносини між учасниками
міжнародного спілкування. В. П. Панов вважає, що міжнародне право — це особлива правова система, що регулює відносини між його
суб’єктами за допомогою юридичних норм.
Таким чином, можливо запропонувати узагальнююче трактування міжнародного права, відповідно до котрого міжнародне право —
сукупність норм, що виникають у результаті угоди між суб’єктами
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державного права, що досягається в результаті взаємних поступок і
компромісів, із метою підтримки міжнародного правопорядку й
організації усіх форм спілкування між державами, реалізація яких
забезпечена заходами примусового характеру.
З наведених вище формулювань можливо виділити основні
ознаки міжнародного права:
– міжнародне право — це сукупність юридичних норм і принципів, ці норми створюються шляхом фіксованої (договір) або мовчазно вираженої (звичай) угоди між суб’єктами міжнародного права;
– ці норми признаються суб’єктами міжнародного права в якості юридично обов’язкових;
– реалізація норм міжнародного права забезпечується примусом,
форми, характер і межі якого визначаються в міждержавних угодах.
Важливою характерною рисою міжнародного права є те, що воно виступає в якості окремої відособленої правової системи зі своїми галузями й інститутами. Таким чином, воно не є галуззю внутрішньодержавного права і не входить у його правову систему.
Норми міжнародного права створюють права й обов’язки тільки
для суб’єктів міжнародного права. Органи державної влади й інші
суб’єкти, що знаходяться на території держави, безпосередньо нормам міжнародного права не підпорядковуються.
Сам процес входження норм міжнародного права в національне
законодавство називається імплементацією. Засоби входження іменуються трансформацією. У широкому значенні трансформація, на
думку Р. А. Мюллерсона, являє собою «засіб здійснення міжнародного права за допомогою видання державою внутрішніх нормативних
актів (законів, актів ратифікації і публікації міжнародних договорів, адміністративних постанов, розпоряджень тощо) і забезпечення
виконання нею свого міжнародного зобов’язання або в інтересах
використання нею своєї міжнародної правомочності».
Трансформація може бути загальною й індивідуальною.
При загальній трансформації держава встановлює, що усі або
тільки визначені види прийнятих нею міжнародно-правових норм є
частиною національного права країни.
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ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ
ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДЯНСТВО»
Кудрявцев Д.,
аспірант кафедри теорії права і міжнародної інформації,
к. тел. 093-905-23-90
Вже у первісні часи було заведено поділяти людей на «своїх» та
«чужих», «наших» та «не наших». Взагалі «свої», члени одного
роду-племені тільки й вважалися людьми, тими, хто заслуговує на
людське ставлення до них. Вони мали певні права, зокрема, право
голосу при ухваленні спільних рішень, право на тальон (на помсту
за вчинений злочин або на відшкодування заподіяних збитків), на
певні ролі, функції у племінному поділі праці тощо. На одноплемінників прокладалася й низка обов’язків — дотримуватися встановлених звичаїв, правил тощо. Все це не стосувалося чужинців.
Таке вирізнення «своїх» та « чужих» виросло згодом у ідею громадянства, громадянську ідею. Вона народилася в греко-римському
полісі — громадянський общині, яка безпосередньо перетворюється
у своєму подальшому розвитку на державу. Усвідомлення себе членом громадянського колективу, усвідомлення своїх прав і зобов’язань,
почуття громадянського обов’язку, відповідальності, причетності до
життя всієї общини й до її надбань, зрештою, величезне значення
думки чи визнання співгромадян, залежність від нього, — ось що
було відбито в полюсній ідеї громадянства.
Впродовж подальшої історії відбувалися зміни у розумінні поняття «громадянин», ознак громадянства, пов’язаних з ним прав,
обов’язків, привілеїв, способи набуття та позбавлення тощо. Але
сама ідея громадянства як політична категорія, як загальнолюдська
цінність існує в суспільстві від часів античного полісу. Велике історичне значення понять «громадянин» і «громадянство» полягає в тому, що завдяки їм висунуто й закріплено уявлення про певні права
людей. Адже володіння правом і є тим, що робить громадянина громадянином.
Від самого початку громадянство фактично означало міру визнання соціальної значимості людини, її залучення до спільності. У «демократичному» античному полісі завжди й беззаперечно існувало
335

Секція 13

Правове
господарської

розрізнення громадянських прав — населення будь якого полісу
складали повноправні, неповноправні (метеки та інші) і безправні.
Слід додати що й серед повноправних громадян існували градації,
приміром, на громадян від народження та громадян, що стали такими згідно з постановою народних зборів.
Одним з перших, хто спробував на теоретичному рівні систематично визначати поняття «громадянин», був Аристотель. Ідея рівності в європейській свідомості народжується разом з християнським
віровченням. Але це було рівність перед Богом, визнання всіх людей,
члени суспільства незалежно від походження, статусу, майна тощо.
На думку Іммануіла Канта, громадянином, носієм громадянської
особистості є тільки той, хто не змушений здобувати засоби до існування, служачи комусь іншому окрім держави. Той хто живе під
опікою пана, є його підданим, не має громадянської самостійності.
Громадянином є тільки та людина, яка не має над собою іншого
суверена, крім держави.
Нині громадянство постає складним соціальним явищем, яке містить у собі політичні, економічні, юридичні й навіть моральні аспекти. Це приналежність до якоїсь держави, суспільства, нації; підданство, підпорядкованість законам держави, дія яких поширюється
на громадянина як на території певної країни, так і поза її межами;
відповідальність особи обов’язками перед державою; коло цих обов’язків переважно зводиться до сплати податків, виконання військового
обов’язку, дотримання законів; володіння відповідними соціальними,
політичними й майновими правами; законопослушність, лояльне і
водночас вимогливе ставлення до органів та інституцій державної
влади; шанування цінностей громадянського суспільства.
У юридичному розумінні громадянство — це правова належність
особи до певної держави, це правосуб’єктність особи яка настає за
досягнення людиною певного віку, її міра та зміст залежать від приналежності до тієї держави. Сукупність прав і обов’язків становить
правовий статус громадянина в державі, відрізняє його від іноземних громадян та осіб без громадянства.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ
МІЖНАРОДНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Кулик В. В.,
студентка коледжу «Освіта» ІІІ курсу, групи ПЗ-33,
ВМУРоЛ «Україна»
к. тел. 063 0675432; E-mail: optimus09s@gmail.com;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації
Класифікація міжнародних правопорушень має важливе теоретичне і практичне значення, і сприяє визначенню характеру відповідальності держави правопорушниці. Під класифікацією міжнародних
правопорушень розуміють розподіл їх на певні групи за визначеними критеріями, які можуть бути різними, наприклад за спрямуванням, за ступенем тяжкості, за режимом відповідальності та інші.
Початок створення класифікації міжнародних правопорушень
пов’язується із діяльністю професора Харківського університету
В. А. Уляницького та професора Л. А. Камаровського (1908 рік), які
на думку автора вперше виділили види міжнародних правопорушень.
З появою Статуту Ліги Націй (інститут заборони війни) і Лондонської конвенції 1933 р. (поняття агресії) професор А. М. Трайнін запропонував свою класифікацію злочинів проти миру, виділивши
три їх групи.
Сучасне міжнародне право (Ануфрієва Л. П., Бекяшев Д. К., Калмарян Р. А., Мигачев Ю. І., Шлянцев Д. А., Буткевич В. Г., Войтович С. А., Григоров О. М., Заблоцька Л. Г., Задорожній О. В. та інші)
не дає вичерпного переліку конкретних міжнародних правопорушень.
Така думка пояснюється тим, що сучасне міжнародне суспільство
під впливом глобалізації та постійним розвитком має постійну потребу у розширенні інтересів, які захищаються міжнародним правом, що
звичайно може збільшувати коло видів міжнародних правопорушень.
За трьома найбільш загальними видами, що визначаються за суб’єктною і суб’єктивною сторонами міжнародного правопорушення,
міжнародні правопорушення діляться на: міжнародні злочини; злочини міжнародного характеру; інші міжнародні правопорушення
(міжнародні делікти).
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Класифікація міжнародних правопорушень є важливим елементом в складі інституту міжнародної відповідальності, тому що має
істотне значення при визначенні виду і форми відповідальності.
Класифікація міжнародних правопорушень є дієвим інструментом упередження неправомірних поведінко відповідних суб’єктів в
майбутньому.
Класифікація міжнародних правопорушень є каталізатором розвитку міжнародного права у світі.
Міжнародні правопорушення є рушієм створення кодифікованого міжнародного законодавства чи зводів прецендентного права в
майбутньому.
Проведення розподілу правопорушень на делікти та міжнародні
злочини зокрема призвело і до більш чіткого визначення форм та
видів відповідальності, дозволило напрацювати процедуру притягнення держав правопорушниць до відповідальності, дозволило підвищити авторитет та визнання норм міжнародного права, як єдиного регулятора міжнародних спорів.
На думку автора, проблема розподілу міжнародних правопорушень
на види потребує додаткового доопрацювання, зокрема в аспекті їх
співвідношення із суміжними діяннями.
СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Лавренюк Т. В.,
гр. ПЗ-52/14с;
науковий керівник: Лебеденко В. І.,
кандидат юридичних наук, професор кафедри ЦГКП
Суб’єктами господарювання, або суб’єктами господарського права,
є юридичні або фізичні особи, які на основі юридично відокремленого майна безпосередньо здійснюють передбачену законодавством
та їх статутом господарську діяльність і несуть відповідальність за
своїми зобов’язаннями в межах цього майна. Ознаками суб’єкта господарського права є наявність: 1) певної організаційно-правової форми, в якій здійснюється господарська чи управлінська діяльність;
2) юридично відокремленого та закріпленого за суб’єктом майна
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(основні фонди, обігові кошти тощо) через прийняття установчих документів, самостійний баланс, відкриття рахунків у банках; 3) господарської правосуб’єктності, тобто можливості набувати від свого
імені майнових та особистих немайнових прав, виконувати зобов’язання, виступати в судових органах.
Суб’єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі прав: власності; господарського відання; оперативного управління; оперативно-господарського використання майна. Основна класифікація суб’єктів господарського права може бути
здійснена за змістом їх діяльності. За цим критерієм розрізняють
такі види суб’єктів господарювання: а) господарські організації —
підприємства та об’єднання підприємств, а також інші організації,
передбачені Господарським кодексом України, що утворені для
здійснення господарської діяльності та зареєстровані в установленому
порядку як суб’єкти господарювання; б) фінансові та посередницькі установи; в) органи державної виконавчої влади, що здійснюють
управління у сфері економіки; г) громадяни України та інші громадяни, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці; ґ) філії представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці),
утворені ними для здійснення господарської діяльності. Суб’єктами
господарського права є також відособлені підрозділи підприємств
(філіали, представництва, відділення тощо). Такі підрозділи створюються підприємствами для здійснення певних видів господарської
діяльності та реєструються за їх місцезнаходженням у порядку, передбаченому для реєстрації підприємств. Вони діють згідно з положенням про них, затвердженим підприємством, і можуть відкривати
в банках поточні й розрахункові рахунки. Підрозділи підприємства
не реєструються як юридичні особи.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Левчук Є. М.,
IІ курс, групи ПЗ-21,
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації
Актуальність теми полягає в тому що глобалізація світової економіки стала найважливішим чинником розвитку для всіх учасників міжнародних економічних відносин. За своїми масштабами і
гігантськими наслідками вона не має аналогів. Жодна економічна
теорія, взята сама по собі, а може бути навіть тепер вже і в сукупності, адекватно не відображає того стану світової економіки, що є,
і тих завдань, які стоять перед такою теорією.
Глобалізація — процес, без врахування якого неможливо прогнозувати, визначати та здійснювати зовнішню політику будь-якої
держави. Вона не є чимось новим, вона є процесом, що розвивається із поступовим прискоренням.
Державний суверенітет вже не може служити ліцензією на порушення прав людини, він передбачає відповідальність, а не просто
владу. Багато проблем, пов’язаних із правами людини, мають глобальний характер і можуть бути ефективно вирішені тільки спільними зусиллями держав. Недарма багато науковців висувають як
інструмент врегулювання цих і багатьох інших проблем міждержавних відносин ідею «глобального управління», дещо схожого на світовий уряд. Таке управління сприятиме розвитку співробітництва,
протидії тенденції посилення поляризації життя як у державах, так
і у відносинах між ними, висуне на перший план цінності демократії.
Ще більше свідчень глобалістських процесів пропонує світова економіка. Сучасне світове господарство набуває характеру єдиного,
цілісного механізму (у сфері торгівлі, трансграничного руху інвестицій, фінансів, робочої сили тощо). І ці процеси створюють передумови для появи відповідної політико-правової надбудови, частиною якої є право.
Об’єктна сфера міжнародного права постійно розширяється за рахунок питань, які традиційно належали до внутрішньої юрисдикції
держав, а зараз передані для міжнародно-правового регулювання (так,
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до СОТ перейшли питання застосування тарифних і нетарифних
бар’єрів, інтелектуальної власності, інвестиційних заходів, екологічних нормативів тощо; до компетенції МВФ держави передали питання, пов’язані із валютними курсами та платіжними балансами тощо).
Посилення взаємовпливу між національною та міжнародною правовими системами, залучення до цього процесу транснаціонального
та наднаціонального права дозволяє констатувати, що світовий ринок товарів, послуг, інвестицій, робочої сили, увесь глобальний соціум ХХІ ст. потребують відповідної регулюючої правової системи.
Її становлення відбуватиметься майже так само, як і становлення
правопорядку ЄС, який складається з кількох частин: міжнародного права, права ЄС, національного права дер-жав-членів («наднаціональність» у ЄС уособлює сполучення індивідуальних національних
інтересів держав-членів і співтовариства загалом, причому міжнародне право превалює над правом співтовариств).
Сучасний політичний стан міжнародного середовища визначається процесами глобалізації. Хоча у дослідників немає єдиного визначення цього явища і однозначної оцінки його наслідків, у літературі
домінує уявлення про глобалізацію як про поширення економічних,
політичних і культурних процесів за межі держав і формування на
цій основі нової цілісності світового простору.
УТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Лига О. О.,
5 курс, група ПЗ-52/14с, спеціальність «Правознавство»;
науковий керівник: Ямкова І. М.,
доцент кафедри ЦГКП
Згідно з ч. 1 ст. 56 ГК, суб’єкт господарювання може бути утворений: а) за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу (загальний порядок). Уповноважені органи, які можуть бути засновниками підприємств, визначає власник.
Наприклад, щодо державних унітарних підприємств — це підвідомчі
Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади:
міністерства, державні комітети, інші центральні органи державної
виконавчої влади.
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Утворення суб’єкта господарювання в юридичному розумінні —
це затвердження та одержання передбачених законом документів: рішення власника (власників) або уповноваженого органу про створення суб’єкта господарювання, статуту (якщо цього вимагає організаційна форма), свідоцтва про державну реєстрацію. При необхідності виділення для новостворюваного суб’єкта господарювання
земельної ділянки сюди входять також документи на землекористування (землеволодіння), визначені земельним законодавством України.
Дозвіл на користування утворюваним суб’єктом господарювання земельною ділянкою, а також іншими природними ресурсами видається за рішенням місцевої ради за місцезнаходженням суб’єкта господарювання в порядку, встановленому Земельним кодексом України
(статті 19, 21, 23, 32, 34 та ін.); б) у випадках, спеціально передбачених законодавством, — за рішенням інших органів, організацій і
громадян (спеціальний порядок). Так, в окремих випадках (наприклад, щодо підприємств будівельного комплексу) функції і повноваження щодо утворення державних унітарних підприємств Кабінет
Міністрів України делегує господарським об’єднанням: корпораціям,
концернам тощо. Стаття 56 ГК визначає також способи утворення
суб’єкта господарювання:
– шляхом заснування нового суб’єкта господарювання;
– шляхом реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу,
перетворення) діючого (діючих) суб’єкта господарювання;
– шляхом примусового поділу (виділення) діючого суб’єкта господарювання за розпорядженням антимонопольних органів відповідно до антимонопольно-конкурентного законодавства.
Так, примусовий поділ суб’єкта господарювання здійснюється
згідно з рішенням Антимонопольного комітету України, його територіальних управлінь.
Порядок проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) включає, зокрема: перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній
картці; перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації; внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особупідприємця до Єдиного державного реєстру; оформлення і видачу
виписки з Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор на те342
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риторії відповідної адміністративно-територіальної одиниці: проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; проводить резервування найменувань юридичних осіб; передає органам статистики Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, у тому числі щодо створення
або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб; формує,
веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ; оформлює та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру; проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та
державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних
осіб-підприємців; проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності фізичними особами-підприємцями; звертається до суду із
заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку;
здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них; вносить
до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію
особи на підставі рішення суду.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Липчей І. І.,
аспірант кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права, Університет «Україна»;
науковий керівник: Короєд С. О.,
доктор юридичних наук, доцент
Одним із головних пріоритетів розбудови інформаційного суспільства в Україні, є інформатизація органів державної влади, що має
сприяти її прозорості та відкритості, підвищенню ефективності виконання посадових обов’язків держаних службовців, якісному наданню населенню різноманітних інформаційних послуг. Важливим
здобутком Закону України «Про доступ до публічної інформації» є
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запровадження можливості спілкування громадян з органами влади
в електронній формі. Однією з основних стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства в Україні визначено використання
інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення регуляції відносин між державою і громадянами, встановлення постійного прямого та зворотного зв’язку електронних форм.
На сьогодні, інформаційні технології стали ключовим фактором
соціально-економічного розвитку, підвищення ефективності управління
практично у всіх сферах людської діяльності, а саме щодо стимулювання розвитку електронної комерції, освіти, медицини, зайнятості,
охорони довкілля та стосуються організації транскордонних інформаційних потоків.
Саме інформаційні технології демонтують монополізм державних
структур на інформацію, нададуть можливість на практиці реалізувати принцип рівного доступу до інформації усіх зацікавлених осіб,
у зв’язку з цим інформатизацію можна розглядати як удар по бюрократизму.
За рахунок формування електронної держави, в Україні на всіх
рівнях державне управління здійснюється за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та передусім
Інтернету, що створює повноцінний електронний простір.
Здійснюючи приведення до діючого механізму суспільні інформаційні відносини в Україні та інформатизації всіх сфер суспільної
діяльності в Україні, була запроваджена електронна інформаційна
системи «Електронний уряд», державні електронні інформаційні ресурси та система Єдиний веб-портал органів виконавчої влади, що
створило умови для більш швидкого та доступного надання інформаційних послуг громадянам та юридичним особам. Сьогодні, завдяки електронній демократії, як інструменту, орієнтованого на задоволення потреб людини та громадянина, відкрита та прозора влада.
Забезпечуючи впровадження засобів доступу до інформації про
діяльність органів державної влади, надання електронних державних
послуг, створюються центри (пункти) надання послуг на основі взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування з фізичними та юридичними особами, за допомогою мережі Інтернет.
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Поширення електронного уряду помітно знизило існуючі адміністративні бар’єри, що відповідає фундаментальним вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу та безпеки інформації.
Надання електронних державних послуг базується на спеціально
створених центрах (пунктах) надання послуг, центрах інформаційного обслуговування населення (call-центри), порталах надання електронних державних послуг, які працюють за принципом «єдиного
вікна».
На нашу думку, найбільший ефект від надання послуг в електронному вигляді може бути отриманий у випадку, якщо надання цих послуг вимагає звернення до різних органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, або їхньої взаємодії між собою, за рахунок інтеграції відомчих інформаційних систем, що підтримують
відповідні процеси, та автоматизації процедур інформаційного обміну між ними.
КОДИФІКАЦІЯ ЮСТИНІАНА
Лісніченко Н.,
студентка 1 курсу групи МІ-МП-ПО-11/14,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»,
E-mail: nataliya.lisnichenko123@mail.ru;
науковий керівник: Довгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації
Найважливіша в римській історії кодифікація пов’язана з ім’ям
імператора Юстиніана (527–565 рр.), який прагнув до створення єдиної правової системи, тобто упорядкування законів, що накопичились
за багато століть, та творів римських юристів. З цією метою було
запроваджено перегляд положень, що містилися у джерелах римського права, відбір з них тих, які б відповідали потребам часу, усунення протиріч між ними.
Кодифікація здійснювалася спеціальними законодавчими комісіями протягом більш ніж 30 років (528–565 рр.) наслідком роботи
яких стало видання спеціальних збірників: в 529р. Кодексу Юсти345
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ніана (Codexvetus); в 533 р. Дігестів (Digesta — лат.) або Пандектів
(Pandectae — грец.) та Інституцій (Institutiones); в 534 р. оновленої
редакції Кодексу Юстиніана (Codex repetitae praelactiones); в 565 р.
Новел (Novellae). В ХVI ст. Кодифікація Юстиніана стала називатися Звід цивільного права (Corpus juris civilis).
Комісією було досліджено 2000 творів 39 видатних римських юристів і видано збірник, який складався з 50 книг. Так, як і при роботі
над кодексом Юстиніана, комісія вибирала з творів юристів минулого тільки те, що можливо було застосувати в умовах теперішнього
часу, а тому також отримала право вносити у фрагменти певні доповнення та зміни, які пізніше отримали назву emblemata Triboniani.
За своєю будовою кожна з 50 книг поділяється на титули, які мають
свою назву (їх було три), включає фрагменти, що містять назву, в якій
зазначається ім’я юриста; твір, з якого береться фрагмент; та параграф.
Внутрішня структура Дигест: включає: загальну частину, зокрема
кн. 1 трактує загальні питання права, містить короткий нарис історії
права і публічне право; кн. 2–46 присвячені приватному праву, зокрема питанням речового права — кн. 6–8; зобов’язального права —
кн. 9–19; особистим правам та сімейному праву — кн. 23–27; спадковому праву — кн. 28–38. Всі інші книги, за винятком кн. 47 та 48,
що відносяться до кримінального права та процесу, а також кн. 47
(тит. 14 та наступні) та кн. 50, що мають своїм предметом окремі
інститути публічного права, а саме адміністративне право, право імунітету, посольства тощо, складають доповнення до різних частин вказаної внутрішньої системи. Титул ХVI кн. 50 «Про значення слів»
являє собою тлумачний словник римських юридичних термінів, а
титул ХVII цієї ж книги «Про різні правила середньовічного права»
містить роз’яснення забутих термінів епохи дії Законів ХII таблиць
та преторського едикту.
Реформи, які Юстиніан проводив в праві, не могли не торкнутися проблеми викладання самого права, яке здійснювалося на матеріалах, що не були узгоджені з оновленим законодавством Юстиніана, зокрема за підручником Гая (Institutions). Тому було вирішено
створити новий підручник і з цією метою комісія у складі того ж
Трібоніана і професорів Феофіла і Дорофея у 533 р., користуючись
Інституціями Гая, Ульпіана, Флорентіна і Марціана, Кодексом Юс346
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тиніана та Дігестами, розробила підручник, який отримав назву
Institutionesimperials, і в подальшому використовувався не тільки за
своїм основним призначенням, а й як діючий закон, яким повинні
були керуватися суди.
За своїм змістом це був невеликий твір, складений за зразком
Інституцій Гая, в якому коротко викладалося право часів Юстиніана.
Інституції складалися з 4 книг: 1 кн. Містила загальні положення про
систему римського права; джерела; положення відносно правового
статусу осіб, а також інститутів сімейного права. 2 кн. присвячувалась речам та праву власності; 3 кн. Містила положення по спадкуванню за законом і зобов’язальному праву; 4 кн. Присвячувалась
зобов’язанням з деліктів та системі позовів.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВБИВСТВО
МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ
Малишко К. О.,
студентка 3-го курсу за напрямом підготовки «Правознавство»
Кіровоградського інституту розвитку людини;
науковий керівник: Ткаченко І. М.
Умисне вбивство є одним із найбільш тяжких видів злочину,
оскільки характеризується великим ступенем суспільної небезпеки.
Особливо охоронюваними є права дітей, так як вони є найбільш пріоритетною цінністю держави, яка спрямована на забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, соціальний захист
та всебічний розвиток. Держава гарантує не лише право на народження, а й максимально-можливий захист її життя в цей період. До
комплексних заходів, що вирішують це важливе завдання, входить
і встановлення кримінальної відповідальності за умисне вбивство
матір’ю своєї новонародженої дитини передбаченого ст. 117 Кримінального кодексу (далі — КК) України [1].
Проблеми кримінально-правової характеристики привілейованих
видів вбивства, в тому числі й вбивства матір’ю своєї новонародженої
дитини, висвітлюються представниками сучасної кримінально-правової думки, а саме: М. І. Бажановим, А. В. Байловим, Ю. В. Бауліним,
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В. І. Борисовим, С. В. Бородіним, В. К. Грищуком, О. А. Драгоненко,
О. М. Ігнатовим, Т. В. Кондрашовою, А. П. Лазарєвим, А. Т. Павленком, О. М. Поповим, О. Л Старко, В. В. Сташисом, В. Я. Тацієм, В. М. Трубниковим та ін.
Для дослідження складу злочину, передбаченого ст. 117 КК України, слід розкрити поняття «новонароджений». В законі поняття «новонароджений» не розкривається, а також відсутні будь-які посилання на те, чим же слід керуватися при його визначенні.
Дефініція «новонароджений», з точки зору медицини є дитина
з моменту народження до чотиритижневого віку [2, с 9]. Крім того,
прийнято також виділяти три категорії новонародженості [3, с 17–19]:
– у педіатрії це період до 28 діб;
– в акушерстві — до 7-ми діб [4];
– у судовій медицині — 24 години.
Ми погоджуємося з думкою А. Т. Павленко, що встановлення таких строків не є правильним [5]. Тому можна вважати, що підставою виділення окремого складу злочину, а саме: вбивства матір’ю
своєї новонародженої дитини, є не ознака потерпілого, а ознака
суб’єктивної сторони (емоційний стан жінки, як наслідок пологів.
Вчиняючи вбивство матір’ю, яка перебувала під час вчинення діяння в особливому психоемоційному стані, викликаному пологами,
своєї новонародженої дитини, можна вважати, що такі дії слід відносити до вбивства з пом’якшуючими обставинами. Оскільки, спираючись на сучасні знання в галузі медицини, які свідчать про те, що
процес народження дитини є досить потужним стресовим фактором,
який настільки сильно впливає на психіку породіллі, що вона нерідко
втрачає здатність до адекватної поведінки і стає подібною у такій
ситуації людині, яка діє у стані фізіологічного афекту.
На сьогоднішній день вбивство матері, яка вбила свою новонароджену дитину під час пологів або одразу ж після пологів, слід кваліфікувати як вбивство з привілейованим складом.
Склад злочину — вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини
має спільні ознаки зі злочином, передбаченим п. 2 ч. 2 ст. 115 КК —
умисне вбивство малолітньої дитини, адже малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14-річного віку. Тому, питання щодо
застосування цих кримінально-правових норм на практиці немає,
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оскільки згідно із загальними правилами кваліфікації за умов конкуренції норм, одна з яких є нормою з обтяжуючими обставинами,
а друга — з пом’якшуючими, остаточно дії кваліфікуються за статтею, яка має пом’якшуючі обставини.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, вбивство матір’ю своєї
новонародженої дитини, є важливим теоретичним і практичним аспектом інформації, яка повинна бути успішно використана слідчим при
висуненні робочих версій і організації розслідування даного злочинного діяння.
Література:
1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради — 2001. —
№ 25–26. — С. 131 (із змінами та доповненнями).
2. Малая медицинская энциклопедия: В 6-ти т. / Гл. ред. В. И. Покровский; Российская Академия медицинских наук. — М.: «Медицина», 2006 —
Т. 4. — 576 с.
3. Побегайло Э. Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. Уголовноправовое и криминологическое исследование / Э. Ф. Побегайло — Воронеж: Издательство Воронежского ун-та, 2005 — 205 с.
4. Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості. Затверджено Наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 29.03.2006 р. № 179 — Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/. — Заголовок з екрану.
5. Павленко Т. А. Кримінальна відповідальність за вбивство матір’ю
своєї новонародженої дитини. / Т. А. Павленко. // Збірник наукових праць
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. — Харків: 2011. — Випуск 17. — С. 157–164.
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯК ІНСТИТУТ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
Майор А. А.,
студент групи ПЗ-52с;
науковий керівник: Лебеденко В. І.,
кандидат юридичних наук, професор кафедри ЦГКП
Підприємництво — це безпосередня самостійна, систематична, на
власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється
фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти
підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.
З даного визначення випливають певні необхідні правові вимоги до підприємницької діяльності. В першу чергу це безпосередня
самостійна і систематична діяльність Це означає, що підприємець
починає і проводить свою діяльність на свій розсуд, без будь-яких
застережень.
Підприємницька діяльність повинна носити постійний характер.
По-друге — підприємницька діяльність здійснюється на власний ризик підприємця. Це означає, що підприємець приймає на себе будьякі наслідки підприємницької діяльності як позитивні так і негативні.
По-третє, метою підприємницької діяльності є одержання прибутку.
Для цього і починає підприємницьку діяльність підприємець. Тобто,
характерною ознакою підприємницької діяльності є її комерційний
характер.
Постановка проблеми. здійснення аналітичного огляду визначень,
понять, категорій, констант, принципів та термінології, що використовується та прийнята в сфері законодавчого регулювання та практики
підприємницької діяльності; розглянути становлення та сучасний стан
законодавчого та нормативно-правового регулювання утворення та
припинення суб’єктів підприємництва, їх правовий статус та компетенцію в сфері господарювання; обґрунтувати пропозиції щодо можливих шляхів удосконалення чинного законодавчого та нормативноправового регулювання підприємницької діяльності.
Стан дослідження становлять праці українських науковців в яких
висвітленні питання державного регулювання здійснення господарської діяльності, а саме таких вчених та науковців, як С. В. Бобров350
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ник, В. Б. Авер’янова, О. М. Вінника, В. К. Мамутов, О. М. Мельника, П. М. Рабіновича, О. Ф. Скакуна, О. П. Подцерковний, Н. О. Саніахметова, І. Труша, В. С. Щербина та деяких інших.
Висновок. З’ясовано, що засобами державного регулювання господарської діяльності є: здійснення державного контролю та нагляду
за господарською діяльністю; державне замовлення; ліцензування,
застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій,
компенсацій, цільових інновацій та субсидій; обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання; захист прав
суб’єктів господарювання та споживачів.
Література:
1. Господарський кодекс України. [Текст] // Відомості Верховної Ради
України. — 2003. — № 18–22.
2. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01 червня 2000 року № 1775-III [Текст] // Відомості Верховної Ради
України. — 2000. — № 36.
3. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України від 21 грудня 2000 року № 2157-III [Текст] //
Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 7.

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЩОДО УСУНЕННЯ
ТА ПОДОЛАННЯ КОЛІЗІЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ
Мамонтов О. С.,
V курс, група 5-Ю, спеціальність «Правознавство»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (066)-3734485;
науковий керівник: Шаверський С. Л.,
старший викладач
Взятий Україною курс на побудову правової держави поставив вимогу кардинального реформування всіх сфер суспільного і державного життя. Суперечливі підходи до вирішення суспільно значущих
проблем в економічній, політичній, культурній та ідеологічній сферах життя не могли не відбитися на законодавстві. В цій ситуації
виникає потреба в нових методологічних підходах, які б дали можливість поглянути на законодавство як на найважливіший елемент
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здійснення правової і економічної реформи в Україні на сучасному
етапі, як на особливу соціальну реальність, що має складну еволюцію, власну логіку розвитку і функціонування. Особливе значення
послідовні теоретичні дослідження у цій сфері мають для вдосконалення роботи всіх гілок влади. Тому осмислення такої правової
реальності як колізії у законодавстві, є одним з актуальних завдань
теорії права.
Цілком природним є прагнення держави створити систему інститутів і методів, здатних забезпечити попередження, подолання й усунення колізій у законодавстві. Традиційно виділяють три способи
розв’язання колізій у законодавстві: попередження, подолання та
усунення.
Попередження є найбільш ефективним і раціональним способом
вирішення проблеми колізійності законодавства. Він запобігає появі суперечливих норм, і тоді не потрібно вносити зміни до законів,
використовувати загальні правила розв’язання суперечливих правових норм тощо. Серед превентивних або попереджувальних заходів
проти виникнення колізій можна відзначити наступні: 1) прогнозування та планування нормотворчої діяльності; 2) вдосконалення законодавчої техніки; 3) проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів; 4) систематизація законодавства.
Подолання колізій спрямоване на вирішення конкретного випадку, при цьому суперечливі норми залишаються. Способами подолання колізій є використання норм-арбітрів, тлумачення правових норм,
а також використання загальних правил подолання колізій.
Усунення колізій можливе лише при залученні органу, який прийняв нормативно-правовий акт. Це передбачає внесення змін до існуючого або прийняття нового нормативно-правового акту, що вирішує проблемне питання; чи скасування одного з суперечливих нормативно-правових актів. Проте усунення колізій займає багато часу.
Ефективним способом вирішення проблем юридичних суперечностей є тлумачення, що дає можливість виявити колізії в законодавстві, встановити зв’язок загальних і спеціальних норм, допомагає
правильно зрозуміти сферу їх дії, коло осіб, на яких поширюється
їх дія, зміст того чи іншого законодавчого терміна.
352

регулювання
діяльності

Секція 13

Підсумовуючи, можна виділити такі основні та важливі способи
вирішення колізій: вдосконалення юридичної техніки, підвищення
якості нормативно-правових актів; систематизація та кодифікація законодавства; регулювання правової політики країни; внесення змін
до нормативно-правових актів; використання норм-арбітрів; тлумачення правових норм; використання загальних правил подолання
колізій.
Новітніми засобами розв’язання колізій є правове виховання і тісно
пов’язане з ним правове навчання. Вони у механізмі розв’язання правових колізій забезпечують передачу правової культури, досвіду,
поглядів з розв’язання правових колізій від одного покоління людей до іншого. Завдяки політиці правового виховання, спрямованій
на підвищення загальної правової культури суб’єктів правозастосування, згладжується полярність рівнів правосвідомості, підвищується рівень правової культури і освіти суб’єктів права і сприятиме
формуванню активної цивільної позиції у громадян з приводу необхідності проведення всебічної, обґрунтованої політики по попередженню виникнення колізій, своєчасному вживанню заходів по їх
усуненню і ефективному подоланню.
НЕДІЙСНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ
Марків П. В.,
V курс, група 5-Ю, спеціальність «Правознавство»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050)-6902014;
науковий керівник: Бараніченко О. В.,
старший викладач
Для набрання договором юридичної сили він має відповідати загальним вимогам, передбаченим Цивільним Кодексом України, дотримання яких є обов’язковою умовою чинності будь-якого правочину.
Відсутність у момент учинення правочину вимог його чинності, є
підставою його недійсності. Господарський Кодекс України взагалі
оперує одним поняттям «недійсність господарського зобов’язання».
Отже, на нормативному рівні не проведено розмежування понять
«дійсність» та «чинність» договорів.
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Підстави недійсності господарського зобов’язання передбачені
ст. 207 Цивільного Кодексу України. Утім, за офіційною позицією
Вищого господарського суду України дана стаття застосовуватись не
може, оскільки вона не встановлює особливостей регулювання господарських відносин, а тільки містить загальні правила про недійсність господарських зобов’язань, які суперечать цивільному законодавству України як за термінологією, так і за змістом.
В процесі вирішення спору сторони можуть самі усунути у встановленому порядку порушення, які могли б потягти за собою визнання договору недійсним, зокрема, шляхом укладення нового договору; внесення змін до договору, який не відповідає закону в певній
частині; погодження його з відповідним державним органом, якщо
це необхідно для цього договору. Сторони також не позбавлені права
укласти угоду про внесення змін до договору з метою приведення
його у відповідність із законом або про розірвання договору. Якщо
згадана угода не суперечить чинному законодавству, суд у резолютивній частині рішення затверджує її. Проте в будь-якому разі сторона, яка з’ясувала невідповідність договору законодавству, не має
права, посилаючись на це, самостійно відмовитися від його виконання.
Дво- або багатосторонні правочини (договори), які повинні укладатися в письмовій формі, можуть укладатися, зокрема, шляхом
обміну листами, телеграмами, телетайпограмами, телефонограмами,
радіограмами, засобами електронного зв’язку тощо за підписами сторін, які їх надсилають. Якщо іншою стороною заперечується одержання нею відповідного документа, заінтересована сторона зобов’язана подати господарському суду належні докази його надіслання
поштою або іншим передбаченим законом чи договором засобом
зв’язку; за неподання таких доказів у суду відсутні підстави для
висновку про додержання сторонами письмової форми правочину
(договору).
Поряд із загальними вимогами до письмової форми правочину законодавством встановлюються спеціальні вимоги до окремих видів
договорів (договір перевезення повинен оформлюватися зазначеним
у відповідному статуті документом; передбачено форми для договорів, що укладаються банками, біржами).
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У разі недотримання сторонами письмової форми правочину для
з’ясування факту його вчинення та змісту передбачена поведінка
сторін, що засвідчує їхню волю до настання відповідних правових
наслідків, може доводитися письмовими доказами та поясненнями
сторін.
Разом з тим, факт учинення правочину, який не відповідає вимогам чинного законодавства та визначається законом як нікчемний, не
належить до категорії фактів, що не потребують доведення. Інакше
кажучи, сам факт порушення, що спричиняє нікчемність договору,
потребує встановлення у кожному окремо взятому випадку. Не випадково законодавство та судова практика низки країн не виключають можливості подання позовів про визнання недійсним нікчемного договору, адже тільки суд може встановити наявність фактичних
підстав, що відповідно до закону спричиняють нікчемність правочину. У багатьох випадках їх встановлення потребує вагомих доказів,
які мають бути оцінені саме судом.
«НЕОФІЦІЙНИЙ» ЗВУКОЗАПИС
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ АДВОКАТОМ
Марченко М. Г.,
старший викладач кафедри цивільного, господарського
та кримінального права
Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»
Відповідно до статті 6 Цивільно-Процесуального Кодексу України (далі — ЦПК), офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, зроблений судом. У зв’язку з цим виникає питання: чи
може «неофіційний» звукозапис, аудіозапис мати якесь процесуальне, у тому числі доказове, значення?
Чинне законодавство та судова практика дають підстави для позитивної відповіді на це питання. Так, стаття 57 ЦПК України, в
числі переліку доказів містить і звукозаписи і відеозаписи, а стаття
188 ЦПК України встановлює спеціальний порядок відтворення звукозапису, відмінний від дослідження інших доказів. Ця обставина
вказує на відносну самостійність цього засобу доказування. Такої по355
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зиції дотримується А. Т. Боннер, наголошуючи на особливостях звукозапису, здійсненого у судовому засіданні, а саме:
1) місце, час і обставини проведення звукозапису відомі абсолютно точно;
2) послідовність зафіксованого звукозапису є не довільною, а
визначеною ЦПК України;
3) звукозапис фіксує інформацію, яка має чітко регламентовану
фору: пояснення свідків, осіб, які беруть участь у справі тощо;
4) зафіксовані звукозаписом голоси належать конкретним особам,
дані про яких відображені у журналі судового засідання.
Одним із способів використання такого звукозапису, зробленого,
наприклад, адвокатом, можуть бути зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання (протоколу) та
приєднання до них матеріального носія проведеного звукозапису.
Зауваження в обов’язковому порядку приєднуються до матеріалів
справи, навіть у разі, якщо у зв’язку з вибуттям головуючого вони з
будь-яких причин не були розглянуті.
Необхідно мати на увазі, що суд вищого рівня перевіряє дії суду
першої інстанції по протоколу судового засідання або носію інформації, на який здійснюється технічний запис і який є додатком до
журналу (протоколу) судового засідання.
Практика засвідчує, що найчастіше зауваження на протокол судового засідання вносить той адвокат, проти довірителя якого постановлено рішення. Між тим необхідно складений протокол з пропусками слів або цілих фраз, внесення до нього необумовлених
виправлень або скороченого написання слів може бути підставою
для скасування рішення з мотивів неповного дослідження обставин,
які мають значення для справи. В одній із справ секретар не зафіксувала виступ сторін у дебатах, хоч фактично їм було надано слово
для виступу, обмежившись коротким записом про вступ адвокатів.
Адвокати обох сторін не звернули увагу на цю обставину. Справа
була скасована саме через те, що було порушено право осіб на виступ у дебатах. Отже, необхідно взяти за правило: незалежно від
того, яке рішення ухвалено у справі, адвокат повинен прочитати
протокол або ознайомитись із технічним записом справи.
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При ознайомленні з протоколом адвокатові можуть допомогти
його записи, які він здійснює у судовому засіданні. Зокрема, на їх
основі адвокат може скласти зауваження на протокол, а також при
розгляді його зауважень — на протокол судового засідання. Адвокат повинен взяти собі за правило вести запис судових засідань за
допомогою портативного диктофона.
У ЦПК України безпосередньо не передбачено, як бути, якщо звукозапис процесу не збігається або його стан такий, що не дозволяє
відтворити текст. Вважаємо, що в таких випадках є підстави для
скасування рішення і направлення справи на новий розгляд, оскільки неможливо перевірити хід судового процесу. Необхідно закріпити це законодавчо.
ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
(ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІЗ НАСЕЛЕННЯМ І ГРОМАДСЬКИМИ ФОРМУВАННЯМИ)
Мельник В. І.,
аспірант, спеціальність 12.00.07 — Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,
Університет «Україна», к. тел. (097)-5059541;
науковий керівник: Короєд С. О.,
кандидат юридичних наук
Практика роботи органів внутрішніх справ свідчить про те, що
проблеми боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку,
попередження адміністративних правопорушень можуть ефективно
вирішуватися лише за умови активної участі в ній громадських формувань і населення.
Безпосередньою умовою запобігання правопорушенням та охорони громадського порядку в сільській місцевості є взаємодія співробітників органів внутрішніх справ з населенням, громадськими
організаціями, підприємствами і закладами всіх форм власності, засобами масової інформації. Оскільки взаємодія є частиною управлінської діяльності, то вона базується на загальних принципах державного управління, що закріплені в Конституції України, законах і підзаконних актах, різних нормах громадських організацій (статутах,
положеннях).
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Сьогодні питання ефективної організації взаємодії органів внутрішніх справ, що ґрунтується на плідній співпраці з населенням і громадськими формуваннями, є актуальною проблемою, яка була предметом досліджень І. В. Арістової, О. М. Бандурки, Ю. П. Битяка,
І. П. Голосніченка, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, В. І. Олефіра, В. К. Шкарупи,
О. Н. Ярмиша та інших учених.
Одним із основних засобів забезпечення взаємодії співробітників
органів внутрішніх справ із населенням і громадськими формуваннями у сфері охорони громадського порядку в сільській місцевості
є інформаційна взаємодія, тобто своєчасна систематична передача
об’єктивної інформації з питань забезпечення охорони громадського порядку від одного суб’єкта взаємодії до іншого.
Система взаємного інформування базується на ініціативному доборі інформації відповідно до потреб взаємодіючих сторін. Співробітники органів внутрішніх справ і громадські формування в рамках
даної форми діють без яких-небудь на те доручень один від одного,
керуючись єдністю інтересів, потреб, цілей у боротьбі з правопорушеннями. Кожний із взаємодіючих суб’єктів оцінює отриману
інформацію не тільки з погляду її корисності для себе, але й корисності для інших учасників охорони громадського порядку в сільській місцевості. Тому рівень інформаційної взаємодії, його ефективність багато в чому визначається знанням виконавців, що беруть
участь у правоохоронній діяльності, їх можливостями, вмінням на
цій основі визначити інформацію, якою доцільно обмінятися в інтересах загальної справи. Для обміну інформацією використовується
телефонний зв’язок, підготовка та направлення суб’єкту взаємодії
різного роду листів, довідок, орієнтувань тощо. Ефективним є обмін
інформацією при безпосередніх контактах співробітників органів внутрішніх справ і громадськості, що дозволяє одержувати своєчасну та
досить об’єктивну інформацію про переважну більшість подій, що
відбуваються в селищі, про настрої населення, оцінку громадянами
тих чи інших заходів, що були проведені з метою охорони громадського порядку і попередження правопорушень.
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Отже, видається очевидним, що грамотно налагоджена інформаційна взаємодія позитивно позначається на використанні матеріалів про стан оперативної обстановки, результатах боротьби з правопорушеннями. Вона дозволяє значно інтенсифікувати діяльність
співробітників органів внутрішніх справ і громадськості, якісно змінити її зміст без додаткових витрат на сили й засоби. Інформаційна
взаємодія припускає збір і передачу повної та достовірної інформації. Тільки за таких обставин вона придатна для використання
іншими суб’єктами. Вимога вірогідності обумовлює старанність перевірки отриманих даних, надійність їхніх першоджерел.
ПРАВОЗАХИСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«МІЖНАРОДНА АМНІСТІЯ»
Миронюк О. В.,
студентка групи МІ-41,
Інститут права та суспільних відносин, Університету «Україна»,
кафедра теорії права та міжнародної інформації;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач
Amnesty International була заснована у липні 1961 року у Лондоні
англійським юристом Пітером Бененсоном.
Міжнародна Амністія (МА) — всесвітній рух, який:
– прагне до звільнення в’язнів сумління (це — люди, ув’язнені за
їх переконання, колір шкіри, стать, етнічне походження, мову чи за
сповідувану релігію, за умови, що вони не застосовували і не підтримували насильства);
– домагається справедливого й невідкладного судового розгляду
для всіх політичних в’язнів;
– виступає проти застосування смертної кари і катувань чи інших
видів жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи
покарання до всіх без винятку ув’язнених;
– сприяє поширенню знань про права людини серед широких
верств суспільства, зокрема підтримує освітні програми в цій галузі для середньої школи. Вона зацікавлена виключно в захисті прав
людини в кожному окремому випадку, незалежно від ідеологічної
лінії уряду чи переконань його жертви.
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МА має розгалужену мережу членів у всьому світі, вона відкрита для всіх, кому дорогі визначені нею цілі.
Робота МА базується на Загальній декларації прав людини ООН.
МА підтримує офіційні стосунки з ООН, ЕКОСОС, ЮНЕСКО, Радою Європи, Організацією Африканської Єдності та Організацією
Американських Держав.
Бачення Amnesty International — це світ, у якому кожна людина
користується усіма правами, закріпленими у Загальній декларації прав
людини та інших міжнародних стандартах із прав людини.
Українська асоціація «Міжнародна Амністія» (УАМА) утворилася в квітні 1994 року. За цей час керували організацією Мирослав
Маринович (Дрогобич) і Роман Гречаник (Ялта). Зараз очолює УАМА
Світлана Харитонова (Дрогобич).
Правозахисна організація «Міжнародна амністія» (Amnesty International) зібрала наочні і переконливі докази жорстоких побиттів та
інших катувань, яким останні місяці піддаються активісти, учасники акцій протесту та журналісти на сході України.
У новій доповіді, Abductions and Torture in Eastern Ukraine («Викрадення і тортури у Східній Україні»), докладно викладені факти,
виявлені останніми тижнями у ході поїздок в Київ і на південний схід
України. Там документально підтверджені звинувачення у викраденні
людей і тортурах. У цьому звинувачуються як збройні формування
сепаратистів, так і сили, що воюють на боці влади в Києві.
Хоча в більшості випадків викрадення є «політично» мотивованими, є факти, які однозначно свідчать про те, що викрадення і тортури використовуються збройними групами для залякування місцевого населення і збереження контролю над ним. Крім того, людей
викрадають з метою отримання викупу.
Отже, Amnesty International працює за сімома головними напрямками: права жінок, права дітей, викорінення тортур, скасування смертної
кари, права біженців, права в’язнів совісті, захист людської гідності.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
РОЗМЕЖУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Михайлович В. В.,
V курс, група 5-Ю, спеціальність «Правознавство»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел.(050)-9204086;
науковий керівник: Бараніченко О. В.,
старший викладач
Сьогодні господарські права європейських країн є переходом від
прав особи до прав економіки і підприємств, які в ній знаходяться.
Посилена інтеграція України у світовій економіці вважається тенденцією, яка приводить до збільшення впливу міжнародного господарського права на вимоги до правового регулювання господарських
відносин в Україні.
Розвиток громадянського суспільства стверджує, що всі приватні
відносини, у тому числі у сфері економіки, які виникають, є цивільними, а всі суб’єкти господарювання у відносинах юридичної рівності є суб’єктами цивільного права.
Вперше проблему розмежування предметів господарського і цивільного права з явною очевидністю постав після прийняття та введення в дію Господарського та Цивільного Кодексів України, що стало яскравим свідченням того, наскільки серйозними можуть бути
наслідки неправильного підходу до розв’язання теоретичної проблеми — названі кодекси регулюють одні й ті самі майнові відносини і
мають так багато відмінностей і суперечностей що до їх питань правового регулювання що по суті може йтися про реальний дуалізм у
підходах до зазначеного регулювання. Серед фахівців є думка, що
Господарський кодекс України має бути скасовано через необхідність регулювання цивільних відносин, зокрема й у сфері господарювання, єдиним галузевим кодифікованим актом. Слушно констатується факт, що Цивільний і Господарський Кодекси України пропонують різні підходи до врегулювання однакових відносин.
Погоджуючись з висновком щодо різних підходів регулювання
цивільних і господарських відносин, що виникають між приватними особами у сфері господарювання, необхідно встановити, чим це
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спричинено і до яких наслідків може призвести встановлення однакового підходу до регулювання всіх приватних відносин.
У цивілістичній науці домінує думка, що оскільки підприємницька
діяльність розглядається як ініціативна, на власний ризик діяльність,
з метою одержання прибутку, її можна розглядати як один з аспектів реалізації людської свобод як діяльність, в основі якої лежать
приватні інтереси, що припускають статус вільної особистості, приватної власності, вільні договірні відносини, спадкування й інші
інститути, засновані на засадах автономії свободи, юридичної рівності суб’єктів. Рівність сторін і зумовлює цивільний характер усіх
підприємницьких відносин. Жодним чином не заперечуючи проти
цього, необхідно звернути увагу, що реалізація людської свободи —
це тільки один із багатьох аспектів господарської підприємницької
діяльності, який не торкається проблем створення конкурентоспроможної економіки і розвинутого цивілізованого ринку та не є головним, не стосується реалізації законів функціонування економіки та
забезпечення громадян майновими благами.
Права людини, які закладені у Цивільному кодексі України, без
перебільшень можна назвати вічними, чого неможливо сказати про
економічний стан. У сфері господарської діяльності діють інші категорії, насамперед це ринок, який становить складну систему взаємовідносин та взаємодії різнорідних суб’єктів; підприємство; економічна конкуренція як складне явище, що є сукупністю економічних
станів та процесів, які забезпечують задоволення інтересів споживачів та розвиток економіки і мають певні закономірності.
Вирішення вищезгаданої проблеми має не тільки велике теоретичне а й практичне значення, оскільки є ключовим для успішного
переходу від наукових дискусій, до справжніх реформ цивільного і
господарського законодавства з метою забезпечення потреб вітчизняної економіки прав і свобод громадян.
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МІСЦЕ І РОЛЬ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Мурашин О. Г.,
доктор юридичних наук, професор
Одна з основних особливостей права є його офіційний характер,
документальність зовнішнього мовного виразу думки законодавця.
Юридичну термінологію, яка використовується в нормативних актах можна визначити як слова або словосполучення, які достатньо
чітко позначають визначені правові поняття. Серед них можна виділити окремі групи: терміни загального вживання (жиле приміщення, майно, честь, гідність тощо); спеціальні юридичні терміни (правовідносини, юридична особа, правова поведінка тощо); спеціальні
неюридичні терміни (трансляція епізоотія, карантин, військовозобов’язаний, вибухові речовини тощо). Визначаючи межи можливої або
належної поведінки, право як система загальних правил головним
чином використовує абстрактні поняття. Тому юридичні терміни мають більш загальний характер ніж терміни іншої літературної категорії. В той же час ступінь загальності юридичних термінів обмежена. Адже закон оперує конкретними життєвими поняттями, з якими
люди повсякденно стикаються у практичній діяльності. В філософській науці відоме положення, відповідно до якого поняття не завжди повинні передувати слову. Недостатньо зрозумілі явища, факти,
які тільки починають досліджуватися, часто-густо позначаються термінами, які не в повній мірі точно відображають певне поняття. Навпаки відбувається в юриспруденції. Вимога чіткого виразу законодавчої думки не сумісно з тим, щоб термін зазначав поняття з несталим змістом. Для законодавства неприпустимо положення, за якого
спочатку виникнув би термін, а потім поняття, що йому відповідає.
Те чи інше поняття набуває юридичних якостей лише тоді, коли
воно фіксується в законодавчому акті з відповідним термінологічним позначенням. У будь якому випадку юридичні поняття народжуються разом і паралельно з відповідними термінами в результаті
активної правотворчості. Юридична термінологія є ніщо інше, як
основний, найбільший інформаційний шар лексики мови законодавства, який сприяє чіткому і зрозумілому формулюванню правових
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приписів, досягненню максимальної лаконічності юридичного тексту. Займаючи в принципі незначний об’єм нормативного тексту,
юридична термінологія являє собою його базу, основний змістовний
фундамент. Відображаючи закономірності соціального розвитку, поглиблюється і значення змісту юридичних термінів. Важливо навчитися управляти цим розвитком, підкорити засвоєння його певним
правилам, знаходити в ньому відносно постійні величини і виражати їх біль менш однозначно в певний період часу, стосовно до конкретної юридичної ситуації. Досягнення такої одностайності багато в чому досягається за рахунок того, наскільки вірно утворений
той чи інший термін у відповідності до вимог, що висуваються до
нього і наскільки він є вмотивованим. Основний фонд юридичної
термінології міститься у найбільш важливих законодавчих актах.
Саме вони визначають термінологічні еталони, на них орієнтуються
правотворчі органи видаючи підзаконні акти. Конституція України —
джерело основоположний юридичних термінів. Однією з характерних рис юридичної термінології є її загально поширеність. Різноманітні суспільні відносини є предметом правового регулювання.
Практично не існує такої сфери життя, до якої прямо або опосередковано не торкалося право. Тому в нормативних актах використовуються і побутова лексика, і номенклатура промислових виробів, і
найменування різних послуг, словарний склад різних галузей знань
(медицини, техніки, космонавтики тощо). Системність, тобто внутрішня узгодженість, що обумовлена логікою самого права є важливою рисою юридичної термінології. Юридичні терміни будують складну органічну систему, знаходяться між собою в різнобічних зв’язках.
На сьогодні тенденцією у законодавстві є не тільки створення нових понять і відповідно термінів, але й їх семантичне поглиблення,
збагачення їх новими суттєвими ознаками.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЖЕРЕЛ РИМСЬКОГО ПРАВА
Наконечний І. М.,
студент 1 курсу, групи МІ-МП-ПО-11/14,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»,
Email: nakonechny97@mail.ru;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації
Кожному суспільству властиві певні правила, писані і неписані, які
являються регуляторами суспільних відносин. Соціально-економічною
основою виникнення і змісту римського приватного права було рабовласницьке суспільство. Джерела римського приватного права поділяються на усні і письмові. До усних відносяться звичаї, а до письмових — закони, едикти магістратів, сенатусконсульти, діяльність
юристів, імператорські конституції.
Звичаї як норми неписаного права. Звичаї у ранньому римському
праві були головною формою правотворення і являли собою усталені, широко розповсюджені правила поведінки осіб у тій чи іншій
сфері діяльності. Для застосування звичаю фіксація його у будь-якій
формі, включаючи і документ, значення не має, врахуванню підлягає лише те, що для певної сфери діяльності звичай здобуває усталеність. З цього приводу римський юрист Юліан писав: «Звичай, що
вкоренився, як закон застосовується вірно, і це право називається
правом, встановленим мораллю. Бо якщо самі закони пов’язують нас
в силу лише того, що вони прийняті за рішенням народу, то заслужено пов’язує усіх і те, що народ схвалив, але не записав. Яке має
значення, оголосив народ свою волю шляхом голосування або шляхом справ і дій.
Вважається, що Закони ХII таблиць є першим систематизованим
записом звичаїв (mores majorum — звичаї предків), які діяли до того в
якості юридично обов’язкових правил. Джерело походження цього
збірника законів залишається спірним. Так, одні вчені вважають, що
Закони ХII таблиць цілком відповідають рівню розвитку власної римської культури, другі ж, посилаючись на літературні джерела, зокре365
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ма твори Цицерона, Гая та інших римських юристів вважають, що
деякі з законів запозичені у греків із законів Солона. Але незалежно
від цього, Закони ХII таблиць — це найважливіше джерело римського цивільного права. Збірник складається з дванадцяти таблиць.
У республіканський період до законів писаного права відносилися постанови народних зборів; у епоху принципату — постанови
сенату; у період абсолютної монархії — імператорські конституції.
Постанови народних зборів у республіканський період.
До джерел римського приватного права відносять едикти преторів, які явилися підставою для створення преторського права. В часи
принципату кожний претор при вступі на посаду приймав едикт
свого попередника, виправляючи і доповнюючи його, якщо в цьому
була потреба, розробляючи програму своєї діяльності на рік. Таким
чином зберігався зв’язок між едиктами, а це забезпечувало його
усталеність.
Система державного управління, встановлена Октавіаном і закріплена його наступниками, одержала назву принципату. У період приципату вища державна влада формально належала сенату. Принцепси
деякий час ще загравали з демократією і не наважувалися оголошувати себе абсолютними монархами, а тому свою волю вони виражали у формі постанов сенат.
Щоб набути сили закону, воля принцепса у вигляді проекту вносилася на розгляд у сенат, де й діставала формальне затвердження.
Починаючи з І і до кінця III ст. н.е., сенатус-консульти стають основною формою законодавства. Характерно, що сам сенат не володів законодавчою ініціативою і своїми постановами фактично тільки оформляв пропозиції принцепсів. У силу своєї влади принцепси
мали право проголошувати свою волю в усній або письмовій формі
у сенаті, який у своїй законодавчій діяльності мусив керуватися
їхніми указами. Але оскільки до складу сенату входили представники вищих кіл рабовласницької знаті, то постанови сенату виражали
і їх волю.

366

регулювання
діяльності

Секція 13

ОРГАНІЗАЦІЯ АФРИКАНСЬКОЇ ЄДНОСТІ
Наннкіавете М.,
IVкурс, група МІ-41, кафедра теорії права
та міжнародної інформації,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»,
E-mail: nannkiawete@yahoo.com;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач
Організація африканської єдності — регіональна міждержавна політична організація. Утворена на Аддіс-Абебській конференції незалежних держав Африки в травні 1963 на основі Хартії африканської єдності в цілях зміцнення єдності та солідарності африканських
держав, захисту їх суверенітету, територіальної цілісності і незалежності і заохочення міжнародного співробітництва. Заснована з метою надання більшої свободи для незалежних африканських держав.
Основні цілі:
• сприяння єдності і солідарності африканських країн;
• координація зусиль по підвищенню рівня життя африканських
народів;
• ліквідація всіх форм колоніалізму в Африці;
• узгодження та координація співробітництва в галузі політики і
дипломатії, оборони і безпеки, економіки, освіти та культури, охорони здоров’я та продовольчого забезпечення, науки і техніки.
8–9 липня 2002 на 38-й Асамблеї глав держав та урядів країн Організації Африканської Єдності (ОАЄ) в південноафриканському місті Дурбані було офіційно проголошено створення її наступника —
Африканського Союзу (АС). Реорганізація була невипадковою: до
кінця 1990-х рр. ОАЕ перетворилася на своєрідний «клуб африканських президентів», мало впливав на процеси, що відбувалися в Африці, і починав у своїй діяльності надмірно залежати від провідних
країн Заходу, Європейського союзу і Світового банку. Африканські
лідери усвідомлювали, що не можуть перешкоджати даному процесу поодинці. У цих умовах лівійський лідер Муаммар Каддафі на саміті ОАЄ 1999 в Алжирі виступив з ініціативою створення Африканського Союзу. У вересні 1999 р зібралися на запрошення Каддафі
на надзвичайний саміт ОАЕ у м Сирті (Лівія) лідери африканських
держав прийняли рішення про трансформацію ОАЕ в Африканський Союз.
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Вищим органом Африканського союзу є Асамблея, яка складається з глав держав та уряду або їх акредитованих представників. Зустрічі Асамблеї у вигляді звичайного засідання повинні проводитися не менше одного разу на рік. При цьому на вимогу будь-якої
держави-члена та щодо схвалення 2/3 держав-членів Асамблея може зібратися на надзвичайну сесію. Асамблея очолюється головою,
який обирається строком на один рік державами-членами із складу
глав держав або урядів. Асамблея має досить широкі повноваження.
Вона: визначає загальну політику Африканського союзу; приймає,
розглядає та приймає рішення з різних доповідей та рекомендаціям, підготовленим іншими органами Союзу; розглядає питання про
членство в організації.
Виконавча рада (ІС) Африканського союзу складається з міністрів закордонних справ або інших міністрів / державних службовців,
призначених урядами держав-членів. Зустрічі ІС у вигляді звичайного засідання проводяться щонайменше два рази на рік. При цьому на вимогу будь-якої держави-члена та щодо схвалення 2/3 держав-членів ІС може зібратися на надзвичайну сесію. ІС займається
координацією та прийняттям рішень з питань, що зачіпають спільні
інтереси держав-членів, стежить за здійснення політичної стратегії,
сформульованої Асамблеєю, і несе перед нею відповідальність.
ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Ніколюк К. В.,
ӀӀІ курс, група ПО-31, спеціальність «Політологія»,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (063)-1726571;
науковий керівник: Орловська І. Г.,
старший викладач
У світовому арсеналі політичних дій нагромаджено чималий досвід використання як позитивних, так і негативних засобів досягнення стратегічних цілей і реалізації завдань політики. Для підвищення ефективності політичної діяльності використовують спеціально
розроблені й випробувані на практиці політичні технології.
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Політична технологія — це система засобів, технік послідовного досягнення бажаного результату в тій чи іншій сфері політичної
діяльності.
Відомий український політолог Д. Видрін використовує також поняття антитехнологій, звертаючись до яких суб’єкти роблять ставку
на досягнення часткового або найближчого результату, тобто використовують тактичні засоби без огляду на політичну стратегію. Особливістю антитехнологій є також те, що вони виходять із парадигми
незалежності політики від моралі та ґрунтуються на невдоволенні тих
чи інших груп населення. Як приклад цілого «пакета» змістовних,
текстуальних та інших антитехнологій, політолог називає популізм.
Характер і особливості політичних технологій зумовлені особливостями суспільства, сутністю політичного процесу як сукупності
діяльності суб’єктів політики.
Є декілька типологій політичних технологій, які поділяють, залежно від політичної системи і політичного режиму, на демократичні та
недемократичні, базові та другорядні.
Базові політичні технології стосуються погляду, дії великих груп
або й усього населення країни. Це — опитування громадської думки, референдуми, вибори.
Другорядні політичні технології — це технології розробки і прийняття політичних рішень, проведення певних політичних акцій (збори, мітинги, пікетування тощо).
Політичні технології поділяють також на загальні (стосуються максимально великої кількості громадян, суб’єктів політичного процесу)
та індивідуальні (властиві окремим суб’єктам політики).
Політична діяльність на рівні владних структур виконує три основні функції: аналітичну (діагностичну), директивну (прийняття і
впровадження рішень) та мобілізуючу.
Відповідно можна класифікувати політичні технології на:
– аналітичні (технології збирання й аналізу політичної інформації);
– директивні (технології прийняття політичного рішення);
– мобілізуючі (технології форсування підтримки політичного рішення значними масами населення.
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Загальне поняття «політична інформація» містить декілька складових. Це не лише знання про політичні симпатії й антипатії соціальних, національних та інших груп, про потреби й інтереси населення,
а й сукупність даних про тенденції розвитку їхніх взаємин, а отже —
про можливість зміцнення між ними союзів або виникнення напруження в майбутньому.
Важливим аспектом аналітичних технологій є уміння визначати
специфічні характеристики кожної конкретної ситуації й запобігати
механічному застосуванню стратегій, які могли б мати успіх не за
цих, а за інших обставин. Політична дія завжди конкретна, розвивається у специфічному контексті, який необхідно правильно розуміти, щоб досягти успіху.
ПРОЗОРІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ КАДРОВИХ РІШЕНЬ
Орловська І. Г.,
кандидат юридичних наук, старший викладач
кафедри теорії права та міжнародної інформації
Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»
З набуттям державної незалежності перед українською державою
постали складні та стратегічно важливі завдання щодо проведення
комплексу реформ у багатьох сферах суспільно-політичного життя.
Питання реформування та модернізації країни є на сьогодні одним
із стратегічних пріоритетів діючої української влади, що послідовно запроваджує стратегію реформ започатковану у 2010 році.
Сучасна модель розвитку людського потенціалу не забезпечує необхідних кількісних та якісних характеристик трудових ресурсів. Наразі існує тенденція до депопуляції, старіння, бідності населення,
міграції кваліфікованої робочої сили за кордон, деформації у сфері
зайнятості, маргіналізації підготовлених фахівців, незадовільних умов
праці, відсутності стимулів до професійного розвитку на більшості
підприємств, установ, організацій країни. Закріпленню цих негативних явищ сприяють застарілі форми організації праці та менеджменту, технологій виробництва й технічного оснащення, неадаптованість до ринкових умов, руйнування соціальної інфраструктури.
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На сьогодні в Україні невідкладним є вирішення питання щодо
забезпечення прозорості проведення кадрової політики та омолодження кадрового резерву України:
– створення загальнонаціональної системи управління персоналом та її складових: регіональних підсистем, орієнтованих на пріоритети регіонального розвитку;
– розроблення та впровадження системи моніторингу людського розвитку;
– детінізація ринку праці, подолання зловживань при наймі працівників, організації трудового процесу та оплати праці;
– створення системи й технологій залучення інвестицій в людський розвиток;
– удосконалення національної системи професійної підготовки з
урахуванням реальних потреб у персоналі у сфері державного управління, соціально-гуманітарній сфері, ключових галузях економіки,
промисловості та агропромисловому комплексі.
Ефективність діяльності органів державної влади загалом залежить
від кадрового потенціалу, від професіоналізму кожного окремого працівника, від результатів його діяльності. Комплектація кадрового
складу, навчальні заходи, направлені на зріст професійних можливостей працівника, перевірка їх професійної придатності та відповідність займаній посаді — важливіші етапи формування якісного та
ефективного державного органу прокуратури України.
Серед основних причин звільнення молодих фахівців зі служби
або переведення до інших структурних підрозділів відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності є: професійний відсів, тобто залишають систему ті особи, які не спроможні внаслідок своїх особистих якостей виконувати покладені на них
професійні обов’язки; недостатня виховна та профорієнтаційна робота зі студентами випускних курсів, викладацького складу, взагалі
керівництва навчальних закладів.
Отже, для забезпечення кваліфікованого прозорого підбору працівників необхідний індивідуальний підхід до кожного кандидата,
який має відповідати не лише встановленим законодавством вимогам,
але й мати відповідні особистісні характеристики. На вибір керівника не можуть впливати ні політичні процеси, ні родинні стосунки із
впливовими особами нинішньої владної верхівки. Це має бути призначення «Кожному по умінням, кожному по здібностям».
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПОГРОЗУ ВБИВСТВОМ
Олійник С. В.,
студентка III курсу спеціальності «Правознавство»,
Кіровоградського інституту розвитку людини;
науковий керівник: Ткаченко І. М.
На сьогоднішній час погрози все частіше зустрічаються у повсякденному житті і є актуальною темою для дослідження науковцями.
При чому вона може бути словесною, письмовою, у формі конкретних дій (жестів, демонстрації зброї), спрямованих на примушування
особи до виконання поставлених винним вимог. Погроза визнається як намір завдати фізичну, матеріальну чи іншу шкоду особі.
Розділ 11 ККУ кваліфікує погрозу вбивством як злочин проти життя і здоров’я особи. Погрожуючи посягнути на життя, винний викликає у людини почуття тривоги і неспокою.
Погроза має бути реальною, тобто сприйматися потерпілим як
така, що може здійснюватися. Реальність її встановлюється судом у
кожному окремому випадку, виходячи з конкретних обставин справи.
При визначенні реальності погрози значення має з’ясування форми,
характеру, місця, часу, обстановки її встановлення, характеру попередніх відносин між винним і потерпілим. Особливе місце при цьому
має сприйняття погрози самим потерпілим, а також присутніми при
цьому іншими особами [1, c. 76].
Кваліфікуючою ознакою погрози є вчинення її членом організованої групи, що є обтяжуючою обставиною при призначені винному покарання.
Кримінальна відповідальність — це реакція держави на вчинений
особою злочин. Така реакція дістає своє вираження у певному правозастосовному акті органу держави як обвинувальному вироку суду.
Частина 1 ст. 129 передбачає за погрозу вбивством такі санкції:
арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до
двох років.
Частина 1. ст. 60 ККУ визначає арешт як утримання засудженого
в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців [2, с. 157].
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Кваліфікуючою ознакою є вчинення погрози вбивством членом
організованої групи. Згідно ч. 1 ст. 28 ККУ, злочин вважається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька виконавців без попередньої згоди між собою.
У частині 2 ст. 129 передбачено відповідальність за погрозу вбивством, вчинену членом організованої групи — позбавлення волі на
строк від двох до п’яти років. Згідно ч. 1. ст. 63 покарання у виді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та в поміщенні його
на певний строк до кримінально-виконавчої установи [3, с. 61].
У частині 1. ст. 33 КК сукупністю злочинів визнається вчинення
особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або
різними частинами. Суд призначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або повного чи
часткового складання призначених за окремі злочини покарань у
межах, встановлених ч. 2 ст. 70 КК [4, с. 383].
Погрозу вбивством за ступенем тяжкості відносять до злочинів
невеликої тяжкості (ст. 12 КК У), оскільки за неї передбачено покарання у виді обмеження волі на строк не більше двох років, проте,
якщо злочин вчинено членом організованої групи — він буде класифікуватись як злочин середньої тяжкості, оскільки ч. 2 ст. 129 передбачає за таке діяння покарання у виді позбавлення волі на строк від
трьох до п’яти років [5, с. 45].
Суспільно — небезпечні наслідки злочину, передбаченого ст. 129
КК України проявляються у вигляді шкоди на рівні порушень психічних і психологічних процесів адресата погрози (відчуття неспокою, тривога, стрес, депресія тощо). Наявність цих станів є підтвердженням того, що погроза сприйнята такою, яка могла бути приведена в дію [6, с. 103].
Література:
1. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник за ред.
проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероблене
і допов. — К.: Юрінком Інтер 2007. — 480с.
2. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник за ред.
М. І Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. — 2-е вид., перероблене і доповнене,
К.: Юрінком Інтер, 2008. — 554 с.
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3. Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко Кримінальне право України: Особлива частина. — вид. 2-е, перероблене і допов. — К.:
Атіка 2008. — 712 с.
4. Кримінальне право України: Загальна частина / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. — 3-тє вид., перероблене та допов. — К.: Юридична думка, 2004. — 352 с.
5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4-те
вид., перероблене і допов. За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — К.:
Юридична думка, 2007. — 1184 с.
6. Cамощенко И. В. Понятие и признаки угрози в уголовном праве: монография. — Х.: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н. М., 2005. — 120 с.

ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ
Падун О. В.,
5 курс гр. ПЗ-51 м, спеціальність «Правознавство»;
науковий керівник Лебеденко В. І.,
кандидат юридичних наук, професор кафедри ЦГКП
Відповідно до Конституції України та Закону України «Про судоустрій та статус суддів» господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції.
Господарські суди складають єдину систему спеціалізованих судів,
яку складають:
– місцеві господарські суди — господарський суд автономної республіки Крим;
– господарські суди областей, міст Києва і Севастополя;
– апеляційні господарські суди;
– вищий господарський суд України.
Очолює всю систему судів загальної юрисдикції Верховний Суд
України, у складі якого діє судова палата у господарських справах,
яка фактично є четвертою ланкою системи господарських судів, що
здійснює організаційне керівництво господарськими судами.
Характер і зміст завдань і функцій господарських судів свідчать
про їх винятково важливу роль у механізмі управління економікою
держави.
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Законодавство, що регулює діяльність господарських судів.
Господарське процесуальне право має відокремлені джерела, які
містять організаційні норми, що закріплюють систему господарських судів (Закон України «Про судоустрій України»); загальні процесуальні норми (Господарський процесуальний кодекс України) та
спеціальні процесуальні норми, які містяться в законах як матеріально-правового, так і процесуально-правового характеру (Закон України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом»).
До джерел господарського процесуального права належать нормативно-правові акти, в яких містяться норми, що регулюють порядок
здійснення правосуддя з господарських відносин.
Головне місце серед цих актів посідає Конституція України, у
статті 6 якої закріплено принцип здійснення державної влади в Україні на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Зазначено, що органи судової влади здійснюють свої повноваження у
встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.
Деякі питання діяльності господарських судів досліджували
Д. М. Притика, О. А. Беляневич, М. Й Штефан, В. І. Потапенко,
Л. М. Ніколенко та інші вчені.
На сьогоднішній день актуальною проблемою є функціонування
господарських судів в цілому. Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна взяла на себе зобов’язання реформувати судову
систему. З цього приводу Міністерство Юстиції презентувало новий
закон, яким планує провести судову реформу в Україні. За цим законом передбачена ліквідація господарських судів. Після набрання
чинності Господарським і Цивільним кодексами проблема конкуренції норм цих нормативних актів досі не закрита, а у відповідних
колах вона перетворилась на спосіб маніпуляцій.
Вищим господарським судом України було визначено, що при вирішенні питання співвідношення норм Цивільного і Господарського
кодексів України треба виходити з того, що при правозастосуванні
необхідно застосовувати не в цілому закон як нормативно-правовий акт, а відповідну правову норму або її частину, за змістом якої
й визначається, є та чи інша норма або її частина спеціальною чи
загальною.
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Варто звернути увагу, що шляхи вирішення питання конкуренції
норм уже знайшли, потрібно лише внести зміни у відповідні нормативні акти. Однак замість цього робляться інші речі, необхідність
яких викликає великий сумнів. Отже треба законодавчо усунути суперечності у компетенції господарських та адміністративних судів,
а не рушити усталені та випробувані у вітчизняних умовах інститути без жодних перспектив відновлення довіри до судочинства.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
МІНСОЦПОЛІТИКИ УКРАЇНИ:
СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Павленко І. В.,
acпірант кафедри адміністративного права і процесу,
фінансового права, інформаційного права,
Університет «Україна», к. тел. 093-905-23-90;
науковий керівник: Ізуїта П. О.,
кандидат юридичних наук
Досліджено основні складові адміністративно-правового статусу
Міністерства соціальної політики України, а також етапи становлення останнього в системі центральних органів виконавчої влади. Запропоновано внесення доповнень до чинного законодавства, що
сприятиме ефективності реалізації соціальної політики держави.
Нині в науковій літературі відсутній єдиний погляд на правову
природу і зміст адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади. Так, А. М. Подоляка вважає доцільним включати до структури адміністративно-правового статусу тільки компетенцію, правозастосування та юридичну відповідальність До таких же висновків
доходить і С. А. Буткевич Проте О. В. Пономарьов визначає такі
елементи адміністративно-правового статусу, як: 1) мета, завдання,
функції; 2) компетенція; 3) організація діяльності; 4) юридична відповідальність У свою чергу, О. М. Стець пропонує відносити до складу адміністративно-правового статусу завдання, принципи, функції,
компетенцію, взаємодію, структуру та організацію діяльності. При
цьому до останньої, на його думку, входять: а) планування діяльності; б) розподіл обов’язків; в) організація роботи з документами;
г) електронне урядування; ґ) проведення нарад; д) звітування про
діяльність.
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С. В. Осауленко взагалі обмежує адміністративно-правовий статус завданнями, функціями, правами й обов’язками. На відміну від
загальноприйнятих поглядів, О. П. Сікорський визначає адміністративно-правовий статус як «складну юридично-теоретичну конструкцію», що включає: мету утворення органу та визначення сфери його
відання; принципи і територіальні масштаби діяльності; внутрішню
структуру органу; порядок і спосіб його утворення, реорганізації та
ліквідації; завдання і функції; обсяг і характер державно-владних повноважень; форми та методи діяльності; порядок вирішення в органі
підвідомчих питань; джерела фінансування органу; наявність або відсутність прав юридичної особи; право та обов’язок користуватися
державними символами; відповідальність. Утім О. О. Бригінець відносить до компонентів адміністративно-правового статусу такі блоки,
як: 1) цільовий, який включає принципи, цілі, завдання та функції
здійснення цього органу державної влади; 2) структурно-організаційний, що включає регулювання порядку створення, реорганізації,
ліквідації, процедури діяльності, право на офіційні символи, лінійну
та функціональну підпорядкованість; 3) компетерційний, який включає: сукупність владних повноважень стосовно прав та обов’язків,
які пов’язані із здійсненням влади, участю в управлінських відносинах, a також право видавати певні акти; підвідомчість правового
закріплення об’єктів, предметів, справ, на які поширюються владні
повноваження Отже, наукові погляди на елементи адміністративноправового статусу органів виконавчої влади є суперечливими, а тому дискусійними. З огляду на викладене вище дослідження питань,
пов’язаних з визначенням адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади, не втрачають актуальності й сьогодні. Передусім це пов’язано з тим, що питання змісту та структури адміністративно-правового статусу певного державного органу має ключове
значення для вирішення проблем удосконалення організації його діяльності, визначення ролі та місця в системі державних органів Адміністративно-правовий статус державних органів та посадових осіб
обирався предметом досліджень А. М. Авторгова, Н. О. Армаш,
Я. В. Журавля, Л. В. Крупнової, Н. В. Лебідь, В. В. Мозоль, С. В. Шестакова, Н. В. Янюк тощо. Проте адміністративно-правовий статус
Міністерства соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики
України) досліджувався фрагментарно або в рамках ширшої проблематики, без урахування останніх змін у системі органів центральної
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виконавчої влади та соціальної політики державної влади і метою
підвищення результативності його діяльності.
Отже, метою аналіз адміністративно-правового статусу Мінсоцполітики України, зокрема Отже, наріжним каменем державної політики із соціального захисту населення було: 1) наукове супроводження
такої діяльності; 2) прогнозування можливих тенденцій у даній сфері;
3) постійне вдосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної політики держави. Таких його основних складових, як завдання, функції, повноваження і відповідно таким чином, можна зробити висновки, що Мінсоцполітики України властиві всі ознаки, які
теорія адміністративного права виокремлює для центральних органів виконавчої влади, а саме: організаційно-відокремлена частина державного апарату, що здійснює від імені та за дорученням держави
функції управління, має певну компетенцію, структуру, територіальний масштаб діяльності, створюється в порядку, встановленому законом або іншим правовим актом. Адміністративно-правовий статус
Мінсоцполітики України визначає його становище в системі органів
виконавчої влади та створює умови для забезпечення спроможності Міністерства своїми односторонніми діями (актами) породжувати, змінювати або припиняти адміністративно-правові правовідносини у сфері реалізації соціальної політики держави.
ООН: СТРУКТУРА, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТА ВІДНОСИНИ З УКРАЇНОЮ
Петренко Н.А.,
студентка ІV курсу групи МІ-41/11,
спеціальності «Міжнародна інформація»,
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації ВМУРоЛ «Україна»
Світові катаклізми та війни завжди давали поштовх країнам до
об’єднання зусиль заради підтримки миру і безпеки. Розуміння необхідності створення організації, більш ефективної, ніж колись існуюча Ліга Націй, виникло ще в ході Великої Вітчизняної війни. Тоді
ж почалися перші зустрічі представників антигітлерівської коаліції з
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цього приводу. А вже в 1945 році була заснована Організація Об’єднаних Націй (ООН). Сьогодні 24 жовтня відзначається як День Організації Об’єднаних Націй. Саме в цей день 1945 року набув чинності Статут ООН.
Станом на 2015 рік організація включає 193 держави-члена. Штабквартира ООН знаходиться в Нью-Йорку.
Структура ООН

Рада Безпеки
Генеральна
асамблея
Економічна
і Соціальна рада
Міжнародний
(Гаазький) Суд
Секретаріат

Це постійно діючий орган, що стоїть на сторожі
світопорядку і безпеки. Всього включає 15 держав-членів: 5 постійних членів (Росія, США, Велика Британія, Китай, Франція), які мають право вето, і 10 виборчих «непостійних».
Складається з усіх держав-учасниць. Це «законодавчий орган» ООН.
Включає 54 учасника. Підтримує міжнародну
економічну і соціальну структуру (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейська комісія з прав людини, тощо). Займається
економічними і соціальними питаннями у світі.
Розташований в Нідерландах. Налічує 15 суддів
з різних правових систем. Розглядає спори між
державами (за обов’язкової згоди відповідача).
Забезпечує роботу органів ООН. Голова — генеральний секретар (посланець світу). Сьогодні
цю посаду обіймає Пан Гі Мун (Республіка Корея)

Україна є членом таких головних та допоміжних органів ООН,
як Рада ООН з прав людини, Комітет з внесків, Комісія соціального розвитку, Комісія з попередження злочинності та кримінального
правосуддя, Комісія з наркотичних засобів, Статистична комісія,
Комісія з народонаселення і розвитку, Виконавча рада Всесвітньої
продовольчої програми (ВПП), Виконавча рада Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ), Виконавча рада Програми розвитку ООН (ПРООН) /
Фонду ООН в області народонаселення (ЮНФПА).
Україна тричі обиралася непостійним членом ООН.
Вона приєдналася до глобальної антитерористичної коаліції. Наша
держава є учасником усіх універсальних антитерористичних міжнародних договорів.
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Починаючи з липня 1992 року, Україна виступає як значний контрибутор військових підрозділів та персоналу до операцій ООН з
підтримання миру (українці взяли участь понад 20 миротворчих операціях). Україна стала найбільшим контрибутором ООН серед країн
Європи, та 8-ю в світі.
Діяльність України на економічному та гуманітарному напрямку
роботи ООН спрямовується на розширення міжнародної фінансової
і технічної допомоги для вирішення завдань економічного та соціального розвитку України.
Наша держава є стороною всіх основних міжнародно-правових документів ООН з прав людини, найважливішими з яких є Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права, Факультативні протоколи до
них, Міжнародна конвенція з ліквідації всіх форм расової дискримінації.
На сьогодні Україна є стороною понад 40 міжнародних конвенцій та угод, учасником багатьох програм та проектів ООН, спрямованих на охорону навколишнього середовища. У лютому 2004 року
Україна приєдналася до найважливішої міжнародної екологічної угоди — Кіотського протоколу.
Україна за час незалежності максимально посилила свою співпрацю з ООН, вбачаючи в цьому важливий фактор зміцнення незалежності, підвищення ролі в світі і зміцнення двосторонніх відносин з країнами-членами ООН.
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РЕТОРСІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Підгорецька Є. М.,
студентка коледжу «Освіта», Група ПЗ-33, ВМУРоЛ «Україна»
к. тел. 0633256190; E-mail: pidgoretska@ukr.net;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації Університету «Україна»
На сьогодні, міжнародні відносини відіграють велику роль у всьому світі, оскільки формують відносини між державами-учасниками
цих відносин. Вони впливають на політику, економіку, культуру, а
також на розвиток держав в тих чи інших відносинах. Відносини,
які будуються між країнами, породжують між собою нормативноправові акти, які формують не тільки міжнародне право, а й відносини між цими державами. Для забезпечення виконання домовленостей в міжнародному праві є свої види та форми санкцій. Одними з
яких є реторсія.
В перекладі з латинської, слово реторсія означає «зворотна дія».
В сучасному міжнародному праві реторсія — це одна із форм індивідуальної санкції. ЇЇ суть полягає в заходах впливу однієї держави
на іншу, що мають на меті спонукати останню припинити недружелюбні, несправедливі, дискримінаційні, але, проте, правомірні дії. Заходи, що вводяться в якості реторсій, повинні бути пропорційними.
Обґрунтоване застосування реторсій не може розглядатися як порушення принципу недискримінації.
Ознаками реторсії є: правомірність; обмежувальні дії однієї держави проти іншої; примусовість; спрямованні дії лише на певну сферу
міжнародних відносин, а не в цілому проти держави; факт порушення політичних і моральних норм, правил ввічливості державою щодо
якої застосовується реторсія.
Найчастіше реторсії застосовуються державою в разі дискримінації її громадян на території іншої держави, у разі недружніх обмежень економічних і культурних зв’язків тощо. Інколи національним
законодавством передбачається можливість застосування реторсій,
наприклад, відповідне обмеження правоздатності.
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Можливість застосування реторсії закріплена в законодавстві багатьох держав: «Республіка Вірменія може встановити відповідні обмеження (реторсії) щодо майнових і особистих немайнових прав громадян та юридичних осіб тих держав, в яких є спеціальні обмеження
майнових та особистих немайнових прав громадян та юридичних
осіб Республіки Вірменія» (ст. 1261 ЦК Вірменії (1998). У російському законодавстві норми про реторсії зазначені в багатьох статтях.
Саме уряд РФ наділений повноваженнями по встановленню реторсій.
Україна, у випадку встановлення обмежень дискримінаційного характеру щодо її громадян чи юридичних осіб іншою країною, може
застосувати у порядку реторсії відповідні заходи стосовно громадян
та юридичних осіб цієї країни.
Цілою низкою нормативних актів України закріплена можливість
застосувати один або декілька видів заходів примусового характеру:
– обмеження імпорту;
– підвищення митних зборів;
– введення режиму ліцензування та/або квотування зовнішньоекономічних операцій;
– введення індикативних цін у зовнішньоекономічній сфері тощо.
Отже, реторсія — це заходи примусового впливу у відповідь на
недружні дії іншої держави, які застосовуються для відновлення міжнародного права, а також є контр-заходом для відновлення принципу взаємності.
РОЗВИТОК ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
Правило О. В.
4 курс, група ПЗ-42 спеціальність «Правознавство»,
Інститут права і суспільних відносин Університету «Україна»;
науковий керівник: Марченко М. Г.,
старший викладач кафедри ЦГКП
Інститут судових приставів був скасований після Жовтневої революції одночасно зі старою судовою системою царської Росії, про
що йшлося в Декреті РНК РРФСР «Про суд» № 2. У перші місяці
існування радянської влади нові органи виконання судових рішень
організовувались з ініціативи народу й виконували їх різні органи.
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Рішення судів у цивільних справах і вироки в кримінальних справах виконувались судовими виконавцями, органами міліції, волосними й сільськими виконкомами.
Першим законодавчим актом про суд Української РСР була Постанова Народного Секретаріату від 4 січня 1918 р. «Про запровадження народного суду», яка прямо вказувала на ліквідацію посад
судових приставів. Інститут судових виконавців у часи Радянської
влади вперше створювався Тимчасовим положенням про народні суди й революційні трибунали Української РСР, що затверджувалось
Декретом РНК УРСР «Про суд» від 14 лютого 1919 р. для сприяння народним судам у діяльності по виконанню судових рішень.
Судовий виконавець — штатний працівник суду, який безпосередньо підпорядковувався судді, так саме, як і секретар судового засідання.
Судовим виконавцем міг бути призначений громадянин, який мав
виборчі права та пропрацював на будь якій посаді в органах радянської юстиції або склав іспит у губернському суді. Судові виконавці
призначались на посаду та звільнялись з посади за розпорядженням
голови губернського суду.
Наркомюст УРСР у листопаді 1927 р. видав «Наказ судовим виконавцям», який за своєю структурою й змістом (200 статей об’єднувались в 15-ти розділах) був повним і самостійним кодексом судових виконавців, хоча й видавався як підзаконний акт.
Закон про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік 1938 р.,
визначивши судових виконавців як єдиний орган примусового виконання, констатував, що судові виконавці перебувають при народних та обласних судах, а також при Верховних Судах автономних і
союзних республік і встановив, що у призначаються Наркомом юстиції союзної республіки, а в автономних — Наркомом юстиції автономної республіки. Однак, у зв’язку з тим, що Цивільно-Процесуальний Кодекс (далі — ЦПК) не передбачав усіх питань виконання,
він потребував доповнення шляхом видання відповідних Інструкцій.
Так, «Інструкція про порядок виконання судових рішень» була
затверджена НКЮ СРСР 28 вересня 1939 р., «Положення про Наркомат юстиції УРСР» було прийнято 27 грудня 1939 р., яким передбачалось створення в складі НКЮ відділ судових виконавців. Нака383
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зом Президії Верховної Ради СРСР від 30 квітня 1955 р. «Про порядок призначення судових виконавців» було встановлено, що судові
виконавці перебувають тільки при народних судах, а Закон «Про судоустрій УРСР» від 30 липня 1960 р. остаточно визначив, що судові виконавці перебувають при районних (міських) народних судах і
призначаються головою обласного суду за поданням народних суддів або голів районних (міських) народних судів.
У жовтні 1966 р. Президія Верховного Суду УРСР затвердила
Інструкцію «Про порядок виконання судових рішень», а 24 квітня
1973 р. міністром юстиції СРСР була затверджена нова Інструкція
«Про порядок виконання судових рішень», якою регламентовано процесуальні дії судового виконавця.
На нашу думку на сучасному етапі розвитку державної виконавчої
служби є потреба в переосмисленні не тільки змісту діяльності державної виконавчої служби, але й в її організаційній структурі, що дасть
змогу громадськості впливати на якість та вчасність наданих послуг.
ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В УКРАЇНІ
Романченко В. С.,
курс ПЗ-51 м;
науковий керівник: Лебеденко В. І.,
кандидат юридичних наук, професор кафедри ЦГКП
Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських
відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків),
мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Суб’єктами господарювання є: 1) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу
України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють
господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом
порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства,
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які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно
до закону як підприємці; 3) філії, представництва, інші відокремлені
підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені
ними для здійснення господарської діяльності. Суб’єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права
власності, права господарського відання, права оперативного управління та права оперативно-господарського використання майна відповідно до визначення цієї компетенції у цьому Кодексі та інших законах. Установчі документи, поряд з нормами законодавства, визначають
правовий статус господарської організації та встановлюють правову
основу її господарської діяльності. По суті, установчий договір і є
рішенням про створення господарської організації, що приймається
в договірному порядку. Відповідно до норм статті Закону України
«Про господарські товариства» [90] установчими документами господарських товариств є установчий договір і статут. На відміну від
зазначених норм, що визначали два види установчих документів для
господарських товариств — установчий договір і статут (за винятком командитних і повних товариств, що діють на підставі установчого договору), стаття 82 ГК України встановлює тільки один вид
установчих документів: або засновницький (установчий) договір, або
статут. Засновницький договір є, як і раніше, установчим документом для повних і командитних товариств, а статут — для акціонерних
товариств, товариств з обмеженою відповідальністю і товариств з
додатковою відповідальністю. Установчим документом підприємства,
заснованого об’єднанням громадян, релігійною організацією, є статут
(п. 5 ст. 112 Кодексу).
Теоретичні основи для написання магістерської роботи стали праці
вітчизняних вчених О. М. Зубатенко, О. Р. Кібенко, В. М. Кравчук,
І. М. Кучеренко, І. В. Спасибо-Фатаеву, А. В. Коровайко, Д. І. Степанова, П. П. Черевка, Ю. М. Юркевич та ін.
Таким чином, на теперішній час, підприємництво перебуває під
найсерйознішою проблемою існування. Через вищевказані «репресії» з боку податківців, малий та середній бізнес не зможе вистояти
податковий штурм та здасть позиції. Неможна допустити реформування податкової системи в однобічному напрямку — інтересах
держави та поповненню державного бюджету. За таких умов змо385
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жуть встояти лише крупні суб’єкти господарювання, що не є репродуктивними у економічному розвитку держави.
Господарський кодекс України потребує внесення змін. А крім того, на сьогодні, гарантовані права суб’єктів господарювання, прописані у нормативних актах є лише записом на папері, і ніяким чином
не впровадженні у життя.
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Руснак Л. М.,
здобувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Інституту права та суспільних відносин, к. тел. (066)-0870504;
науковий керівник: Фрицький Ю. О.,
доктор юридичних наук, професор
Охорона здоров’я населення є важливим завданням і частиною
державної діяльності, яка полягає у забезпеченні державного регулювання у цій сфері відносин. Юридична наука визначає державне
регулювання як здійснення державою комплексних заходів (організаційних, правових, економічних) у сфері охорони здоров’я. Державне управління передбачає прямий управлінський вплив на об’єкти
управління з використанням адміністративно-владних повноважень
та методів, що відзначаються державними вказівками, обов’язковими
для виконання. [1, с. 272].
У сфері охорони здоров’я населення державне регулювання передбачає встановлення загальних правил і порядку здійснення медичної діяльності, зокрема надання медичної допомоги, відповідальності за дотримання цих правил, включає вплив держави та її органів
на діяльність і закладів охорони здоров’я. Воно повинно базуватися
на легітимно визначеній стратегії суспільного розвитку, державних
медичних програмах, медичних стандартах та механізмі обов’язкового
їх виконання, державному контролі та адміністративно-правовому
приписі. Так як державне регулювання суспільних відносин здійснюється, в основному, через прийняття відповідних актів законодавства, то на думку З. С. Гладуна, є підстави іменувати його державно-правовим регулюванням [2, с. 73]. В основі механізму державно386
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правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я населення має бути покладена національна податкова, бюджетна, кредитна,
інвестиційна, валютно-фінансова, митна, науково-технічна політика
(йдеться про регулювання через нормативно-правові акти, держаний
бюджет, державний контроль, податкову систему, стандарти, митні
тарифи, та визначення пріоритетів). Очевидно, що головною метою
державно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я
має бути зміцнення здоров’я людей, профілактика різноманітних (рідкісних) захворювань, надання висококваліфікованої медичної допомоги, поліпшення якості життя і збереження генофонду українського народу [2, с.78]. Вказана діяльність повинна бути спрямована
на зміцнення здоров’я населення України, збереження генофонду
української нації, що є однією з важливіших цілей держави та її
органів влади.
На нашу думку, головним недоліком державно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я населення в Україні в
сучасний період є відсутність системності у його здійсненні і плановості у формуванні законодавства. Тому необхідним кроком для
вдосконалення державно-правового регулювання охорони здоров’я
населення є необхідність прийняття єдиної державної програми реформування галузі і національної системи охорони здоров’я, у якій
необхідно передбачити створення правових, економічних та управлінських механізмів реалізації прав громадян на охорону здоров’я,
медичну допомогу та медичне страхування.
Підсумовуючи, можна зазначити, що реальним досягненням за часів незалежності України стало створення сучасного законодавства
про охорону здоров’я, перехід від монополії держави на надання медичної допомоги до формування багатоукладної системи охорони
здоров’я населення, що закладає фундамент для створення в ній конкурентного середовища в майбутньому, а відтак — підвищення якості медичної допомоги населенню.
Література:
1. Рудий В. М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони
здоров’я в Україні / В. М. Рудий. — К.: Сфера, 2005. — С. 272.
2. Гладун З. С. Концептуальні засади державно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я населення / З. С. Гладун. — Т.:
ТНЕУ, 2007. — С. 73–79.
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ПРИНЦИП ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
(СВОЄЧАСНОСТІ) ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Савенко Т. В.,
IV курс, група ПЗ-41, спеціальність «Правознавство»,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (098)-7613670;
науковий керівник: Марченко М. Г.,
старший викладач
Принципи діяльності державної виконавчої служби поділяються
на загальні та спеціальні. Принцип повноти і своєчасності виконання судових рішень, який я досліджую належить до групи спеціальних принципів.
Принцип повноти і своєчасності виконання рішення закріплений
у ст.5 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до
якої державний виконавець зобов’язаний вживати заходів для своєчасного та повного здійснення виконавчих дій. Наприклад, якщо
рішення підлягає негайному виконанню, державний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше наступного дня після одержання документів і в той же день проводить відповідні виконавчі дії.
Залучення державним виконавцем інших органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб, фізичних осіб при примусовому виконанні рішень здійснюється у разі, якщо їх присутність може сприяти своєчасному й повному виконанню рішень. Також, даний принцип
полягає в реалізації рішення у якнайбільш повному обсязі. Тобто,
якщо в рішенні суду зазначається стягнути з відповідача 10000 гривень, то державний виконавець має застосувати всі передбачені законом заходи примусового виконання рішень для виконання цього завдання в повному обсязі.
Так, з метою забезпечення своєчасності виконання рішення закон
наділяє державного виконавця правами здійснювати перевірку виконання юридичними особами рішень стосовно працюючих у них боржників; безперешкодно входити до приміщень і сховищ, що належать
боржникам або зайняті ними, проводити огляд зазначених приміщень
і сховищ, при необхідності примусово відкривати їх в установленому
порядку, опечатувати ці приміщення і сховища; звертатися до суду
з поданням про розшук боржника — фізичної особи або дитини чи
про постановлений вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника — фізичної особи або
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іншої особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти,
належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання.
Принцип повноти виконання рішень забезпечується і гарантується
закріпленими в Законі обов’язками державного виконавця вживати
заходів щодо повного виконання рішення, зазначеного у виконавчому документі; надати сторонам виконавчого провадження і їх представникам можливість ознайомитися з усіма матеріалами; роз’яснити
стягувану і боржникові їх права і обов’язки.
Даний принцип забезпечує та стимулює державний орган до своєчасного та повного виконання рішень. Користуючись наказом «Про
затвердження інструкцій з організації примусового виконання рішень» 2 квітня 2012 р. за № 489/20802., а саме п. 10.1. Державний
виконавець, який забезпечив своєчасне виконання виконавчого документа в повному обсязі, одержує винагороду в розмірі п’яти відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, але не більше п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за виконавчим документом немайнового характеру — не більше п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виходячи з вище наведеного, можна стверджувати, що принцип
своєчасності виконання рішень, полягає у чіткій регламентації процесуальних строків вчинення виконавчого провадження та їхньому
дотриманні державним виконавцем. Цей принцип зумовлює обов’язок
державного виконавця своєчасно вжити процесуальні дії, передбачені законом.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
В УКРАЇНІ: НАУКОВИЙ ДИСКУРС
Савюк М. Ф.,
aспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Університету «Україна»; к. тел. 0976195275
Відповідно до положень ст. 17 Конституції України забезпечення
інформаційної безпеки є найважливішою функцією держави та справою всього Українського народу. Однак є низька факторів, що перешкоджають реалізації цього конституційного принципу.
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Ключовими для розуміння проблеми забезпечення інформаційної
безпеки у сучасній юридичній науці є дослідження О. Г. Додонова,
Б. А. Кормича, О.В. Литвиненка, С. О. Янішевського, М. Я. Швеця,
В. О. Копилова, І. Л. Бачило та інших вчених.
Останнім часом увага науковців до проблеми інформаційної безпеки певним чином зросла, про що свідчить кількість публікацій,
думок, ідей, що стосуються проблем її забезпечення.
О. В. Логінов робить висновок, що інформаційна безпека не може
розглядатися лише як окремий стан. Вона має враховувати майбутнє, отже, є не станом, а процесом. У роботі вітчизняних фахівців
В. С. Цимбалюка, В. М. Брижка, Л. М. Задорожньої [3, c. 30–33] на
основі проведеного системно-структурного правового аналізу надається узагальнене визначення категорії «інформаційна безпека» як
соціального явища та правового чинника суспільних інформаційних
відносин. Н. Р. Нижник визначає інформаційну безпеку як стан правових норм і відповідних їм інститутів, які гарантують постійну наявність даних для прийняття стратегічних рішень та захист інформаційних ресурсів країни. Водночас Б. А. Кормич стверджує, що
інформаційна безпека — це захищеність встановлених законом правил, за якими відбуваються інформаційні процеси в державі, що забезпечують гарантовані Конституцією умови існування та розвитку
людини, всього суспільства і держави.
У результаті порівняльного аналізу сфери інформаційної безпеки
із урахуванням положень законів України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» та
«Про основи національної безпеки України» [2], Указу Президента
України «Про Доктрину інформаційної безпеки України» [1] та інших
актів інформаційного законодавства можна виділити такі напрями
законодавчого забезпечення інформаційної безпеки: 1) правовий захист життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від
загрози неповної, недоброякісної та недостовірної інформації, що
використовується; 2) правовий захист життєво важливих інтересів
особи, суспільства і держави від негативних наслідків застосування
інформаційних технологій; 3) правовий захист життєво важливих
інтересів, суспільства і держави від несанкціонованого поширення,
використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації.
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Отже, узагальнюючи викладене, напрямами вдосконалення інформаційної безпеки українського суспільства можна визначити: підвищення ефективності інформаційно-правової діяльності вже існуючих
інститутів і структур інформаційного забезпечення; забезпечення захисту інформації; створення нових сегментів інформаційного простору держави; використання можливостей, пов’язаних із посиленням міжнародної співпраці та залучення досвіду зарубіжних країн.
Література:
1. Про доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента від
8 липня 2005 р. № 514/2009 // Офіційний вісник України. — 2009. — №
52. — Ст. 1783.
2. Про основ національної безпеки: Закон України від 18 лютого 1992 р.
№2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22. — Ст. 303.
3. Цимбалюк В. С. Окремі питання щодо визначення категорії «інформаційна безпека» у нормативно-правовому аспекті / В. С. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — 2004. — № 8. — С. 29–31.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ
СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Самарський О. С.,
V курс, група 5-Ю, спеціальність «Правознавство»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050)-8675408;
науковий керівник: Бараніченко О. В.,
старший викладач
Виникнення, становлення і еволюція галузі адміністративного права супроводжувалися формуванням відповідної галузі наукових знань.
Попередниками науки адміністративного права вважаються камеральні науки (камералістика) та наука поліцейського права. Упродовж
багатьох років у науковій літературі спостерігалося широке розмаїття поглядів щодо предмета адміністративного, поліцейського права
і його основних інститутів. Протягом наступних років адміністративне право дедалі більше набувало рис завершеної галузі науки і
юридичної дисципліни.
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Найбільш тісно адміністративне право взаємодіє з конституційним
(державним) правом. Будучи провідною галуззю, конституційне право
закріплює основні принципи організації та функціонування виконавчої влади, місце її суб’єктів у державному механізмі, правові основи їх формування і взаємовідносин з суб’єктами інших гілок єдиної
державної влади; права і свободи людини і громадянина, значна частина яких практично реалізується у сфері державного управління.
Отже, норми конституційного права є основою для вироблення адміністративно-правових норм.
Зміни, які відбулися за останні півтора десятиліття в нашій країні,
вплинули на усі сфери життєдіяльності як держави, так і суспільства,
не залишивши осторонь також і правову науку, наслідки впливу на
яку вражають своїм обсягом. Привертає насамперед увагу виникнення принципово нових галузей юридичної науки, які, практично не
маючи жодного історичного багажу, намагаються вже з позицій сьогодення розробити або вдосконалити відповідне законодавство. Дещо у іншому стані перебувають ті галузі правової науки, які мають
«сліди» радянського впливу. Справа у тому, що на відміну, наприклад, від науки інформаційного права, яка почала розвиватися, так би
мовити, з «чистого аркуша», та ж наука адміністративного права має
позбавитися усього, що не відповідає як реаліям чинного законодавства, так і сучасним уявленням про її призначення, предмет, метод
тощо. А такі завдання, як відомо, є набагато складнішими, ніж ті, що
стоять перед новими галузями науки.
Подібний напрямок наукових пошуків, безумовно, необхідний як
для науки, так і для практики публічного управління, однак при цьому
не можна погодитися із способами вирішення зазначеного завдання.
Проблема полягає в тому, що досить часто вчені намагаються обґрунтувати хибність або недосконалість тих чи інших положень лише
з точки зору своїх сучасних поглядів на дану проблематику, часто
забуваючи розібратися у суті питання, закономірностях його виникнення і розвитку.
Актуальність дослідження обумовлена проблемами оновлення поглядів на основні галузі, підгалузі та інститути адміністративного
права, необхідністю розуміння як сучасного стану адміністративноправової теорії та адміністративного законодавства, так і тенденцій
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та напрямків їх подальшого реформування. Однак, аналіз останніх
наукових теорій дозволяє стверджувати, що все ж таки відбувається
реформування поглядів вчених на систему адміністративного права.
Так, пропонується звузити зміст Загальної частини адміністративного права шляхом виведення з її змісту інститутів адміністративної
відповідальності та адміністративного процесу. Деякі вчені на сторінках своїх робіт висловлюють думки про існування ще однієї галузі
права — процедурного права, становлення інституту адміністративної юстиції, з подальшим його оформленням у самостійну галузь права.
Отже, сьогодні адміністративне право, зберігаючи своєрідність, виражену в його предметі і методі, тісно взаємодіє практично з усіма
існуючими галузями права. Характеризуючи цю взаємодію, треба
мати на увазі, що воно охоплює своїм регулятивним впливом найрізноманітніші сфери державного і суспільного життя.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Солдатенко Ю. Г.,
4 курс, група МІ 41/11,
спеціальність «Міжнародна інформація»,
Інститут права та суспільних відносин, к. тел. (093)-9717290;
науковий керівник: Дабіжа В. В.,
ст. викладач кафедри теорії права та міжнародної інформації
Господарська діяльність має певні риси, за якими потребує правового регулювання. Виходячи із загальної теорії держави та права
і філософії права можна виділити основні з них:
– у процесі господарської діяльності виникають відносини між
юридичними та фізичними особами. Ці відносини не належать до
явищ, що розвиваються за законами природи, а тому потребують
правового регулювання з боку держави. Відповідно до Конституції
України Господарський кодекс України (ГКУ) від 16 січня 2003 р.
встановлює правові основи господарської діяльності, яка базується
на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності;
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– у відносинах, що виникають у процесі господарської діяльності, визначально беруть участь свідомі й вольові суб’єкти, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності. Стаття 2 ГКУ визначає, що учасниками відносин у сфері господарювання є суб’єкти
господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також
громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності;
– господарська діяльність — це найважливіший вид суспільних
відносин, що істотно впливає на стан економіки, тобто має принципово важливе значення для держави, об’єднань людей (юридичних осіб) і конкретних осіб (приватних підприємців, споживачів).
Предметом регулювання господарського права є господарська діяльність. Це діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що
мають цінову визначеність.
Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку,
є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва — підприємцями.
Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання
прибутку (некомерційна господарська діяльність);
– потрібно розмежувати відносини у сфері господарювання з іншими видами відносин. Згідно зі ст. 4 ГКУ до предмету правового
регулювання господарської діяльності не належать:
• майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються Цивільним кодексом України (ЦКУ);
• земельні, гірничі, лісові та водні, щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу, територій та об’єктів природнозаповідного фонду, атмосферного повітря;
• трудові відносини;
• фінансові відносини за участі суб’єктів господарювання, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів
усіх рівнів;
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• адміністративні та інші відносини управління за участі суб’єктів господарювання, в яких орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, і не здійснює організаційно-господарських повноважень щодо
суб’єкта господарювання.
Отже, господарські відносини — це відносини, що виникають у
процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими
учасниками відносин у сфері господарювання. Господарська діяльність розглядається як суспільно-корисна діяльність членів суспільства щодо виготовлення продукції, надання послуг, виконання робіт.
Суб’єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.
ЮНЕСКО — ГАРАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ,
НАУКИ І КУЛЬТУРИ
Солдатенко Ю. Г.,
студентка ІV курсу групи МІ-41/11,
спеціальності «Міжнародна інформація»,
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації ВМУРоЛ «Україна»
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, скорочено ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) — спеціалізована установа
Організації Об’єднаних Націй. Мета організації: — сприяти миру
і безпеці, розвитку співробітництва країн в галузі науки, освіти і
культури для заохочення загального розвитку справедливості, правопорядку, прав людини й основних свобод, передбачених статутом
ООН для всіх народів світу без різниці раси, статі, мови і релігії.
Сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів,
розвиткові національної культури, охороні пам’яток культури тощо.
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Головні завдання ЮНЕСКО полягають у: зміцненні миру i
безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки i культури; укоріненні у свідомості населення різних країн необхідності захисту миру.
До основних сфер компетенції ЮНЕСКО належать: освіта; природничі науки; точні та гуманітарні науки; культура i міжнародне
культурне співробітництво; засоби масової інформації, інформатика та комунікації.
В освітній сфері заходи ЮНЕСКО спрямовані на: розширення доступу до базової освіти та ліквідацію неписьменності; розвиток екологічної та превентивної, безперервної, професійно-технічної
та вищої освіти; проведення аналізу та оцінки національних освітніх
систем, розробку політики та здійснення реформ в освітній сфері з
метою покращання її якості та адаптації до потреб суспільства; підготовку освітянських кадрів; визнання еквівалентності навчальних
курсів, свідоцтв і дипломів у сфері освіти.
ЮНЕСКО у сфері культури вирішує такі завдання: збереження й відродження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини; розвитку мистецтв; сприяння розвитку сучасних культур; повернення втрачених культурних цінностей країнам їхнього походження; поширення літератури та читання шляхом сприяння розвитку
книговидавничої справи; розвиток індустрії культури та розробка
політики в галузі культури.
До інституційного базису діяльності належать такі основні
міжнародно-правові документи ЮНЕСКО, як:
1) Конвенція про охорону культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (1954);
2) Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання
незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на
культурні цінності (1970);
3) Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної
спадщини (1972);
4) Регіональні конвенції (у т.ч. Європейська) про визнання навчальних курсів і дипломів з вищої освіти та ін.;
5) Рекомендації про міжнародний обмін культурними цінностями (1976); про участь і вклад громадських кіл у культурне життя
(1976);
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6) Конвенція про основні принципи, що стосуються вкладу засобів масової інформації у зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння, розвиток прав людини і боротьбу проти расизму й апартеїду і підбурювання до війни (1978);
7) Конвенція про раси і расові забобони (1978);
8) Конвенція про охорону підводної культурної спадщини (2001);
9) Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини
(2003);
10) Конвенція про охорону та заохочення різноманіття форм культурного самовираження (2005).
Україна є членом Організації Об’єднаних Націй з питань освіти,
науки і культури з 12 травня 1954 року. З грудня 1962 року в Парижі функціонує Постійне представництво України при ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО — це міжнародна організація сучасності, спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй створена з метою зміцнення миру і безпеки шляхом розширення співробітництва народів
у галузі освіти, науки і культури.
Організацією реалізується низка довгострокових широкомасштабних міжнародних проектів у різноманітних галузях науки та освіти.
Проводиться розвиток програм щодо захисту світової культурної
спадщини.
Україна є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РИМСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА
Сорокін К.,
студент ІІ курсу, групи ПЗ-23 коледжу «Освіта»;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації Університету «Україна».
Римське громадянство — юридичний статус жителів римської держави, що означає можливість користування всією повнотою юридичних прав, що надаються римським законодавством.
Соціальна класифікація римського суспільства. Римські громадяни користувалися всіма правами. При відомих обставинах, громадянства можна було позбутися (наприклад, переїхавши на територію, де діяло латинське право).
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Латинські громадяни спочатку були жителями італійських територій, завойованих Римом, у 49 р. до н.е. всі італіки стали римськими громадянами. Пізніше латинське право поширювалося на мешканців клієнтських царств і римських союзників, а ще пізніше — і
провінцій. У порівнянні з римськими громадянами, носії латинського громадянства були «громадянами другого сорту», не мали права
голосу і військового обов’язку.
Переґріни — свого роду античні «негромадяни»: жителі провінцій і колоній, що володіють місцевим самоврядуванням. З точки зору
римського права розглядалися як іноземці, але іноді могли користуватися римським шлюбним або торговим правом.
Дедітіціі (досл. «здалися») — племена, підкорені римлянами. Їх
території управлялися безпосередньо римською адміністрацією. З часу
Елієвого закону 4 р. н. е. сюди зараховувався нижчий клас вільновідпущеників, що не мав можливості одержати ні римського громадянства, ні латинського права. Не могли проживати ближче 100
миль від міста Риму.
У період республіки та ранньої Імперії римський громадянин мав
навіть зовні відрізнятися від інших жителів Римської держави — за
указом Августа, громадяни в громадських місцях повинні були носити тогу. Реліктом цих порядків були імператорські укази V ст., що
забороняли носіння в межах міста Риму штанів (як атрибуту «варварського» одягу).
Види прав римських громадян.
Iussuffragiorum — право голосувати в народних зборах. Практично відмерло у I ст. до н. е.
Iushonorum — право цивільної та військової служби.
Iuscommercii — повне право власності та укладання угод.
Iusconnubii — право на законний шлюб, що надавав права Paterfamilias і автоматичне римське громадянство дітям, народженим в
такому шлюбі.
Iusmigrationis — право збереження повного римського громадянства при переїзді в поліс порівнянного статусу, тобто в римські колонії та провінції.
Аналогічні права мали латинські громадяни. Якщо громадянин
переїжджав у латинську колонію чи залежне царство, його статус
знижувався до рівня латинського громадянина. До римського громадянина не могли бути застосовані тортури та тілесні покарання,
а також смертна кара у разі державної зради.
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Автоматично римським громадянином ставала дитина чоловічої
статі, народжена у законному шлюбі римського громадянина. Вільновідпущені римські громадяни отримували обмежене римське громадянство (без права військової служби): в умови звільнення обов’язково
входили клієнтські зобов’язання перед колишнім господарем. Сини
вільновідпущеників, народжені в законному шлюбі, автоматично отримували повне римське громадянство
УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Спис О. П.,
IV курс, група ПЗ-41, спеціальність «Правознавство»,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел. 063-685-39-14;
науковий керівник: Марченко М. Г.,
старший викладач.
Як відомо, виконання судових рішень — завершальна стадія судочинства — вважається слабкою ланкою механізму захисту прав
громадян та юридичних осіб. Можна навіть сказати, що ситуація з
виконанням рішень суду в останній час в Україні досягла критичної
межі, адже їх масове невиконання стало тенденцією, яка набирає
загрозливого характеру. Однією з причин такого становища можна
визнати недостатню увагу вчених та практиків до проблем врегулювання механізму своєчасного, правильного і повного виконання
судових рішень. Адже загальновідомо, що всі рішення, ухвали, постанови, які виносяться ім’ям України, повинні виконуватися, інакше
підриватиметься довіра навіть не до судів і правоохоронних органів, а до держави загалом, втрачатиметься весь сенс діяльності судової влади. Аби структурувати контроль за цим видом діяльності
державних органів саме прокуратура виконує чималий обсяг робіт.
Останнім часом окремі вчені та практики, передусім працівники
Департаменту державної виконавчої служби, вважають, що прокуратура не вправі здійснювати прокурорський нагляд у виконавчому
провадженні. Вони посилаються на норми ст. 8 Закону України «Про
виконавче провадження», а також на зміни до цього нормативноправового акту від 10.07.03. якими, з-поміж іншого, виключено статтю про прокурорський нагляд та змінено порядок контролю за законністю виконавчого провадження.
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Ця позиція, на думку вчених, є невірною, виходить з вузького тлумачення правових норм. Саме з огляду на умови правової дійсності, неспроможності наявної системи органів державної виконавчої
служби забезпечити дотримання законності у процесі примусового
виконання рішень, виникає об’єктивна потреба введення нагляду прокуратури, як складової функції правоохоронного та правозахисного органу із забезпечення законності у виконавчому провадженні.
Однак основна проблема полягає в тому, що прокурорський нагляд як такий є доволі опосередкованим, оскільки наразі прокуратура не є «активним гравцем» у забезпеченні нагляду за законністю
виконавчого провадження. Законом передбачено, що дії (бездіяльність) державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби оскаржуються до керівника відповідного відділу
державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до суду. Тобто органами прокуратури такі скарги розглядатися не можуть, і вони підлягають направленню за належністю.
Саме тому розгляд питання щодо окремих засад діяльності прокурора у виконавчому провадженні є надзвичайно важливим і актуальним. Тож виглядає цілком закономірним, що після запровадження нового законодавства про виконавче провадження у теорії
з’явилось нове родове поняття — «прокурор у виконавчому провадженні» (див. Солодкий В. І., Руденко М. В., Кармазін І. І. Прокурор
у виконавчому провадженні: завдання, організація та повноваження / Навч.-мет. посіб., Київ. — 2002. — 64 с.). Прокурор у виконавчому провадженні займає подвійне становище, що з одного боку,
полягає у можливості здійснення нагляду за законністю актів та дій
державного виконавця, інших учасників виконавчого провадження,
а також осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій, а, з другого, у зверненні прокурора (на підставі виконавчого документа) до
державного виконавця із заявою про відкриття виконавчого провадження у випадках представництва інтересів громадянина або держави
в суді. Діяльність прокурора у виконавчому провадженні в цьому
ракурсі набуває значення додаткової гарантії захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб.
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Таким чином, метою діяльності прокурора у виконавчому провадженні є всемірне утвердження верховенства права, зміцнення порядку примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому
виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, а завданням — вжиття заходів щодо усунення порушень закону, від
кого б вони не виходили, поновлення порушених прав стягувача і
притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності
осіб, які допустили ці правопорушення.
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВ
У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Старанов О. В.,
ІІІ курс, група МІ-31, спеціальність «Міжнародна інформація»
к. тел.+380637458853, E-mail: staranov.alex.1995@gmail.com;
науковий керівник: Орловська І. Г,
старший викладач
Міжнародні відносини — сукупність економічних, політичних,
ідеологічних, правових, дипломатичних та інших зв’язків між державами й системами держав, між головними соціальними, економічними, політичними силами, організаціями й громадськими рухами,
які діють на світовій арені.
Міжнародні відносини є особливим різновидом суспільних відносин. З одного боку, вони — своєрідне втілення внутрішньо-суспільних відносин, з іншого — якісно нова система з притаманними
тільки їй рисами. Вони характеризуються взаємодією таких суб’єктів
політичного життя, як держави, народи, політичні й громадські організації, рухи і навіть окремі особи різних країн. Забезпечують інтереси соціальних груп за межами національних держав, відносини
між державами, міждержавними організаціями, партіями, компаніями, приватними особами різних держав, інтеграційні зв’язки, які
формують людське співтовариство.
Формуються вони під впливом зовнішньої політики країн світу,
певною мірою регулюючись багатьма міжнародними нормами і цінностями, виробленими людством упродовж його історичного роз401
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витку. Тому міжнародні відносини слід розглядати як систему систем, макросистему, в якій функціонують у суперечливій єдності й
взаємодії різні її елементи і ланки, що представляють різноманітні
інтереси держав, ідеологічні настанови їх громадських рухів і організацій. З глобалізацією світогосподарських зв’язків, інтенсивною
політичною інтеграцією держав, посиленням залежності людства від
зброї масового знищення, екологічною небезпекою на міжнародні
відносини активно впливають загальнолюдські інтереси. На відміну
від внутрідержавних відносин у міжнародних відносинах відсутній
апарат їхнього регулювання, єдиний регулюючий центр, якому беззастережно підкорялися б суб’єкти міжнародного політичного життя.
Стрижневим елементом міжнародних відносин є політичні відносини, які, взаємодіючи з іншими відносинами, своєрідно спрямовують їх. Головним суб’єктом міжнародних відносин є держава. За
сучасних умов на міжнародній арені все активніше виступають і недержавні, неурядові організації, суспільно-політичні рухи, але їхню
роль не можна порівнювати з роллю держав в міжнародних відносинах, особливо у політичних.
Держави репрезентують на міжнародній арені суспільства в цілому, а не окремі соціальні групи чи політичні організації. Такі важливі питання, як суверенітет, безпека, територіальна цілісність вирішує
через свої структури тільки держава. Вона — єдиний загальнонаціональний інститут, який має легітимні повноваження здійснювати
політику на міжнародній арені: укладати двосторонні й багатосторонні договори про співробітництво в певних сферах, оголошувати
війну тощо. Сукупна зовнішньополітична діяльність суверенних держав визначає всю світову політику.
У просторі міжнародних відносин відсутнє центральне ядро влади,
рішення якого були б обов’язковими для всіх держав, інших суб’єктів
міжнародного політичного життя. Тому світовий політичний процес
певною мірою є стихійним, хоча в останні десятиліття простежуються спроби його впорядкування, зміцнення миру і стабільності у
світі. На перебігу світового політичного процесу позначаються як
раціональні, виважені з точки зору інтересів людства політичні дії і
рішення держав і міждержавних об’єднань, так і спонтанні, ірраціональні, непередбачувані дії. Поряд з прогресивними інституціями
на міжнародній арені діють і реакційні, екстремістські сили.
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ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОБІГ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ
АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
Старков І. О.,
І курс,спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право,
Університет «Україна», к. тел. 0934906970;
Науковий керівник: Короєд С. О.,
доктор юридичних наук, доцент
На даний час Україна прямує по шляху побудови держави з високим рівнем правосвідомості у якій пріоритетами є права людини та
дотримання людиною обов’язків, покладених на неї законодавством.
Актуальність питання адміністративної відповідальності за правопорушення передбачене ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зумовлена дедалі частішими зловживаннями та порушеннями законодавства України, що є індикатором
необхідності удосконалення механізму відповідальності.
Про численні випадки зберігання та транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного
збору встановленого зразка каже судова практика [1] та інформація
оприлюднена в засобах масової інформації.
Фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів є доволі значною проблемою, і набирає все більшого масштабу як на
території України, так і у всьому світі.
Так, згідно Податкового кодексу України [4], акцизний податок —
непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції),
визначених цим кодексом як підакцизні, що включається до ціни
таких товарів (продукції).
Якщо звернутись до історичного розвитку акцизного податку, цей
різновид податку, за умови його ефективного та правильного застосування, може мати значний вплив на рівень економіки держави,
оскільки справляється таких з товарів, які мають широкий попит на
ринку.
Ухилення від сплати акцизного податку є несприятливим явищем для розвитку держави, яке тягне за собою, як потрапляння на
403

Секція 13

Правове
господарської

ринок несертифікованої продукції, так і відтік коштів з державного
бюджету до тіньового сектору економіки. В цьому випадку збитки
несе, не тільки держава, а й споживач продукту, адже, останній не
може бути впевненим, що продукт, який він придбав, є захищеним
та не здійснить негативний вплив на його здоров’я, а в певних випадках і життя.
Неодноразово органам виконавчої влади України надавалися розпорядження, щодо посилення протидії незаконному виробництву і
обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів [2], [3].
Проте, як показує реальний стан справ, достатнього правового
простору для легальної діяльності суб’єктів господарювання, захисту
інтересів держави у сфері виробництва, обігу алкогольної і тютюнової продукції, що забезпечить реалізацію єдиної державної політики щодо даного виду господарської діяльності та виконання вимог Податкового кодексу України так і не створено.
З огляду на вищевикладене, питання оптимізації механізму адміністративної відповідальності за обіг фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів залишається досить актуальним
на сьогоднішній день, потребує глибокого дослідження та практичних порад щодо виходу із ситуації, що склалась.
Література:
1. Єдиний державний реєстр судових рішень України (режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua)
2. Наказ Державної податкової адміністрації України від 14 травня
2005 року № 178, про посилення державного контролю за цільовим використанням спирту підприємствами, що виробляють горілку та лікеро-горілчані вироби, повнотою та своєчасністю надходження до бюджету акцизного збору. [Електронний ресурс] / Державна фіскальна служба України, 2015. Режим доступу: http://zir.minrd.gov.ua/
3. Наказ Державної податкової адміністрації України від 24 березня
2004 року № 160, про посилення державного контролю за виробництвом
та обігом спирту, повнотою та своєчасністю надходження до бюджету акцизного збору [Електронний ресурс] / Державна фіскальна служба України, 2015. Режим доступу: http://zir.minrd.gov.ua/
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України, 2015. — Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
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СПІВВІДНОШЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
І ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
Сухицька Н. В.,
професор кафедри теорії права і міжнародної інформації,
к. тел. 093-520-54-84
Після розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності розпочалося активне використання понять «правова держава» і «верховенство права». Поняття верховенства права стало популярним через
те, що несло нові ідеї визнання природних прав і свобод людини і
громадянина, їх невідчужуваності, заборони скасування та широкий
перелік особистих, громадянських і політичних прав. Це поняття поряд з уже існуючим поняттям правової держави відразу було взяте
на озброєння правовою наукою і практикою. Саме тому сучасний
стан правової науки і конституційно-правової практики характеризується використанням обох понять, концепцій — верховенства права і правової держави. Більше того, обидва ці поняття закріплені в
Конституції України 1996 р. (ст. 1 щодо правової держави і ст. 8 щодо верховенства права), що є безпрецедентним для конституційної
практики Європи. Ці поняття також були закріплені в Конституційному договорі.
Стосовно засад правової держави, то їх пряме відображення присутнє в багатьох положеннях Конституції. Посилання на правову
державу в Конституції України зустрічається вже в її преамбулі, де
декларується прагнення Верховної Ради України розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу. Ст. 1 Конституції проголошує Україну правовою державою. У частині першій
ст. 3 Конституції зафіксований один із найважливіших матеріальних аспектів правової держави — проголошення людини, її життя і
здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю в Україні, обумовленість діяльності держави правами і свободами людини і громадянина та їх гарантіями. Тут також закріплена відповідальність держави перед людиною за свою
діяльність, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини визначені головним обов’язком держави.
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Відтворення принципу верховенства права у Конституції здійснене у ст. 8, згідно з якою в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Вказана стаття відображає важливі принципи як
для правової держави, так і для верховенства права, а саме принцип законності, принцип прямої дії норм Конституції та судовий
захист прав і свобод людини. Щодо принципу законності, то його
зміст розкривається через визнання Конституції України актом найвищої юридичної сили, необхідність приймати закони і інші нормативно-правові акти на основі Конституції і відповідно до неї.
У р. II Конституції, присвяченому правам і свободам людини і громадянина, проголошені основні постулати принципу верховенства
права — природно-правова вимога невідчужуваності і непорушності
прав і свобод людини, неможливість їх скасування чи позаконституційного обмеження, відображаються такі основні права, як невід’ємне
право на життя, право на повагу до гідності людини, право на свободу і особисту недоторканність, рівність людей у гідності і правах.
Поняття верховенства права переважно сприймалось як одна з
характеристик правової держави. З метою розкриття змісту обох концепцій упродовж останніх десятиліть було опубліковано чимало наукових робіт, у тому числі й фундаментальних. Залишається чимало
нез’ясованих питань стосовно понять верховенства права і правової держави, сутності і змісту обох концепції, їх співвідношення,
встановлення спільних чи специфічних ознак. Наукове з’ясування
цього дало б можливості для кращого розуміння природи прав людини, форм і механізмів їх захисту, меж і обсягів конституційноправового регулювання владних відносин. Вивчення співвідношення
обох доктрин є актуальним не тільки для України, а і для всієї Європи, а особливо актуальним стало після створення Європейського
Союзу.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ
Таланчук І. В.,
аспірантка Університету «Україна»,
кафедра адміністративного, фінансового
та інформаційного права
В українському суспільстві за роки незалежності було сформоване розуміння того, що освіта — це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів,
зміцнення міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу України, створення умов для самореалізації кожної особистості (ст. 82).
На сьогодні чисельність людей з інвалідністю серед жителів планети сягає показника в понад мільярд осіб або 15%. В Україні чисельність людей з інвалідністю становить близько 2,8 мільйонів осіб
або 6,1% від загальної чисельності населення (ст. 3).
Змінюється якісний склад населення, і на це не можна не звертати увагу. Адже серед інвалідів багато молодих працездатних людей, їм тільки треба допомогти отримати хорошу професію, за якою
вони могли б працювати — з цього отримають користь і вони, і
суспільство [2].
Тож в умовах реформування соціальної сфери Україні, її інтеграції до єдиного європейського освітнього простору підвищуються
вимоги до функціонування публічної адміністрації у цій сфері, діяльність якої спрямована на адміністративно-правове регулювання вищої
освіти інвалідів, тобто виникає нагальна необхідність в удосконаленні правових засад та адміністративної діяльності у цій сфері [3].
На проблеми адміністративно-правових відносин у сфері вищої
освіти інвалідів в Україні звертали свою увагу вітчизняні вчені:
М. Л. Авраменко, В. О. Боняк, Н. Я. Козліковська, К. О. Кольченко,
Н. О. Мірошниченко, Г. Ф. Нікуліна, В. І. Оліфір, С. В. Пасічніченко, К. М. Романенко, М. Талан, П. М. Таланчук та інші.
Вища освіта — сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і гро407
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мадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі)
у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої
освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної
середньої освіти [1].
Право на освіту — це право людини на здобуття певного обсягу
знань, культурних практик, професійної орієнтації, які необхідні для
нормальної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства.
Доступність освіти — це складовий елемент реалізації прав людей з інвалідністю на справедливий розгляд у світлі Конвенції ООН.
При цьому зміст доступності — це чинники, яки впливають на реалізацію рівного доступу до якісної освіти та залежать від побудови
освітньої системи, матеріально-технічної бази навчального закладу,
підготовки кадрів, їх кваліфікації, надання та організація інвалідам
безоплатної допомоги на освіту, тощо. У відповідності до них публічна адміністрація повинна створити студентам та науково-педагогічним працівникам з інвалідністю належні умови для навчання і
праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування.
До публічної адміністрації, яка здійснює адміністративно-правове
регулювання вищої освіти інвалідів в Україні, відносяться: Міністерство освіти і науки, Міністерство соціальної політики України,
Фонд соціального захисту інвалідів, Міністерство охорони здоров’я
України, Рада з питань освіти інвалідів, Центр інклюзивних технологій навчання ВНЗ. Їх права та обов’язки визначені законодавством України з метою забезпечення права інвалідів на якісну освіту.
Отже, адміністративно-правові відносини у сфері вищої освіти
інвалідів — це форма соціальної взаємодії публічної адміністрації
та студентів з інвалідністю, адміністрації ВНЗ, науково-педагогічних
працівників, які навчають або забезпечують навчання інвалідів, з метою забезпечення права інвалідів на якісну вищу освіту, учасники
якої мають суб’єктивні права й несуть юридичні обов’язки.
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ФОРМУВАННЯ НОВОГО СУСПІЛЬСТВА
ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Фалєєва Л. В.,
ӀӀІ курс, група ПО-31, спеціальність «Політологія»,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (068)-868 42 61;
науковий керівник: Орловська І. Г.,
старший викладач
У третьому тисячолітті дослідники все частіше звертаються до
теми виявлення стратегічних тенденцій становлення світової спільноти, оскільки людство розпочинає нову фазу своєї історії, що характеризується переходом від роздробленості народів, країн і регіонів до їх єдності, а саме — епоху глобалізації.
Соціальний, економічний, політичний простір окремої держави
вже давно виходить за рамки поділених кордонів, так чи інакше
впливаючи один на одного. Формування глобальних економічних
зв’язків, екологічний, демографічний виклики неможливо вирішити
поодинці, локальними зусиллями й засобами. Вирішення цих проблем можливе тільки при об’єднанні зусиль усієї світової спільноти. Цього вимагають спільні загрози і проблеми.
Значну стурбованість викликає стан екології земної кулі, яка відкрито приноситься в жертву інтересам капіталу. Розкручена Заходом
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гонка надспоживання поглинає все більше природних ресурсів, веде
до незворотних змін оточуючого середовища з катастрофічними для
всього світу наслідками. Не менші проблеми виникли і в соціокультурній сфері. Засобами інформації насаджується масова культура,
відбувається маніпуляція свідомістю і почуттями людей, їх інтересами і потребами. Ці проблеми змушують задуматися над тим, що
всі жителі планети є громадянами світу, що єдиному людству нема
альтернативи, і тому в інтересах збереження цивілізації на планеті
мають існувати не тільки спільні для всіх принципи та правила співжиття, але і спільна відповідальність за долю Землі, спільне вирішення питань та проблем.
Глобалізація — слово, яке набуло вжитку наприкінці минулого
століття, воно ввібрало в себе всі сфери життя і діяльності суспільства. Досліджуючи характер змін у світовій спільноті в епоху глобалізації одні дослідники вважають, що світ стає все більш однорідним в економічному, соціальному, культурному плані. Приймаються
єдині моделі економічного розвитку, духовної культури, стандартів
поведінки. Класичними в цьому відношенні є роботи Ф. Фукуями
про перемогу західної ліберальної ідеології, і в цьому значенні —
про кінець історії. Інші дослідники вважають, що світ, навпаки, є
розділеним і розколотим. Причому, їх увага акцентується на різних
факторах. Так Р. Інглегарт проводить дослідження системи цінностей в постіндустріальних суспільствах, які найбільш успішно розвиваються і осмислюючи їх, приходить до висновку, що саме системи
цінностей впливають на поляризацію сучасного світу та визначають
зміни, які відбуваються в ньому.
Я належу до перших. Наприклад, в політичному і в економічному
значенні війна народу проти народу несе в собі наслідки не лише
локальні, а й глобальні, поступово впливаючи на ту чи іншу країну
сусіда чи навіть світ загалом, адже Світові війни також починались
з локальних конфліктів. Цей приклад показує нам залежність країн
одна від одної у тій чи іншій сфері свого існування.
В сучасному світі суспільство не може існувати окремо, не приймаючи участі та не будучи членом міжнародних організацій, спільнот, товариств, інакше воно не існуватиме. Тому нове суспільство
перш за все характеризується єдністю, спільною метою існування та
повинно спільно шукати шляхи збереження миру та людської цивілізації на землі.
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МІЖНАРОДНА СУДОВА ПРОЦЕДУРА
ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ
Фоміна Є. М.,
студентка коледжу «Освіта» групи ПЗ-33 ВМУРоЛ «Україна»
к. тел. 063 189 39 53; E-mail: phorina@ukr.net;
науковий керівник: Долгий С. А.,
старший викладач кафедри теорії права
та міжнародної інформації
Актуальність: на даний момент міждержавні конфлікти є досить
поширені, тому юристам-початківцям, а також і усім громадянам в
цілому варто знати, яким чином можна вирішити різні міжнародні
спори без особливих затрат у найбільш лояльний і законний спосіб.
Мета роботи: висвітлити поняття міжнародної судової процедури, її стадій, форм, функцій та призначення.
Судова процедура є одним із видів розв’язання міжнародних спорів. Міжнародний Суд — це утворюваний на основі міжнародного
договору постійний орган, покликаний вирішувати міжнародні спори
шляхом судової процедури.
На відміну від арбітражу, склад, процедура, юридичні джерела рішень Міжнародного Суду визначаються не спеціальною угодою сторін, що сперечаються, у кожному окремому випадку, а постійним
Статутом Міжнародного Суду ООН, що складає невід’ємну частину
Статуту ООН. Всі члени ООН є тим самим і учасниками Статуту.
Міжнародний Суд ООН знаходиться в Гаазі, склад головного
суду — 15 судів, що обираються Генеральною Асамблеєю і Радою
Безпеки ООН на 9 років, із числа фахівців в галузі міжнародного
права. Міжнародний Суд правочинний виносити не тільки обов’язкові рішення у спорах, переданих на його розгляд за згодою сторін,
але і вправі давати будь-які консультативні висновки у відношенні
будь-яких питань міжнародного права.
Судовий процес у рамках Міжнародного Суду складається з двох
частин: письмової й усної. Письмова частина полягає в повідомленні Суду сторонами меморандумів і контрмеморандумів, що викладають позиції держав, які сперечаються, усна — у заслуховуванні
представників держав, що сперечаються, їхніх адвокатів, свідків, експертів. Рішення Суду юридично обов’язкове для сторін, що беруть
участь у справі.
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Залежно від характеру розглянутих спорів, міжнародні суди діляться на суди з вирішення: а) міждержавних спорів (Міжнародний
Суд ООН, Економічний Суд СНД); б) як міждержавних спорів, так
і справ, порушуваних фізичними і юридичними особами проти держав і міжнародних організацій (Європейський суд з прав людини);
в) трудових спорів у рамках міжнародних організацій (Адміністративний трибунал МОП); г) з притягнення до відповідальності фізичних осіб (Нюрнберзький трибунал); д) різноманітних категорій спорів (Суд ЄС).
Судова процедура є одним із видів розв’язання міжнародних спорів. Міжнародний Суд — це утворюваний на основі міжнародного
договору постійний орган, покликаний вирішувати міжнародні спори
шляхом судової процедури. Міжнародний Суд ООН знаходиться в
Гаазі, склад головного суду — 15 судів, що обираються Генеральною Асамблеєю і Радою Безпеки ООН на 9 років, із числа фахівців
в галузі міжнародного права. Судовий процес у рамках Міжнародного Суду складається з двох частин: письмової й усної. Письмова
частина полягає в повідомленні Суду сторонами меморандумів і
контрмеморандумів, що викладають позиції держав, які сперечаються, усна — у заслуховуванні представників держав, що сперечаються, їхніх адвокатів, свідків, експертів. Рішення Суду юридично
обов’язкове для сторін, що беруть участь у справі. Рішення Суду є
остаточне й оскарженню не підлягає.
ПРАВОВЕ І НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Форкош Д. О.,
аспірант кафедри теорії права і міжнародної інформації,
Університет «Україна», к. тел. 093-905-23-90;
науковий керівник: Сухицька Н. В.,
кандидат юридичних наук, доцент
Система управління соціально-політичними процесами в Україні
має досить різноманітну правову основу і ґрунтується на основних
положеннях Конституції України, Кодексу законів про працю та законів, прийнятих Верховною Радою.
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Першочергове значення мають наступні закони і нормативні акти, що регулюють соціальні відносини: Закони України «Про межу
малозабезпеченості», «Про мінімальний споживчий бюджет», «Про
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про
оплату праці», «Про зайнятість населення», «Про освіту», «Про пенсійне забезпечення», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону
здоров’я», «Про колективні договори і угоди», «Про підвищення соціальних гарантій для трудящих» та Конвенції МОП.
Правовою та нормативною базою служать також постанови уряду,
укази Президента, положення та інструкції з питань соціальної політики.
Механізм правового регулювання соціально-політичних відносин
включає систему норм різних галузей права і методів, форм юридичного впливу на суб’єкти та об’єкти управління з метою задоволення соціальних потреб індивідів і забезпечення можливостей реалізації соціальних інтересів членів суспільства.
Правове забезпечення системи управління соціально-політичними
процесами направлене: на регулювання соціальних і перш за все
трудових відносин, що складаються між роботодавцями та найманими працівниками; захист прав та законних інтересів працівників,
що виходять із трудових відносин; дотримання, виконання та використання норм чинного законодавства у сфері праці, її охорони,
пенсійного та соціального забезпечення; розробку та затвердження
локальних нормативних і ненормативних актів організаційного, організаційно-розпорядчого та соціально-економічного характеру; підготовку пропозицій щодо зміни діючих або відміни застарілих, що
фактично втратили чинність нормативних актів з питань соціальної
політики.
Здійснення правового забезпечення соціально-політичних проблем
в організації покладається на її керівника та інших посадових осіб
(у межах наданих їм прав та повноважень при здійсненні ними організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських, трудових
та інших функцій), а також на керівника системи управління персоналом та її працівників з питань, що входять до їх компетенції.
Крім правової бази, управління соціально-політичними процесами здійснюється на матеріалах нормативно-методичного характеру.
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Нормативно-методичне забезпечення системи управління соціально-політичними процесами — це сукупність документів організаційного, організаційно-методичного, організаційно-розпорядчого,
технічного, нормативного, техніко-економічного та економічного характеру, які встановлюють норми, правила, вимоги, характеристики,
методи, що використовуються при вирішенні завдань щодо соціального управління, соціального захисту і затверджені в установленому
порядку компетентними відповідними органами.
Нормативно-методичне забезпечення створює умови для ефективного процесу підготовки, прийняття та реалізації рішень з питань
соціального управління. Воно полягає в організації розробки та використання методичних документів, а також ведення нормативного
господарства в системі управління соціально-політичними процесами. Відповідальність за забезпечення нормативно-методичними
документами несуть відповідні органи державного рівня з питань
реалізації соціальної політики.
Нормативно-методичні документи можуть бути такі: нормативнодовідкові; організаційного, організаційно-розпорядчого та організаційно-методичного характеру; технічного, техніко-економічного та
економічного характеру.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ
І СВОБОД ГРОМАДЯН НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ
ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ
Фрицький Ю. О.,
доктор юридичних наук, професор
Наразі в Україні у період формування державної політики по забезпеченню конституційних прав і свобод людини і громадянина на
окупованих територіях не дослідженим залишається весь комплекс
способів і форм захисту таких прав на території Автономної Республіки Крим та окремих територій Луганської і Донецької областей.
Захоплення частин територій України військами Російської Федерації спричинило низку політичних, соціально-економічних і культурно-гуманітарних проблем та підкреслило недостатню ефективність
міжнародної системи колективної безпеки. На цьому тлі в Україні
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з’явилися нові соціальні категорії населення, які покинули свої місця постійного проживання й переселилися на вільні від окупаційного режиму території, але більша частина населення — громадяни
України, залишилися на окупованих територіях. Перебування на
окупованих територіях спричинило значні труднощі проживання,
оскільки окупаційний режим сприяв зубожіння українського населення, а також вдався до терору і репресій.
За таких умов українська влада розгорнула широку програму підтримки українського населення на окупованих територіях, першим
кроком якої було прийняття Закону України «Про забезпечення прав
і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, метою якого, згідно
статті 2 стало визначення статусу території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлення особливого правового режиму на цій території, визначення
особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захист прав і свобод людини і громадянина, а
також прав і законних інтересів юридичних осіб. Зазначений Закон
декларує захист конституційних прав і свобод людини і громадянина на окупованих територіях України.
В той же час, безпосередній перелік способів захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина на окупованих територіях України Закон не надає. Перелік способів захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина на окупованих територіях
України можна представити за наступними критеріями: за суб’єктами
захисту; за суб’єктами, до яких людина може звернутися за захистом; залежно від видів порушених прав людини і громадянина.
За суб’єктами захисту — згідно статті 6, статті 18 даного Закону:
особи, що проживають на окупованій території та особи, що переселилися з неї.
За суб’єктами, до яких людина може звернутися, статті 5, 6 та 12
передбачають наступні суб’єкти: Президент України, Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації,
суди загальної юрисдикції та спеціалізовані суди, Конституційний
Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокуратура, адвокатура, інші правоохоронні органи України.
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Також, залежно від видів порушених прав людини і громадянина
Закон передбачає наступні способи захисту: пункт 6 статті 5 передбачає відшкодування матеріальної і моральної шкоди, яке покладається на Російську Федерацію; стаття 6 — відновлення громадянських прав чи прав про спеціальний статус — шляхом оформлення
документів; стаття 7 — забезпечення права на зайнятість, пенсійне
забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
соціальні послуги, освіту — відповідно до законодавства України.
Важливою нормою є пункт 12 статті 7, який забезпечує право студентів-переселенців за державний кошт закінчувати навчання на території не окупованої України з правом проживання у гуртожитках
за час навчання. Тим самим держава захищає одну з найбільш вразливих верств населення окупованих територій — студентів. В цьому
сенсі це питання потребує свого подальшого глибокого дослідження.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ТЯЖКЕ
ТІЛЕСНЕ УШКОДЖЕННЯ, ЗАПОДІЯНЕ У СТАНІ
СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ
Харук О. М.,
студентка 3-го курсу, спеціальності «Правознавство»,
Кіровоградського інституту розвитку людини;
науковий керівник: Ткаченко І. М.
Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, є одним із видів тілесних ушкоджень, а також злочином, який можна віднести до групи злочинів
проти здоров’я. Тому доцільно розглядати безпосередній об’єкт злочинів проти здоров’я не взагалі, а відносно тілесних ушкоджень, у
тому числі злочину, передбаченого ст. 123 КК (далі КК) [1]. У правовій літературі проблеми кримінальної відповідальності за посягання на життя і здоров’я особи, вчинені в стані сильного душевного хвилювання, розглядались у роботах М. К. Аніянца, М. І. Бажанова та ін.
При заподіянні тілесних ушкоджень посягання безпосередньо
спрямоване на заподіяння шкоди здоров’ю іншої людини. Саме тому
здоров’я людини і є безпосереднім об’єктом тілесних ушкоджень
416

регулювання
діяльності

Секція 13

[2 ст. 368]. Склад даного злочину визнається привілейованими, тому що він належать до злочинів з пом’якшуючими обставинами.
Підставою пом’якшення відповідальності є знаходження винного під
час учинення цього злочину у стані сильного душевного хвилювання. Стан сильного душевного хвилювання — це стан фізіологічного
афекту, що являє собою короткочасну інтенсивну емоцію, яка домінує в свідомості людини, котра значною мірою (хоча і не повністю) втрачає контроль над своїми діями і здатність керувати ними
(ст. 116 ККУ)
Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, має місце тоді, коли в результаті описаного у ч. 1 ст. 121
діяння настає смерть потерпілого. Особливістю цього кваліфікуючого виду умисного тяжкого тілесного ушкодження є те, що у ньому присутні два суспільно небезпечні наслідки (первинний — тяжкі
тілесні ушкодження і похідний — смерть), психічне ставлення до
яких з боку винного є різним. До заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження він ставиться умисно, а до настання смерті потерпілого від такого ушкодження — необережно. При цьому винний
усвідомлює можливість настання похідного наслідку в результаті
настання первинного. Якщо ж таке усвідомлення відсутнє, вчинене
слід кваліфікувати як вбивство через необережність.
Для відмежування умисного вбивства від заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого,
слід ретельно досліджувати докази, що мають значення для з’ясування змісту і спрямованості умислу винного [3, ст. 554]. Питання
про умисел необхідно вирішувати виходячи із сукупності всіх обставин вчиненого злочину, зокрема враховувати спосіб, знаряддя
злочину, кількість, характер і поранень, взаємовідносини винного і
потерпілого[4, ст. 212].
Якщо винний діяв з умислом на вбивство, тривалість часу, що
пройшов з моменту нанесення ушкоджень і до смерті потерпілого,
для кваліфікації злочину як умисного вбивства значення не має.
Отже, злочин, що розглядається, характеризується лише умисною
формою вини. У тих випадках, коли посягання на життя та здоров’я
особи вчинені в стані сильного душевного хвилювання, здійснюються
через необережність, кримінальна відповідальність не настає. Ус417
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відомлення особою суспільно небезпечного характеру свого діяння
здійснюється не в повному обсязі (не в повній мірі). Це пояснюється тим, що винний при вчиненні злочину перебуває під владою
афектного подразника, при якому послаблюється контроль за своєю поведінкою і здатність керувати своїми вчинками.
Література:
1. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради — 2001. —
№ 25–26. — С. 131 (із змінами та доповненнями станом на 01.09.2014 р.).
2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4те вид., перероблене і допов. За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. —
К.: Юридична думка, 2007. — 368с.
3. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник за ред.
М. І Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. — 2-е вид., перероблене і доповнене,
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ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО
ЯК ПІДҐРУНТЯ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ ПРАВА
Цудинович О. І.,
асистент кафедри теорії права і міжнародної інформації,
Інститут права та суспільних відносин, Університет «Україна»,
к. тел. 093-905-23-90;
науковий керівник: Сухицька Н. В.,
кандидат юридичних наук, доцент
Загальнолюдські цінності в політико-правових теоріях — це ті,
які незалежно від часу і умов творення не втратили своєї актуальності, їх вивчення має нині суттєве теоретичне та практичне значення.
З огляду на це, загальнолюдську цінність мають ідеї загального
блага, справедливості, свободи, рівності, гуманізму, що містяться у
тих або інших конкретних політико-правових вченнях. Саме на цю
загальнолюдську частину змісту тих або інших політичних чи правових вчень слід звернути особливу увагу. Адже в ній можна знайти правильні підходи до вирішення питань, які хвилюють суспільство і сьогодні.
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З виникненням та розвитком держави і права виникли численні
теорії, які прагнули пояснити процеси походження, сутності та соціального призначення держави, права і пов’язаних з ними явищ.
Множина таких доктрин була обумовлена низкою факторів. Це, поперше, існування неоднорідних соціальних груп, які виникли на
основі різних економічних, політичних та духовних інтересів. Для
обґрунтування та забезпечення умов задоволення своїх специфічних
потреб ці групи формували і розповсюджували відповідні політичні і правові теорії. По-друге, має суттєве значення і різниця у відправних світоглядних ідеях та методологічних підходах, на яких
ґрунтувалися дослідники, що вивчали і намагалися пояснювати ці
явища. І, по третє, це, безумовно, складність, різноплановість держави, права і політики як об’єктів дослідження, а також і умов, у
яких вони функціонують та взаємодіють між собою, та іншими соціальними явищами.
Політичні та правові вчення і концепції створювалися конкретними людьми — філософами, політичними діячами, публіцистами.
Але ставали більш-менш відомими і одержували повну підтримку
лише ті з них, які правильно відображали інтереси певної соціальної або політичної групи та поєднували шляхи вирішення існуючих
політичних і правових проблем у відповідності з їх потребами.
У всіх конкретних політичних і правових вченнях слід розрізняти конкретно-історичну та загальнолюдську сторони.
Конкретно-історичний аспект охоплює те, що відображає історичний час створення доктрини, відповідає на питання, які були
актуальними саме в історичних умовах її створення. Тому для вирішення сучасних проблем ця сторона практичної цінності, як правило, не становить, а має лише пізнавальне значення.
Багато сучасних політичних і державно-правових документів використовують категорії і поняття, сутність яких неможливо глибоко
зрозуміти, не звертаючись до праць мислителів, які їх сформулювали. Це стосується, наприклад, таких понять, як правова держава,
громадянське суспільство, розподіл влад, народний суверенітет тощо.
Саме праці таких діячів є першоджерелами при вивченні історії політичних та правових вчень.
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У прогресивних політико-правових концепціях послідовно обґрунтовується думка про те, що людина є метою суспільного розвитку, а всі державно-правові і політичні явища та інститути — лише
засоби її досягнення. Засвоєння такого гуманістичного підходу до
визначення сутності та призначення держави та права буде відповідно виливати і на повсякденну практичну діяльність юриста.
Схожі суспільні умови породжують і схожі суспільні потреби і,
в свою чергу, потребують відповідних політико-правових форм і методів їх вирішення як у минулому, так і в наш час.
Вивчення проблем, що виникали у минулому, та шляхів і методів їх вирішення, які ґрунтувалися на відповідних політико-правових
ідеях, допомагає враховувати досвід минулого, дає можливість уникнути багатьох помилок. В історії політико-правових вчень багато
невивчених джерел, маловідомих імен, фактів. Вивчення державноправових і політичних доктрин усуває «білі плями» передусім у
малодослідженій історії політичних і правових вчень в Україні.
ОЦІНКА МАЙНА БОРЖНИКА
Черешнюк О. В.,
4 курс, група ПЗ-41,спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин, Університет «України»,
к. тел. (063)-718-51-88;
науковий керівник: Марченко М. Г.,
старший викладач
Оцінка майна боржника провадиться державним виконавцем, якщо вартість майна не перевищує сто неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, за ринковими цінами, які діють на день проведення оцінки, крім випадків, коли оцінка провадиться за регульованими цінами, а також у разі оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден.
Якщо оцінити окремі предмети складно або якщо боржник чи
стягувач заперечує проти передачі арештованого майна боржника на
реалізацію за оцінкою, проведеною державним виконавцем, останній
запрошує суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання
для визначення вартості майна. Витрати на призначення суб’єкта
оціночної діяльності — суб’єкта господарювання несе сторона, яка
оспорює оцінку майна, проведену державним виконавцем.
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Для проведення оцінки нерухомого майна, транспортних засобів,
повітряних, морських, річкових суден та майна, вартість якого перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, державний виконавець залучає суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта
господарювання, який здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Державний виконавець про оцінку арештованого майна повідомляє сторони, які мають право оскаржити
оцінку майна до суду в 10-денний строк з дня отримання повідомлення. Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»,
примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу
службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці,
визначені Законом України «Про державну виконавчу службу». За
наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення, або у разі
виконання зведеного виконавчого провадження у встановленому Міністерством юстиції України порядку можуть утворюватися виконавчі групи, до складу яких включаються державні виконавці одного або кількох органів державної виконавчої служби. Постановою
директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України або начальника управління державної виконавчої
служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в
області, містах Києві та Севастополі на керівника групи можуть покладатися права і повноваження у виконавчому провадженні, встановлені цим Законом, для начальників відділів примусового виконання рішень та заступників начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь
юстиції — начальників відділів державної виконавчої служби. Інші
органи, установи, організації і посадові особи провадять окремі виконавчі дії у випадках, передбачених законом, у тому числі відповідно до статті 5 Закону України «Про виконавче провадження», на
вимогу чи за дорученням державного виконавця.
Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових
осіб) — це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у
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цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів
та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в
межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього
Закону підлягають примусовому виконанню.
Забезпечення виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) на території Черкаської області фактично здійснює 162 державних виконавців (194 за штатним розписом) у 26 відділах державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції та відділі
примусового виконання рішень управління державної виконавчої
служби Головного управління юстиції у Черкаській області.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОНОВЛЕННЯМ ПРАЦІВНИКА
НА РОБОТІ
Шаповал С. М.,
старший викладач кафедри правознавства
Полтавського інституту економіки і права, к. тел. (050)-9853105
Напевно, найбільш розповсюдженою категорією судових спорів
у сфері трудового права є спори щодо поновлення працівників на
роботі. Існуюча судова практика свідчить про те, що у більшості випадків суди виступають на захисті прав працівників, оскільки в процесі
судового розгляду встановлюються факти порушень роботодавцем вимог чинного законодавства при проведенні звільнення працівника.
Відповідно до статті 55 Конституції України кожен має право
будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань, права і свободи
людини і громадянина захищаються судом. У трудових правовідносинах це може реалізовуватися при виникненні трудових спорів.
Чинним Кодексом законів про працю України, а саме ст. 235 визначені випадки, коли працівник повинен бути поновлений на попередній роботі: звільнення без законної підстави та незаконне переведення на іншу роботу.
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На мою думку поновлення на роботі — це надання працівнику
обумовленої трудовим договором роботи, саме тієї, яку він втратив,
у зв’язку з неправомірним припиненням трудового договору.
Відповідно до частини 6 статті 43 Конституції України громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Тому поновлення працівника на роботі потрібно розглядати як гарантію захисту
його порушених прав. Але при цьому не можна здійснити поновлення працівника без його на те згоди.
При розгляді справ про поновлення на роботі суди, відповідно до
постанови Верховного суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 № 9, повинні з’ясовувати,
з яких підстав звільнено працівника згідно з наказом чи розпорядженням, і перевіряти їх відповідність закону.
При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, але не
більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього
заробітку за час вимушеного прогулу.
Суд не має права визнати звільнення правильним виходячи з обставин, з якими власник не пов’язував звільнення. Якщо обставинам, які стали підставою звільнення, дана неправильна юридична
кваліфікація, суд може змінити формулювання причин і привести
його у відповідність з чинним законодавством про працю. Якщо в
день розгляду справи в суді відповідач видав наказ про поновлення
працівника на роботі, позивач може порушити питання про закриття
провадження по справі або відкладення її слухання до з’ясування
дійсних намірів власника. Якщо такого клопотання позивач не подасть, справа має розглядатися по суті, а в разі визнання факту поновлення на роботі дійсним суд повинен відмовити працівникові в
позові про поновлення на роботі. Також, сторони мають право укласти мирову угоду,але суд повинен з’ясувати, чи не суперечить ця
угода закону і чи не порушуються нею інтереси держави, права й
інтереси сторін. Затверджуючи мирову угоду, суд має право винести окрему ухвалу про виявлені при розгляді справи порушення закону і усунення причин, що їх породжують.
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Отже, при звільненні працівників роботодавцям слід суворо дотримуватися всіх без виключення вимог трудового законодавства та
перевіряти наявність законних підстав для проведення звільнення.
Якщо звільнення з роботи проведено з порушенням закону, суд, не
скасовуючи наказу і не змінюючи підстав припинення трудового
договору, зобов’язаний поновити працівника на попередній роботі.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СУБЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Шатохіна О. М.,
V курс, група 5-Ю, спеціальність «Правознавство»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095)7659794;
науковий керівник: Шаверський С. Л.,
старший викладач
В умовах розвитку економіки через зростання потреби у поповненні обігових коштів підприємств, оновленні та модернізації основних фондів, використанні новітніх технологій і матеріалів, пошуку нових ринків збуту проблеми фінансування діяльності суб’єктів
господарювання набувають першочергового значення. Особливо актуальними ці питання стають для суб’єктів малого бізнесу що обумовлено, в першу чергу, обмеженістю власних джерел фінансування.
Щодо залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел у міжнародній практиці поширені наступні види фінансування підприємств
малого бізнесу: кредити банків, міжнародних фондів та інших фінансових установ; пільгові державні кредити; цільове бюджетне
фінансування у рамках підтримки розвитку малого бізнесу; пряме і
цільове субсидування; використання боргових цінних паперів у веденні підприємницької діяльності; лізинг; франчайзинг; страхування; факторинг тощо.
Проте, залучення суб’єктами малого підприємництва засобів фінансування діяльності із зовнішніх джерел також обумовлене певними
проблемами. Так, до основних проблем, що уповільнюють розвиток
кредитування малого бізнесу в Україні можна віднести наступні: непрозорість діяльності суб’єктів малого бізнесу та недостатня економічна та юридична грамотність їх керівництва; високі ризики неповернення кредитів та відсутність застави; жорсткі умови отримання
та висока вартість кредитів; великі строки розгляду заявок тощо.
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У системі державної фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва найобтяжливішими для бюджету країни є пряме безповоротне фінансування окремих суб’єктів малого підприємництва
і пільгове оподаткування. Взагалі фінансування підприємництва державою вважається неринковим методом стимулювання економічних
процесів, тому має бути лише побічним засобом на його розвиток.
На жаль в Україні, пряма фінансова допомога малим підприємствам
практично відсутня через відсутність у держави таких можливостей.
Досить зручним методом фінансування є використання боргових
цінних паперів у веденні підприємницької діяльності, але це є мало
поширеним способом проведення розрахунків через недостатню обізнаність останніх у правилах їх застосування. Так, підприємства мають право використовувати у своїй діяльності такий борговий інструмент як вексель. Проте, використання векселів у розрахунках
не є поширеним серед вітчизняних підприємців.
Тож розв’язання проблем у сфері фінансування діяльності суб’єктів
малого підприємництва в Україні потребує розробки та реалізації
комплексу заходів, який має включати: регулювання ставок рефінансування та мінімізації вартості банківських кредитів для малих
підприємств; розвиток альтернативних форм кредитування та способів забезпечення кредиту; створення умов, що сприяють залученню
іноземного капіталу у сферу малого бізнесу, що передбачає створення і підтримку регіональних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів,
технопарків; формування мережі відповідних фінансово-кредитних
установ, інвестиційних та інноваційних фондів; підвищення інформованості суб’єктів малого бізнесу з приводу умов економічної діяльності малих підприємств; створення державної кредитно-гарантійної установи з метою стимулювання комерційних банків до кредитування малого бізнесу з мінімальним фінансовим ризиком; сприяння процесу самоорганізації суб’єктів малого підприємництва у
розв’язанні своїх фінансово-кредитних проблем шляхом організації
установ взаємного фінансування та гарантування.
Таким чином, вирішення наявних проблем розвитку малого підприємництва в Україні, створення відповідного середовища потребують докорінної перебудови державної політики в галузі сприяння малому підприємництву.
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ДОПУСТИМІ МЕЖІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ
Шевчук Р. Б.,
аспірант, спеціальність «12.00.01 — Теорія держави і права;
історія політичних і правових учень»,
ВНЗ ВМУРоЛ «УКРАЇНА», к. тел. (067)-409 40 31;
науковий керівник: Мурашин О. Г.,
доктор юридичних наук, професор
Нещодавні події в Україні, показують бажання багатьох сил посилити процес фактичного перетворення українського народу з об’єкта
державного управління на пріоритетний суб’єкт влади. Згідно зі ст. 5
Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади
в Україні визнається народ, який здійснює владу безпосередньо і
через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Згідно зі ст. 69 Конституції України, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми та інші форми безпосереднього народовладдя. Таким чином, на конституційному рівні не дано
вичерпного переліку форм безпосереднього народовладдя. Однак,
як показала практика, вказаний процес народовладдя може набувати дуже болісних форм, і впливати на усі без винятку аспекти життя суспільства.
Із проявів безпосереднього народовладдя найбільш врегульованими є інститути виборів та референдуму. Але й тут, враховуючи
нормативну прогалину в законодавчому регулюванні, проведення
місцевих референдумів на окремих територіях України виявилось
«скринькою Пандори», відчинивши яку наше суспільство отримало
дуже серйозні наслідки для сьогодення.
Також гостро стоїть проблема врегулювання на законодавчому
рівні порядку проведення передбачених ст. 39 Конституції України
мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій. Конституційний
Суд України ще у своєму Рішенні від 19 квітня 2001 р. вказав, що
порядок їх проведення повинен стати предметом законодавчого
регулювання. Проте жоден з поданих до Верховної Ради України
законопроектів не був прийнятий в цілому.
Сучасне становлення України як демократичної держави ставить
виклики щодо здійснення безпосереднього народовладдя як на все426
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українському так і на локальному рівні (в тому числі на рівні територіальних громад та на рівні інших груп населення). Зазначені виклики стосуються як врегульованих законодавством форм так і фактичних проявів безпосереднього народовладдя.
Враховуючи, що значна група фактичних форм безпосереднього
народовладдя є новими для нашого суспільства або запозиченими
у зарубіжних країнах, вони потребують якнайретельнішого аналізу
обставин їх попереднього застосування (виникнення), прийняття їх
спільнотою з відповідними превалюючими соціокультурними позиціями, наслідками тощо, для визначення допустимих меж їх застосування. Після історико-правового аналізу таких меж, отримаємо
наукове підґрунтя для нормативного закріплення концептуальних
механізмів здійснення певних форм фактичного безпосереднього народовладдя, або встановлення загальних принципів щодо форм, які
в силу свого немирного характеру, ймовірно, не повинні закріплюватися в законодавстві (наприклад, революції, акти громадянської
непокори, протести, громадянські війни, тощо).
На практиці одним із ключових моментів безпосереднього (прямого) волевиявлення народу або його окремої частини (у деяких випадках — територіальної громади) є легітимність. Особливо питання ускладнюється при наявності декількох конкуруючих проявів безпосереднього народовладдя. І тоді для підтвердження імперативності та легітимності свого волевиявлення починають пускатись в хід
силові засоби, що призводить до суттєвої дестабілізації суспільства.
Сподіваємось що при здійсненні усіх проявів безпосереднього
(прямого) волевиявлення народу або його окремої частини буде перемагати здоровий глузд активної частини нашого суспільства, який
отримає нормативне закріплення і встановить допустимі межі, які
відповідатимуть давньому принципу «моя свобода розмахувати руками закінчується там, де починається ніс мого співрозмовника».
Також будемо сподіватись, що наше суспільство прийме дієвий механізм, який допомагатиме конструктивно вирішувати ситуації конкуренції різних проявів волевиявлення окремих частин народу.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
Шинкаренко Ю. О.,
V курс, група 5-Ю, спеціальність «Правознавство»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел.(099)-9615791;
науковий керівник: Шаверський С. Л.,
старший викладач
Економічною та правовою базою функціонування суб’єктів господарювання є статутний капітал, який у подальшій діяльності стає
правовим регулятором по зобов’язаннях господарських товариств та
його учасників, а також економічним гарантом платоспроможності.
Питання, пов’язані із формуванням статутного капіталу, відіграють
надзвичайно важливу роль в процесі формування інвестиційного клімату, оскільки це один з перших етапів, який повинен пройти інвестор за для належного правового оформлення майбутньої діяльності.
Проблеми формування статутного капіталу різних товариств неодноразово ставали предметом наукових досліджень. Але окремі питання, які є важливими з наукової і практичної точки зору, залишилися недостатньо вивченим.
Основним елементом власного капіталу є статутний капітал —
який характеризує розмір і фінансовий стан підприємства. Статутний капітал юридичної особи формується в декілька етапів.
На першому етапі формування статутного капіталу учасники визначають розмір капіталу й розмір кожного внеску. До цього питання
можна підійти об’єктивно, суб’єктивно або формально. Об’єктивний
підхід передбачає створення статутного капіталу в розмірі, необхідному для досягнення певної мети; коли необхідно акумулювати
максимальні кошти. При цьому розмір статутного капіталу є, як правило, високим, а частки відображають реальні майнові інвестиції
учасників. Суб’єктивний підхід — це формування статутного капіталу в розмірі, який наперед узгоджує розподіл часток між учасниками. До уваги береться не те, яка сума потрібна для досягнення
мети юридичної особи й здійснення ефективної господарської діяльності, а те, яка структура капіталу влаштовує учасників. Формальний підхід передбачає, що учасників не цікавить розподіл голосів,
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розмір статутного капіталу і внесків, учасники створюють статутний
капітал, сприймаючи це як формальність. Для мінімізації витрат на
створення юридичної особи вони, як правило, формують капітал у
розмірі, який дорівнює мінімальному.
На наступному етапі формування статутного капіталу учасники
визначають предмет внеску. Майно, яке є предметом внеску, має відповідати таким вимогам:
• бути власністю учасника;
• бути відчужуваним;
• належати до майна, яке може використовуватися для формування статутного капіталу створюваної юридичної особи.
Спеціальні вимоги до формування статутного капіталу окремих
юридичних осіб зумовлені сферою їх діяльності. Основним предметом внеску є гроші в національній валюті України.
На третьому етапі формування статутного капіталу учасники мають домовитися про строк сплати вкладів. Законодавець орієнтує на
їх повну сплату впродовж одного року з дня створення юридичної
особи. Вказаний строк може бути й скорочений: дострокове виконання зобов’язання допускається.
В сучасних умовах господарювання існують деякі неврегульовані
питання методики обліку статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю. Особливо актуальним залишається питання оцінки внесків до статутного капіталу: адже якщо засновники
погоджують між собою вартість, вона може в результаті бути більшою або меншою за ринкову, що може призвести до викривлення
даних про реальну вартість активів підприємства. Крім того, особливої уваги заслуговує проблема відображення в обліку простроченої
заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу, для
чого важливо деталізувати інформацію щодо стану розрахунків засновників.
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ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Шпигоцький Р. В.,
IV курс, група ПЗ 42/14, спеціальність «Правознавство»;
науковий керівник: Марченко М. Г.,
старший викладач кафедри ЦГКП
Примусове виконання рішень державною виконавчою службою
здійснюється на підставі виконавчих документів. Відповідно до Закону «Про виконавче провадження». Наділений певними повноваженнями державний виконавець перш за все повинен роз’яснити
сторонам їх права і обов’язки і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.
Контроль за законністю виконавчого провадження на підставі
ст. 83 Закону «Про виконавче провадження» здійснюють: Міністерство юстиції України через Департамент державної виконавчої служби та Головне управління юстиції Міністерства Юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське
міські управління юстиції через відповідні відділи державної виконавчої служби.
Але фактична анексія української території АР Крим з боку Російської Федерації (легітимність волевиявлення населення Криму,
власне як і договору про приєднання до РФ невизнаної Республіки
Крим й досі знаходиться під великим питанням) призвела до того,
що українській владі потрібно було унормувати правовий режим цієї
території з урахуванням власної геополітичної позиції. Така спроба
була реалізована шляхом прийняття Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (далі — Закон про окуповані території). Як бачимо, зі свого боку Україна говорить лише про
тимчасову окупацію (або інакше — адміністративний контроль) з
боку РФ, хоча внесення змін до ст.65 Конституції РФ, де йде мова
про те, що Республіка Крим входить до складу Федерації, слід однозначно тлумачити як повну зміну правового режиму території Криму.
Такий дуалістичний підхід нівелює всі надбання Закону про окуповані території. Зокрема, ч. 2 ст.9 Закону про окуповані території
говорить про те, що «будь-які органи, їх посадові та службові осо430
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би на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються
незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом». Іншими словами діяльність усіх сьогоднішніх посадових осіб Криму теоретично може
оскаржуватися до судів адміністративної юрисдикції України. Таку
можливість надають норми, зафіксовані у абз. 2 та абз.4 ч. 1 ст.12
Закону про окуповані території.
Натомість є сенс ініціювати розгляд цивільних справ за позовами: про стягнення аліментів з мешканця Криму, який отримав паспорт громадянина РФ; що виникають з приводу нерухомого майна
в Криму, щодо прийняття спадщини спадкоємцями та позови до
перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти. Справа в тому, що за певних умов домогтися виконання таких рішень судів можна за допомогою міжнародних
договорів, укладених між Росією та Україною.
А також, судові справи щодо спорів, що випливають з факту окупації чи правопорушень, пов’язаних з окупацією, відносяться до
окремої категорії справ, які розглядаються за відповідними процесуальними нормами з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Якщо ж
в справах, пов’язаних з окупацією, стороною кримінального провадження або цивільним відповідачем є іноземний суб’єкт державної власності, включаючи його органи, установи чи організації, або
іноземна юридична особа, передбачена частиною другою статті 96-4
Кримінального кодексу України, зносини здійснюються через посольство або постійне представництво. Однак при цьому не слід забувати, що фактичне звернення до державних органів РФ про виконання таких рішень судів України свідчитиме про визнання юрисдикції РФ на території Криму. Тож чи слід використовувати цей механізм наразі зможуть відповісти напевне політики, а ніж юристи.
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СТИЛЬ ПЕРЕКОНУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА
Шумак А. І.,
IV курс, група 401, спеціальність «Правознавство»,
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, к. тел. (093) 402-94-83;
науковий керівник: Лавриненко Д. Г.,
старший викладач
На сьогоднішній день, бути юристом — означає постійно боротись із конкуренцією. Одні обирають маркетингові схеми для її подолання, інші ж вдаються до підвищення свого професійного рівня.
Аргументація та ефективне переконування є незамінними складовими діяльності юриста. Ми виокремили можливі варіанти ефективного переконування для правників. Крім того, теоретично досліджено ставлення людей до переконування та можливі методи впливу
на них в контексті юридичної співпраці.
Дану тематику у своїх працях висвітлюють Р. Чалдіні, М. Нєпряхін, Д. Майєрс, Р. Гандапас, Н. Гольдштейн, С. Мартін, Ш. Айєнгар, Г. Лебон та інші.
М. Нєпряхін виділив п’ять стилів переконування, яким дав характерні назви: Логік, Оповідач, Експерт, Харизматик та Хамелеон. Є. Романова у своїй праці «99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы» виділяє важливі для юриста
професійні риси, зокрема: організованість, акуратність, впевненість
у собі, чесність та порядність, наполегливість, ерудованість, комунікабельність, ділова хватка, сильна інтуїція, енергійність, принциповість, відповідальність, об’єктивність, бажання самовдосконалюватися, стресостійкість, вміння швидко відновлювати працездатність.
Відштовхуючись від даних класифікацій, ми спробували виокремити певні риси юристів, притаманні кожному зі стилів переконування, роблячи акцент на комфортності співпраці з таким спеціалістом та його переконливості.
Тип «Логік». Юрист із таким стилем переконування діє за девізом «раціональність», використовує достатню кількість аргументів,
будує логічні ланцюги, наводить статистичні дані та легко вибудовує дедуктивні та індуктивні схеми. На нашу думку, такий стиль
переконування може бути ефективний у тому випадку, коли прав432
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ник має справу з людиною, яка не бажає особливо втручатися в його
роботу, але хоче знати, за що платить гроші і яку вигоду матиме з
цього. Звичайно, такий спеціаліст викликає повагу, проте, іноді клієнт
хоче розуміти справу, але через нагромадження юридичних термінів
в цьому можуть виникнути перепони. При цьому, не має необхідності у використанні будь-яких додаткових засобів впливу на клієнта.
Тип «Оповідач». Окрім логічних доводів, такий юрист робить
акцент на емоційних сторонах питання, вимальовує усю вигоду, що
ви отримаєте із співпраці з ним. У своїх доводах перебільшує ефекти
та результати. Часто такий метод переконування використовують
юристи, що мають на меті «продати» свої послуги, акцентуючи увагу
у своїй роботі на кількості, а не на якості. На нашу думку, такий
стиль переконування є найменш ефективним, оскільки активність
такого юриста може викликати багато підозри і асоціюватися із шахрайством. Ефективною співпраця може бути з людьми схильними
до навіювання. Даному типу переконування властиві використання
додаткових методів впливу на клієнта.
Тип «Експерт». Даний тип характеризується високим рівнем авторитету, статусу. Юрист постійно звертається до свого досвіду, при
цьому не обтяжуючи себе аргументацією та логічними висновками.
Такий вид співпраці юриста та клієнта чітко прослідковується у роботі великих юридичних компаній, де пересічний громадянин буде
почуватися незручно, і на цьому почутті можуть зіграти. Такий юрист
буде викликати захват. Акцент у роботі робиться на якості та престижі, а не на кількості.
Тип «Харизматик». Юрист із таким типом переконування — блискучий оратор. Він характеризується красномовством та неабияким
шармом. Успішно використовує емоційні та інтуїтивні прийоми і
добре розуміє, як саме впливає на співрозмовника. На практиці цей
стиль переконування рідко зустрічається. На нашу думку, у переконуванні серед юристів йому немає рівних, і при цьому клієнти не
будуть відчувати, що їх намагаються ввести в оману або нав’язати
будь-яку думку.
Тип «Хамелеон». Включає в себе усі попередні стилі, не маючи
жодного, що виділяється з-поміж інших. Це гнучка людина, що пристосовується до різних способів впливу залежно від клієнта, з яким
433

Секція 13

Правове
господарської

працює. На нашу думку, його не слід враховувати при пошуку ефективного переконування. У чистому вигляді жоден із стилів переконування не існує, отже, вірогідне привалювання будь-якого зі стилів, об’єднаних у «Хамелеоні».
Проаналізувавши дані стилі переконування, можемо зробити висновок, що кожен з них є важливим у роботі юриста. Щодо найбільш
ефективного стилю переконування, то таким, на нашу думку, може
бути поєднання «Логіка» «Харизматика» та «Експерта». У такому
випадку, буде надано більше послідовності, аргументованості та логічності емоційним та ораторським здібностям «Харизматика», при
цьому запозичення у «Експерта» своєрідної статусності, дасть можливість вивести рівень спілкування юриста із клієнтом на якісний,
більш престижний рівень. Крім того, підґрунтя професійних знань
«Логіка», дадуть можливість не застосовувати будь-яких додаткових
засобів впливу на клієнта і утримувати його довіру. Дані тези буде
у майбутньому перевірено шляхом проведення відповідного дослідження, за результатами якого буде внесено корективи з урахуванням отриманих даних.
Перспективним напрямом подальших досліджень може бути вивчення поведінкових моделей клієнтів, спираючись на які, правник
міг би обрати найбільш ефективний стиль переконування. Крім того,
доречним буде вивчення ролі емпатії у переконуванні.
ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПРИНЦИПІВ ПРАВА
Юркіна Т. О.,
старший викладач кафедри теорії права
і міжнародної інформації; к. тел. 093-905-23-90
У теорії держави і права термін «принцип» традиційно використовується як вихідне положення будь-якого явища. При характеристиці принципу зазвичай звертається увага на те, що він, по-перше,
являє собою ідею, положення, вимогу, і, по-друге, він є не простим
положенням (ідеєю, вимогою), а основним, засадничим, фундаментальним, вихідним, загальним, керівним, відправним, провідним,
чільним.
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Залежно від сфери дії принципів у межах системи права, вони поділяються на загальні, міжгалузеві, галузеві, а також на принципи
підгалузей і інститутів права. Ці принципи притаманні відповідно
праву в цілому, кільком галузям права, окремим галузям, підгалузям або інститутам права. Особлива значущість певних принципів
для права дає можливість виокремити також основоположні принципи права (справедливість, рівність, свобода та гуманізм), тобто ті,
що лежать в його основі, утворюють його фундамент. Сформулюємо ознаки принципів права.
1. Спрямовані на утвердження, забезпечення та захист суспільних цінностей, дозволяють врахувати їх при формуванні та дії права. Вони пов’язують право з політикою, економікою, мораллю, акумулюють, переводять мовою правових категорій і репрезентують засади цього суспільства, закладені в його ладі інтелектуально-ціннісні установки і тенденції. За принципами завжди має стояти певна «метафізика» (світосприйняття, життєвий світ, культурний досвід). Саме завдяки цьому правові принципи виконують функцію
своєрідних «вікон», через які подібні соціальні фактори здійснюють
вплив на правові системи.
2. Мають найбільш загальний, абстрактний характер. Безперечно,
будь-яка норма права за своїм визначенням є узагальненням, оскільки є невичерпним і неперсоніфікованим правилом. Проте порівняно
з нормами принципи права є нормативними узагальненнями найвищого рівня.
3. Визначають зміст системи права та її структурних елементів,
а також напрями їх подальшого розвитку. Принципи права є свого
роду стрижнем юридичних конструкцій, «родзинкою» того чи іншого структурного підрозділу системи права. Навколо принципів вибудовується вся система права; вони об’єднують і ніби цементують
галузі, підгалузі й інститути права, сприяють єдності та стабільності чинної системи права.
4. Принципи права мають пріоритет над нормами права. Норми
формуються під впливом або на розвиток того чи іншого принципу
або групи принципів і не повинні їм суперечити. Вони є зазвичай
лише різними проявами дії принципів, засобами їх конкретизації.
Принципи надають законодавцю ключ до соціальних фактів, на
які він має намір впливати шляхом створення норм права: судам —
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інструмент для тлумачення закону, відповідно до якого кожна норма підкорена принципам; конституційним судам — критерій для
правосуддя у випадках, коли закони виходять за межі конституції.
5. Від правових норм принципи права відрізняються більшою
стійкістю, оскільки залишаються незмінними протягом тривалого
часу. Однак підвищена стійкість не заважає принципам еволюціонувати разом із суспільством. Таким чином, іде постійний процес
внутрішнього розвитку, унаслідок якого вони, як у живому організмі,
набувають життєвих сил і отримують імпульс для засвоєння нових
сфер свого застосування.
На відміну від норм принципи можна зрозуміти лише враховуючи певне правове і філософське підґрунтя; тому письмовий вираз
є тільки відображенням принципів та є значно менш важливим, ніж
у випадку з нормами.
Отже, принципи права — це найбільш загальні й стабільні вимоги, які сприяють утвердженню та захисту суспільних цінностей,
визначають характер права і напрями його подальшого розвитку.
ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:
ОКРЕМІ АСПЕКТИ
Ющенко Т. В.,
аспірант кафедри конституційного, адміністративного
та фінансового права Університету «Україна», к. тел. (066)-6494482;
науковий керівник: Фрицький Ю. О.,
доктор юридичних наук, професор
01 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, в рамках якої очікуються принципово нові для України процеси: закріплення принципу децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування; передача функцій виконавчої влади від місцевих державних
адміністрацій виконавчим органами рад відповідного рівня; розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності і наділення територіальних громад максима436

регулювання
діяльності

Секція 13

льно широким колом повноважень. Реалізація ключових положень
реформи потребує внесення відповідних змін до Конституції України, що, в свою чергу, створить правову базу для прийняття низки
законодавчих актів, зокрема нової редакції закону про місцеве самоврядування та інших нормативних актів.
Збільшення повноважень органів місцевого самоврядування природно призведе до появи нових категорій спорів за їх участю в судах
адміністративної юстиції, що зумовить потребу в розширенні обсягу їх процесуальної правосуб’єктності в адміністративному процесі.
Врегульовуючи процесуальний порядок захисту особами своїх прав,
свобод та інтересів у адміністративному суді, КАС України не закріпив інститут зустрічного позову та не передбачив можливості
об’єднання в одне провадження справ із зустрічними вимогами. Враховуючи ту особливість, що органи місцевого самоврядування найчастіше беруть участь в адміністративному процесі в якості відповідачів, вони повинні мати достатні повноваження для ефективного
захисту від пред’явленого позову. Відповідно до листа ВАС України від 25 липня 2007 р. № 09.1-22/688, відсутність процесуального
інституту зустрічного позову є особливістю адміністративного судочинства порівняно з цивільним та господарським процесами. Разом
з тим, варто погодитись з думкою К. Ю. Пуданс-Шушлебіної про
те, що саме зустрічний позов створює умови для найбільш повного
захисту прав та інтересів суб’єктів владних повноважень у справах
адміністративної юрисдикції та відповідає вимогам економії процесуальних засобів, сприяючи швидкому й ефективному відправленню правосуддя, адже, розглядаючи в одному провадженні дві взаємопов’язані справи, створюється можливість для більш повного врахування правових відносин сторін та усувається можливість постановлення різними судами суперечливого рішення в одному публічноправовому спорі [1].
Крім того, запровадження інституту зустрічного позову в адміністративному процесі сприятиме реалізації курсу на уніфікацію процесуального законодавства, що наразі декларується законодавцем в
рамках проведення судової реформи.
Література:
1. Пуданс-Шушлебіна К. Ю. Суб’єкт владних повноважень, як відповідач у справах адміністративної юрисдикції: дис. к. ю. н. 12.00.07., — К.,
2013 — 212с.
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СУЧАСНІ КОЛОНІЇ У СВІТІ
Білоус Н. В.,
III курс, група ПО-31/12, спеціальність «Політологія»,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел.: 098-210-64-31;
науковий керівник: Афанасьєв Б. А.,
кандидат економічних наук, доцент
За повідомленням ООН, на сьогодні у світі нараховується 16 територій, які залишаються спадщиною колоніальної системи [1]. Зокрема, це: Американське Самоа (острівна територія США, що знаходиться в південній частині Тихого океану, на південний схід від
Незалежної Держави Самоа), Ангілья (два острови в складі Антильських островів: архіпелаг в центральній Америці), Бермудські острови (Британія), Британські Віргінські острови (розташовані на північний захід від Американських Вірґінських островів), Віргінські
острови США, острів Гуам (найбільший з Маріанських островів у
західній частині Тихого океану, неприєднана територія США).
Гібралтар (британська заморська територія, розташована на вузькому гористому просторі на півдні Піренейського півострова), Західна Сахара (Марокко), Кайманові острови (британська заморська
територія у Вест-Індії на островах Великий Кайман, Малий Кайман
і Кайман Брак в Карибському морі. Розташована на південь від Куби та на північному заході від Ямайки. Один з головних офшорних
фінансових центрів Карибів), острів Монтсеррат (володінням Великої Британії в Карибському морі), острів Святої Єлени (острів вулканічного походження, розташований в Атлантичному океані в 2800 км
на захід від Африки і належить Великобританії, невелика частина
острова: два будинки, де жив Наполеон Бонапарт, і долина, де він був
похований, — є територією Франції).
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Острови Тьоркс і Кайкос (британська заморська територія в ВестІндії. 15 жовтня 2012 року вступила в силу нова Конституція, прийнята в 2011 році, завершивши тим самим трирічне пряме правління
тимчасової британської адміністрації. Острови знаходяться в попередньому списку ЮНЕСКО), Нова Каледонія (група островів у південно-західній частині Тихого океану. Складається з великого острова Нова Каледонія та групи дрібних островів: Луайоте, Пен та
інших володінь Франції), острів Піткерн (єдина заморська територія Великобританії в Тихому океані. Включає в себе п’ять островів,
заселений тільки острів Піткерн,який розміщений у південній частині Тихого океану, межує на заході з Французької Полінезією).
Острови Токелау (залежна територія під управлінням Нової Зеландії. До складу Токелау входять три невеликі острови однойменного архіпелагу, розташовані в Тихому океані між Новою Зеландією
і Гавайськими островами. Назва «Токелау» в перекладі з полінезійського, означає «Північний вітер». Ця територія була названа «Об’єднані острови», коли була відкрита європейськими дослідниками.
Назва Токелау була прийнята у 1946 році, а офіційно затверджена
9 грудня 1976 року) і Фолклендські острови (архіпелаг в південній
частині Атлантичного океану, розташований за 483 кілометри на схід
від берегу Аргентини та 940 км на північ від Антарктиди (острів
Мордвінова (Елефант). Цими територіями керують Великобританія,
США, Нова Зеландія і Франція. Історія цих колоній різна як і управління ними сьогодні. На час створення ООН (1945) третина всього
населення світу жила на територіях, що були несамостійними і підпорядковуються колоніальним державам. У 1960 році була прийнята
Декларація ООН про надання незалежності колоніям і народам, що
пропонувала декілька варіантів самовизначення: від проголошення
незалежності до вільної асоціації з керуючими державами чи повного об’єднання з ними. Після цієї Декларації на карті світу з’явилося
понад 80 нових держав.
Не мають офіційно колоніального статусу (>20): Французька Полінезія, Гвіана (Франція), Мартініка (Франція; розташований на однойменному острові в групі Малих Антильських островів у Карибському морі Атлантичного океану); Пуерто-Ріко (США), Антильські
острови (Нідерланди), Сеута і Мелілья (метрополія — Іспанія; розташовані неподалік Марокко), Гренландія (Данія) [2].
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Література:
1. ООН призывает завершить процесс деколонизации и найти стратегию будущего для реликтов колониализма. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org/ru/index.html
2. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія в опорних схемах та таблицях. — Кам’янець-Подільський, 2010. — 72 с.

ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ
ПРИ ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДУМКИ
З ВИКОРИСТАННЯМ INERNET-ТЕХНОЛОГІЙ
Вишневський А. І.,
І курс, спеціальність «Політичні проблеми міжнародних систем
та глобального розвитку»,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (093)-038-21-64;
науковий керівник: Бебик В. М.,
доктор політичних наук
Сьогодні у ХХІ столітті — у час глобального виклику міжнародній спільноті, інтенсивне зростання технологій сприяє, переважно
виникненню новітніх форматів соціальної активності. Головним трендом сучасного глобалізованого світу стають прояви громадянської
активності за допомогою інформаційно-комунікативних каналів, таких
як соціальні мережі, сайти, блоги тощо.
Інформаційні технології генерують зміни не тільки у внутрішній
політиці відмінних за рівнем розвитку держав, але й у міждержавних відносинах, у ролі міжнародних організацій, суспільних рухів,
фінансових груп, радикальних угрупувань. Якісні зміни фіксуються і у процесі прийняття зовнішньополітичних рішень.
Наразі Internet — це одна з головних рушійних сил формування
громадянського суспільства, яке набирає потужності. Тенденція формування громадянських ініціатив за допомогою сучасних технологій
проникла в усі важливі сфери соціального життя, а головною зброєю
активістів стали блоги, сайти і соціальні мережі. Віртуальна мережа
є майданчиком для відстоювання громадянами власних прав і свобод,
саме цей спосіб прояву громадянської активності є найоперативні440
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шим і наймасовішим. Звісно, активізації таких процесів сприяє свобода слова, а також можливість доступу до інформації для будь-якої
аудиторії, робить їх практично новим інститутом побудови демократії.
Глобальні мережі значно змінюють середовище безпеки, а кібертероризм та хакерство прирівнюють до військової загрози. Так, 2010
році, у новій Стратегічній концепції, НАТО офіційно визнали кібертероризм однією з найбільших загроз безпеці держав-членів Альянсу.
Ще кілька десятиліть тому, головним аргументом держав у глобальному протистоянні була воєнна сила. В умовах інформаційного
світу розширення сфер впливу здійснюється переважно невоєнними засобами. Ідеться про стратегію «м’якої сили». Цей термін ввів
Джозеф С. Най — екс-помічник міністра оборони США, сьогодні він
є професором у Гарвардському університеті й автором книги «М’яка
сила: засоби досягнення успіху у світовій політиці».
За концепцією Джозефа Ная, «м’яка сила» — сукупність трьох ресурсів держави: культури, політичної ідеології і зовнішньої політики.
Загалом, сила — це насамперед можливість впливати на інших з
метою отримати необхідний вам результат. Цього, на думку Дж. Ная,
можна досягти трьома шляхами.
Ця концепція не є новою і використовувалась із античних часів.
Найвиразніше її характеризують цитата з Трактату про воєнне мистецтво Сунь-Цзи: «Краще з кращого — підкорити потрібну армію,
не борючись».
«Стратегією непрямих дій» слід розуміти як мистецтво комплексного впливу, спрямованого на дестабілізацію суспільства зсередини.
Internet разом з телебаченням та пресою є середовищем здійснення
впливу на свідомість населення. Неновим є судження, що соціальні
мережі в міру свого розвитку стають не тільки засобом для спілкування, а використовуються як потужний інструмент об’єднання людей певною метою.
Саме інформаційно-мережеві технології регулюють соціальну і політичну поведінку населення, а також закріплюють або змінюють
стереотипи сприйняття і реакції.
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ПРОБЛЕМИ ЖИТЯ, СМЕРТІ ТА БЕЗСМЕРТЯ
Гладиш Р. Я.,
І курс, група Дн-13, спеціальність «Дизайн»
Тернопільський коледж, к. тел. (067)-890-30-61;
науковий керівник: Сокол З. С.,
кандидат філософських наук
Якщо б Вам запропонували можливість жити вічно, Ви б погодилися чи відмовилися? Ви б могли побачити, як ростуть ваші діти
та онуки, досягти усіх бажаних висот і не боятися, що Ваш час закінчиться. Від такого дару, здавалося б, неможливо відмовитись, але
людина з досвідом одразу зрозуміє, що все не так чудово. Перше
питання, яке виникне: «Чи дадуть нам вічну молодість?» Дійсно,
навіть якщо у Вас є ціла вічність для життя, то нерадісна старість
все зіпсує. Зрозуміло, що у років 80 жодна людина не захоче жити
в такому, практично неробочому тілі. Тому не дивно, що досить літні
люди вже не раді життю і навіть хочуть померти.
Допустимо, що нам подарували ще й вічну молодість. Такий дар
жінка проміняє на що завгодно, хоча й чоловік не відмовиться від
вічної сили юності. Що ж, щасливе безсмертя начебто є, проаналізуймо всі інші плюси та мінуси.
Обдумаємо детальніше один плюс, а саме — можливість побачити, як ростуть Ваші нащадки. Ви виховаєте власних дітей, вони —
своїх і так далі, але водночас Ви будете переживати за багатьох рідних, всі їхні вдачі, невдачі і біди будуть також і Вашими турботами.
Чи витримаєте Ви? В даному випадку ми обговорюємо безсмертя
для однієї людини, щоб зрозуміти, як виглядає таке життя, те, що цій
людині доведеться побачити, як помирають її близькі, знову, знову
і знову. Ви б хотіли так жити?
Наступний аспект — знання. Чи вдасться прочитати всі книги і
передивитися всі фільми — невідомо, адже світ невічний. Але тим
не менше, можна спробувати отримати всі бажані знання. Мозок людини, при правильному його використанні, здатен зберігати більше
інформації, ніж найпотужніший комп’ютер. Проте, щоб у голові не
був ураган інформації, необхідно все «розкладати на полички», хоча
вічно цей метод не пропрацює.
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Перенасиченість радістю, переживаннями, надією та її втратою
призводить до того, що людині стає елементарно байдуже на емоції. Це можна зрозуміти, порівнявши дитину і старого — життєрадісне дитя і стриманий холоднокровний старець.
Біблія стверджує, що існували постаті, котрі жили 100–800 років. Подейкують, що це через їхню святість і близькість до Бога, що
грішні люди не заслуговують на таке довге життя. Правда це чи
просто казки — достеменно невідомо. Тепер варто помізкувати: для
чого може бути дане вічне життя? Певна річ, людина сама вирішує,
як ним скористатися, тому не факт, що вона вирішить правильно і
мудро. Можливо, «напівбог» навіть захоче переконатися, чи безсмертя не фальшиве. Спостерігаючи за теперішніми людьми, важко сказати, що вічна людина використає життя на допомогу іншим, скоріше навпаки — вони стануть в її очах чимось мізерним і тимчасовим.
Розглянувши плюси і мінуси, можна перейти до скептичної думки, щодо неможливості і непотрібності нескінченного життєвого циклу. Оскільки вже було обдумано, як можна використати цей цикл,
доречніше буде додати, що безсмертний «напівбог» мав би більше
обдарувань, ніж люди, а Бог обдарував усіх однаково — тому це
нонсенс. Окрім того, що б «Пан вічність» робив, коли помре сама
земна куля? Це черговий парадокс. Можна навіть спростувати одну
з вищенаведених переваг, яка дозволяє нескінченно довго удосконалюватися. Чим саме? А тим фактом, що смертна людина розуміє,
що вона смертна, її час має межі і їй потрібно встигнути якнайбільше, можна підкреслити непотрібність безсмертя. Смерть — це абсолютно природне явище, яке супроводжується позбавленням від
страждань і турбот. Якщо Ви не хочете помирати — це означає, що
Ви відчуваєте потребу жити, якщо Ви маєте вічне життя — Ви не
намагаєтеся встигнути все, Ви не бачите потреби для цього. Якщо
Ви не боретеся за життя — Ви не почуваєтеся живими.
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«ТІТУШКИ» ЯК НОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Деркач В. Р.,
IV курс, група Пр-4.1, напрям підготовки «Правознавство»,
Луцький інститут, к. тел. (0332)-780429;
науковий керівник: Бундак О. А.,
кандидат історичних наук, доцент
В умовах політичної нестабільності, громадянської війни та внутрішнього протистояння, в нашій державі з’явився новий соціальний
прошарок — «тітушки». Відразу ж привернувши своїми діями до
себе надзвичайну увагу, молоді юнаки спортивного вигляду набули
не лише популярності, але й мали певну «ціну».
«Тіту́шки» — збірна назва найманців, часто люмпенізованих кримінальних елементів, гопників, молодиків, в тому числі спортсменів, які використовувалися українською владою для застосування фізичної сили і участі в масових сутичках. Існують та використовують й інші синонімічні форми — «товстолобіки», «простітушки».
Сам термін завдячує своїй появі спортсмену з Білої Церкви В. Тітушку, який 18 травня 2013 р. в Києві напав на журналістів О. Сніцарчук та В. Соделя. Напад було зафіксовано фотокореспондентами,
що і слугувало основним доказом його провини в суді.
З появою Євромайдану, восени 2013 р., «тітушки» взяли активну
участь у масових провокаціях, підбурюванні населення та скоєнні
протиправних дій проти пересічних громадян. Одним із координаторів таких кримінальних угруповувань був полковник СБУ Г. Магеря.
Звідки ж набирають цих людей? Зазвичай їх набирають серед безробітної молоді, учасників спортивних секцій боксу, боротьби та
східних єдиноборств, із депресивних індустріальних регіонів Сходу
країни, із люмпенізованих середовищ, де люди не особливо переймаються ідеологічними питаннями. Це можуть бути просто призовники — здорові і не обтяжені обов’язками та життєвим досвідом.
За свідченнями очевидців, політиків, пересічних громадян, ці рекрути виконують будь-які дії, вчинки, акції за певну оплату, причому фінансування є своєчасним та стабільним. «Засвітилися» вони у Києві, згодом почали освоювати практично всі регіони нашої
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держави. Підтвердженням цього є публікація в ЗМІ та комп’ютерних мережах розпізнавальних знаків: Київ — червоно-білі та жовті
пов’язки на руках, Дніпропетровськ — жовті пов’язки або ж звичайний скотч, Запоріжжя — білі стрічки, Кривий Ріг — зелено-червоні стрічки.
Випадки застосування загонів «тітушок» зафіксовані неодноразово і це підтверджено ЗМІ: «29 листопада 2013 р. в центрі Києва у
натовпі на Європейській площі та в районі Майдану Незалежності
серед протестувальників за євроінтеграцію з’явилися молоді люди,
озброєні однаковими залізними трубами з державною символікою.
Потім вони як по команді розійшлися «віялом» — одні ліворуч, інші
праворуч».
Звичайно, в ряді обласних центрів та міст, «місцеві братушки-тітушки» не обов’язково використовують певну символіку. Зокрема
у Луцьку, «армія» таких найманців нараховувала близько 50 активних бійців та майже 200 ситуативних, яких залучають в разі потреби. Типове луцьке угрупування виглядало так: спортивна зала у школі, спортсмени — одна тусовка. Тренер, який свого часу не досяг
значних успіхів у спорті і готовий за невелику платню навчати інших. Фінансує роботу тренера майбутній замовник специфічних послуг. «Полем» застосування набутих вмінь та навичок можуть бути
як «замовлені» особи, установи та підприємства, так і пересічні громадяни на вулиця, скверах та парках міста.
На «творчому шляху тітушкаїзації» всієї країни нашу владу та народ
чекає маса відкриттів. «Тітушки» можуть зробити непогану кар’єру,
перетворюючись в український середній клас. Тож, можливо, слід
більш серйозно до цього ставитися?
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СУБКУЛЬТУРНІ МОЛОДІЖНІ ГРУПИ ТА ЇХ РОЛЬ
У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ СПІЛЬНОТИ
Іванчук Т. С.
ІІ курс, група П-ІІ, спеціальність «Правознавство»
Дубенський коледж Університету «Україна»,
к. тел. (03656)3-25-52;
науковий керівник: Даниленко М. П.,
викладач
В сучасний період розвиток суспільства є надзвичайно динамічним: не встигають закріпитись нові соціальні цінності, як їм на зміну
приходять інші. Причому цей процес є далеко не безболісним і дуже часто супроводжується різноманітними конфліктами, особливо
у культурному плані.
Для людей старшого покоління, які виховані у середовищі традиційної культури, притаманна впевненість в тому, що «вони завжди праві», тому молодь повинна без вагання приймати усі норми
та цінності домінуючого культурного зразка. Однак, юне покоління
відзначається такими характеристиками, як схильність до максималізму, амбіційність, захопленість інноваціями, енергійність, соціальна активність. Воно прагне показати свою унікальність, доказати
необхідність власного існування для подальшого перспективного розвитку суспільства, самоствердитись, що, у свою чергу, є нелегким
завданням для осіб без досвіду та належної підтримки з боку спільноти дорослих. У багатьох випадках між представниками молодіжного середовища та старшим поколінням виникають різноманітні
конфронтації, які доволі часто підштовхують перших до створення
неформальних молодіжних об’єднань та субкультурних утворень.
Молодіжні субкультури постають суспільними мікроспільнотами,
всередині яких панують власні правила та відповідно підтримуються культурні цінності [1]. Паралельно з цим існують ще й зовнішні
атрибути, що свідчать про приналежність юних осіб до певного субкультурного угрупування. Молодь створює свій сленг, моду, музику
та моральний клімат. Субкультури приваблюють її передусім можливістю спілкуватися з собі подібними та безперешкодно самореалізуватись у цьому середовищі, акцентуючи увагу на своїй унікальності.
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Молодіжні субкультури мають свою специфіку, але вони не є
стійкими утвореннями, тому їхні представники можуть здійснювати взаємопереходи. Усе ж за домінуючими цінностями та ознаками ці
мікроспільноти можна поділити на такі групи: 1) музичні; 2) епатажно-протестові; 3) розправно-самосудні; 4) романтико-ескапітські;
5) гедоністично-розважальні та 6) релігійно-містичні.
Субкультурні молодіжні утворення здійснюють як позитивний,
так і негативний вплив на розвиток домінуючої культури суспільства. Так, у багатьох випадках саме молодь була «зачинателем» суспільних перетворень у демократичному напрямку, розповсюджувачем демократичних культурних орієнтацій. Вливаючись до кількох
субкультур одночасно, вона отримує узагальнений багатогранний
культурний досвід, що згодом дозволяє їй продукувати нові соціокультурні цінності та проекти, які є досить доречними та актуальними для сьогодення, окрім того створюють благодатний ґрунт для
соціокультурного розвитку у майбутньому. Провідною характеристикою субкультурних груп молоді, на думку дослідника Тараса Романіва, є соціальна активність [2, с. 75]. На відміну від старшого
покоління, що відзначається ситуативним прагненням до участі у
житті суспільства, тобто є дещо пасивним, молодь, навпаки, стійко
прагне впливати на хід усіх суспільних процесів.
Варто зазначити, що не лише розвиток домінуючої культури залежить від впливів молодіжних субкультур, формування останніх,
їхній подальший «образ» та діяльність тісно пов’язані з першою. Це
помітно у сучасному суспільстві, яке є масовим, дещо здеградованим у плані духовності та моралі. Відповідно багато молодіжних
угрупувань виступають його своєрідним дзеркалом. Вони проводять
різноманітні епатажні акції, при цьому спотворюють цінності домінуючої культури.
Отож, можна зробити висновок, що позитивна взаємодія між молодіжними субкультурами та домінуючою культурою суспільства
існуватиме за умови їхнього двостороннього бажання та вміння іти
на компроміс. Взаємопідтримка, толерантне ставлення та творча співпраця здатні дати плідні результати для них, зокрема, та для розвитку суспільного середовища загалом. В іншому випадку відбуватимуться конфронтації між цими двома учасниками соціокультурного
процесу або ж вони існуватимуть ізольовано один від одного, що
теж є неприпустимим.
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ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Клевака Л. П.,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри соціальної роботи,
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (066)-3369120
Одним із стратегічних завдань змісту освіти є використання кращих надбань національного та регіонального педагогічного досвіду.
У цьому контексті важливим є дослідження діяльності жіночих навчальних закладів різних регіонів України в другій половині XIX –
на початку XX ст.
До усвідомлення необхідності освіти жінок суспільство прийшло
лише наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Саме в той час склалися
передумови створення жіночих навчальних закладів. Основними центрами жіночої освіти на початку ХІХ ст. стали великі українські
міста: Київ, Харків, Одеса, Полтава. З огляду на цей факт вагомого
значення набуває звернення до накопиченого досвіду діяльності жіночих навчальних закладів Полтавської губернії, яких у другій половині XIX – на початку XX ст. налічувалося понад 450.
Ідентифіковано етапи діяльності жіночих закладів освіти Полтавської губернії із середини ХІХ до початку ХХ ст. Критеріями для
характеристики етапів було обрано: розвиток державного законодавства, що стосувалося жіночої освіти; динаміка кількісного та якісного зростання мережі жіночих навчальних закладів; чергування періодів активізації та спаду економічних, соціально-педагогічних та
культурно-просвітницьких процесів регіону, які сприяли зміні мети, завдань і змісту навчання у жіночих закладах.
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Перший етап (1850 – 1873 рр.) — розвиток мережі та змістовного наповнення діяльності жіночих закладів освіти досліджуваного
регіону. Зміст діяльності зводився до реалізації таких завдань, як:
здобуття ученицями освіти й виховання в тому обсязі, який потрібний майбутній дружині, господині та матері.
Другий етап (1874 – 1883 рр.) — педагогізація діяльності жіночих
навчальних закладів. Зміст діяльності порівняно з попереднім етапом був суттєво змінений у напрямку педагогізації (здобуття ученицями педагогічної освіти у створених додаткових класах) і відображав такі новації: уведення в навчальний процес середніх навчальних
закладів вивчення педагогіки, дидактики, методик викладання дисциплін початкової ланки освіти, гігієни, проходження педагогічної
практики.
Третій етап (1884 – 1917 рр.) — професіоналізація мережі та змісту діяльності жіночих закладів освіти. Зміст діяльності порівняно з
попередніми етапами був змінений у напрямку професіоналізації
(здобуття дівчиною освіти не лише як майбутньої дружини, господині, матері, але і як педагогічної працівниці, лікаря, майстрині-професіонала, активної учасниці суспільного життя) й передбачав: розширення програми з рукоділля (початкова освіта), уведення навчальних предметів професійного циклу (середня освіта), засновування
професійних закладів.
Діяльність жіночих навчальних закладів Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. уможливили накопичення цінного педагогічного досвіду, який може бути використаний в нинішніх умовах реформування вітчизняної жіночої освіти. Потребують
уваги, зокрема питання: відродження національної системи освіти
й виховання представниць жіночої статі через звернення до культурно-історичного досвіду регіонів; сприяння становленню національної самосвідомості; залучення потенціалу морально-релігійних
ідеалів для вдосконалення змісту жіночої освіти; надання знань,
умінь і навичок для ефективного виховання власних дітей; поширення елементарної професійної жіночої освіти; залучення батьків
учениць, благодійників до визначення змісту, методів і форм організації навчально-виховної діяльності; практика заснування іменних
стипендій.
Дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, що свідчить
про його перспективність.
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УКРАЇНА РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ
В ІСТОРІОГРАФІЇ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
Кудінов Ю. М.,
кандидат історичних наук,
в.о. завідувача кафедри соціальної роботи,
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (097)-2106540
Українська історична проблематика раннього нового часу впродовж багатьох десятиліть досліджується у наукових центрах, університетах, а також окремими вченими США та Канади. Науковці цих
країн мають можливість для плідної наукової комунікації через територіальну близькість, досить часто працюють в одному методологічному полі та публікують свій доробок переважно англійською
мовою. Саме тому використовуються такі понятійні терміни та назви, як «Північна Америка», «північноамериканська історіографія»,
«англомовна література» тощо.
Серед реконструкцій американськими та канадськими істориками минулого України раннього нового часу виокремлюються такі
великі напрями, як політична історія та політична культура, зовнішня політика та міжнародні відносини, історія культури та мистецтва,
церковна історія, соціальна історія, економічна історія, інтелектуальна історія. Плідною у галузі українознавства в Північній Америці
була археографічна та перекладацька діяльність.
Фахівці-україністи вивчали історію України (терени Гетьманщини, Запорозької Січі, східні воєводства Речі Посполитої, північні володіння Османської імперії та її васалів) у ранній новий час у межах
сучасних кордонів України, що опиралося на ґрунтовну історіософську концепцію О. Пріцака. Одночасно трактування вченими образу історії України протягом останньої третини XVI – XVIII ст. полягало у схвальних або ж критичних оцінках латентних прагнень
українського етносу до творення власної держави.
Потрібно наголосити на тому, що у багатьох своїх міркуваннях
північноамериканські історики головним чином опиралися на наукові здобутки української, російської (у т. ч. радянського періоду)
та польської історіографічних традицій.
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Від 1991 р. в науковому доробку американських і канадських учених українського походження не простежується кардинальних змін
щодо тематики досліджень. Однак надалі поглибилося вивчення традиційної проблематики, а також відбулося налагодження тісніших
наукових контактів між північноамериканськими та українськими
істориками.
У наукових працях дослідників-україністів США та Канади передусім акцентувалася увага на значущих подіях історії України, які
сприяли маркуванню окремішності українського історичного процесу: Люблінська унія (1569 р.), Берестейська унія (1596 р.), початок
Української національної революції (1648 р.), діяльність гетьмана
Б. Хмельницького (1648–1657 рр.), Гадяцька угода (1658 р.), виступ
гетьмана І. Мазепи (1708 р.), ліквідація автономних інститутів Гетьманщини (1786 р.), Кримського ханства (1783 р.) та Речі Посполитої (1795 р.). Тобто названо й описано так звані точки біфуркації, які
призводили до значних змін в українській історії. Водночас ці події
тлумачилися не тільки в руслі північноамериканської україністики,
але й русистики, полоністики й османістики.
Таким чином, для процесу осмислення ранньомодерної історії
України в наукових колах Північної Америки є характерною наявність двох концептуальних підходів — продовження трактування її
у рамках російськоцентричної парадигми і спроба виокремлення українського сегменту як об’єктивної складової центрально-східноєвропейської історії.
Виходячи з тих тенденцій, які обумовлюють визначення наукових пріоритетів на сучасному історіографічному етапі, стає очевидним, що в найближчій перспективі успішна реалізація наукових завдань щодо вивчення минулого України має відбуватися в нових вимірах — у рамках європеїстики, етнічних студій тощо. Для впровадження нових підходів у зарубіжну україністику існують усі можливості, враховуючи вільний доступ іноземних вчених до архівів,
наявність цифрових копій наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників у всесвітній мережі Інтернет.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОЛОГІЇ СТУДЕНТСТВА ТА МОЛОДІ
Луговська Д. А.,
IV курс, група Пр-4.1, напрям підготовки «Правознавство»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332)-780429;
науковий керівник: Бундак О. А.,
кандидат історичних наук, доцент
Нині в соціології молоді відбувається науковий пошук у напрямі
виділення її сутнісних характеристик як особливої соціальної спільноти. Він може бути плідним тоді, коли піддати науковому аналізу
провідні сфери життєдіяльності молоді і в кожній з них виділити
найбільш характерні риси. На перший план висуваються форми її
життєдіяльності, спосіб життя, зміст спільнісної та групової свідомості, а також діяльність соціальних інститутів.
Питання про характерні особливості і специфічні риси молоді тісно пов’язане з питанням про вікові межі періоду молодості, оскільки їх вирішення допомагає конкретизувати програми соціологічних
досліджень. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді» визначає молодий вік «від 15 до 28 років»,
проте в суспільстві поширені погляди, згідно яких вік молоді своєю нижньою межею сягає 14, а верхньою — 35 років.
Нині настала потреба у виробленні нової концептуальної схеми
соціології молоді, в якій вона виступатиме не як пасивний об’єкт, а
як активний дієвий суб’єкт суспільних перетворень.
Соціологія молоді та студентства виступає важливою складовою
державної молодіжної політики, цілісна концепція якої лише виробляється. Натомість в Україні уже прийнята основна законодавча база
державної молодіжної політики, і це створює певні труднощі її реалізації в умовах, коли пріоритети держави ще не визначені або чільне
місце серед них посідає розвиток економіки. Отже, існує прямий і
безпосередній зв’язок між станом суспільства та його ставленням до
молоді.
Провідною у соціології молоді виступає проблема дослідження
молодіжної свідомості, яка вивчається соціологами шляхом аналізу
її основних форм на когнітивному, емоційно-чуттєвому та конативному рівнях.
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Окремої уваги заслуговують молодіжні проблеми, які поділяються на два типи: перший стосується зростаючих вимог суспільства до
молоді, другий — їх особистісних сподівань і прагнень та складності з їх реалізацією.
У західних дослідженнях науковців є спроби виділити специфічні
риси молодої людини, яка ще не досягнула статусу дорослості: напруженість, наявність і повторюваність конфліктних ситуацій, підвищена критичність тощо. Як бачимо, при наявних відмінностях у
трактуванні молоді та її вікових меж, пошук у площині молодіжної
тематики вітчизняної та західної соціології йде приблизно в однаковому напрямку.
Програма у галузі студентської молодіжної політики у країнах ЄС
передбачає два основних принципи: активну й безпосередню участь
молоді у її розробці й реалізації та підтримку молодіжних ініціатив
державними структурами. Процес допомоги молоді на Заході дістає
енергію в індивідуалізації, а не в колективізації, в регіоналізації, а не
в централізації, в плюралізмі, а не в централізмі, в безпосередній
участі, а не в управлінні зверху.
Пошук реальних шляхів залучення студентства до активних дій,
скерованих на самозабезпечення та самовідтворення, багато в чому
може і здатна здійснювати саме соціологія молоді. Найперше її завдання полягає у з’ясуванні основних інтересів і потреб молодого
покоління, створенні її достовірного соціального портрету, висуненні на цій основі науково обґрунтованих пропозицій для державних
органів. Вагоме значення має і аналіз можливих наслідків прийняття законодавчих актів стосовно молоді для суміжних та близьких
соціально-демографічних груп та спільнот, невизначеність сенсу її
існування в сучасному суспільстві, а також прорахування і передбачення довготермінових наслідків цих рішень для самої молоді, особливо при її переході в інший віковий і соціальний стан.
Отже, соціологія студентської молоді є важливою складовою як
соціологічного знання, так і елементом державної молодіжної політики. Вона повинна забезпечувати цю політику та її реалізацію через вироблення диференційованих стратегій соціалізації та адаптації
молодого покоління. Але для цього вона сама повинна внутрішньо
оновитися, переглянути свої вихідні засади і принципові настанови.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАННЯ
Паращинець В. М.,
ІІ курс, група П-ІІ, спеціальність «Правознавство»
Дубенський коледж Університету «Україна»,
к. тел. (03656)3-25-52;
науковий керівник: Даниленко М. П.,
викладач
В сучасний період надзвичайно важливу роль у всіх напрямках
життєдіяльності суспільства відіграє наявність інформації. Вона постає своєрідною канвою для подальшого здійснення будь-яких процесів: комунікації, управління, навчання, виховання тощо. На сьогодні, людина за один день отримує такий інформаційний об’єм, який
за версіями вчених для представника, наприклад, епохи Середньовіччя був доступним за місяць-два. Саме тому сучасне суспільство
отримало означення інформаційного.
Одним з найперших джерел отримання інформації у наш час є
Інтернет. Завдяки йому здійснюється дуже багато різноманітних операцій інформаційно-комунікаційного характеру, що відзначаються
як позитивами, так і негативами одночасно. З одного боку, всесвітня
комп’ютерна мережа надає безліч різноманітних послуг. Серед них
електронне листування, інтернет-дзвінки, можливості отримання заробітку шляхом створення відповідних програм, самореалізація, самопрояв через розміщення власних сторінок, забезпечення процесу
спілкування, задоволення різного роду освітніх та професійних потреб, здійснення замовлень, покупок, продажу тощо. Усе це можна
зарахувати до позитивних сторін Інтернет-користування. Проте, ми
можемо відзначити і ряд проблем, пов’язаних з використанням «всесвітньої павутини». Так, в Інтернет-просторі ми спостерігаємо не
спілкування, а скоріше мовленнєву гру. Доказом цього є його уривчастість, часто невизначеність. Такий тип комунікації — це безособистісний обмін блоками інформаційних текстів. Окрім того, довгий
час перебування в Інтернеті десоціалізує людину. Інтернет-мережа
«вбиває» усі сфери життя останньої. Людину цікавлять в основному лише вітальні потреби, і аж ніяк духовні. Вона усе більше стає
недієздатною, заміщує реальну діяльність ілюзорною. Відбувається відчуження від дії, як такої.
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Тривале інтернет-користування призводить до значних проблем зі
здоров’ям. Американська асоціація психологів у Бостоні відзначила,
що ті особи, які довгий час перебувають в мережі, не просто допитливі. Шість відсотків їх — своєрідні «інтернет-наркомани». Наслідки інтернет-залежності є складними. Це й неврози, і агресія, депресії, апатія, втеча від реальної дійсності, сидром внутрішнього примусу присутності в мережі, синдром техногіпнозу, що представляє
собою входження в транс під час демонстрації реклам чи в процесі
комп’ютерних ігор, синдром екранної епілепсії.
Багато науковців вважає, що Інтернет є деструктивним явищем
стосовно мислення та свідомості людини. Він породжує кліповість,
руйнує здатність концентруватись на чомусь одному. В постійних
користувачів Інтернету спостерігається порушення пізнавальних функцій. Вони втрачають логічність мислення, пам’ять, стійкість уваги.
Всесвітня мережа дає своїм споживачам відчуття вседозволеності, і цим самим «пробуджує» усі темні сторони їхнього єства. Молодь, діти мають можливість безперешкодно відвідувати сайти, які
демонструють та пропагують аморальний спосіб життя. В Інтернеті також можна знайти безліч сумнівних клубів, котрі пропонують,
наприклад, курси правильного вибору та використання наркотиків,
суїцидальні схеми, навчання азам терористичної діяльності тощо.
Отож, у підсумку варто зазначити, що Інтернет-користування має
свої як позитивні, так і негативні сторони. Щодо останніх, то їх слід
вирішувати не тільки кожному особисто, а й усьому суспільству за
допомогою певних контролюючих органів та виховних заходів. Однак, важливим засобом у доланні негативів інтернет-споживання є
зміна суспільної свідомості, що залежить, у свою чергу, від культурного рівня розвитку соціуму.
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ОСВІТА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Пасемко О. М.,
ІІ курс, група ВС-22,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Тернопільський коледж, к. тел. (067)-890-30-61;
науковий керівник: Твардовська О. А.,
викладач
Найбільш характерною ознакою нинішньої епохи є стрімке зростання процесів світової глобалізації. Для країн, що стають на шлях
ринкового розвитку і незалежно від їх волі чи бажання швидко втягуються в процеси глобалізації, постали завдання підготовки спеціалістів такого типу, які крім високих професійних якостей, володіють здатністю до управлінської і підприємницької діяльності, до
встановлення ділових контактів. Їм повинні бути притаманні компетентність, високий інтелект і рівень культури, схильність як до колективної, так і до індивідуальної творчості, до вміння жити і працювати в новому інформаційному світі, в глобальній інформаційній
мережі.
На Заході все більше визнається те, що в сучасних умовах успішну кар’єру може забезпечити тільки така система освіти, яка враховує процеси глобалізації.
Постає проблема формування нової парадигми не просто «освіти», а «особистісно орієнтованої освіти» в рамках глобалізації. Мета такої освіти не тільки передати студентам конкретні знання, не
служити «інформаційною накачкою», не сформувати і навіть не виховати, а закласти в людині механізми самовизнання, саморозвитку, самореалізації та адаптації. Освіта повинна стати не тільки засобом отримання знань, а й фактором зміни відношення людини до
соціальної і культурної сфери, яка трансформується.
Інформаційний продукт недостатньо купити, його треба вміти використовувати, а тому надзвичайно підвищується роль освіти, яка
має бути безперервною протягом життя.
Виникнення і розвиток ідеї безперервності освіти як процесу постійного поповнення і оновлення знань людини, її духовного вдоско456
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налення від раннього дитинства до старості пов’язують з науковотехнічним прогресом, який поставив перед працівниками науки і
виробництва підвищені вимоги, спонукає їх до оволодіння новими
знаннями, методами, навичками. Одночасно він вимагає широкоосвіченого працівника, який опанував у теорії і на практиці найважливіші закони природи, основи техніки, технології та організації виробництва. Такому працівникові необхідна і ґрунтовна гуманітарна
підготовка — розвинуте логічне мислення, мовна культура. Однак
суть не тільки в науково-технічному прогресі та його вимогах. Безперервна освіта пов’язана з вирішенням складних соціальних проблем, зумовлених новим становищем людини у світі, який швидко
змінюється.
Актуальність проблематики безперервної освіти особливо зростає у зв’язку з радикальними реформами освіти, що відбуваються у
багатьох країнах світу.
Прискорений розвиток техногенної цивілізації, постійно мінливий світ обриває багато корінних традицій, змушуючи людину одночасно жити в різних культурах, що постійно оновлюються обставинами. Роль ключового інституту в цьому процесі сьогодні відіграє
система вищої освіти як джерела знань та інновацій. Цінність освіти знову почала виходити на перший план, про що свідчить зростання інтересу до отримання вищої.
Одна з тенденцій, яка відчутно проявляється в останні роки —
«денаціоналізація освіти», в тому числі і вищої. Це спроба бездумного перенесення на український ґрунт моделі освіти західного зразка, що призводить до руйнування соціокультурних традицій вітчизняної освіти.
Отже, сьогодні важливо зберегти традиційні форми, методи і технологію навчання, а також впроваджувати інноваційне навчання.
Підтримка освіти цілком відповідає інтересам суспільства, оскільки
при цьому більш повно використовується людський капітал, вища
якість якого спроможна прискорити науково-технічний, економічний, соціальний та культурний поступ держави.
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МЕНТАЛЬНІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
Писарська А. С.,
IV курс, група Пр-4.1, напрям підготовки «Правознавство»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332)-780429;
науковий керівник: Бундак О. А.,
кандидат історичних наук, доцент
Національний менталітет формується протягом тривалого часу,
що охоплює практично всю історію даного народу. Конкретні риси
характеру народу складаються в залежності від його традицій, культури, соціальних структур, зовнішньої, природного середовища проживання. У свою чергу сама ментальність виступає як та, що породжує
свідомість, задаючи певні зразки мислення та поведінки особистостей, соціальних груп і народу в цілому. Таким чином, національний
менталітет — певний спосіб бачення світу і типових зразків соціальної дії, що регулюють поведінку народу протягом тривалого часу.
Ментальність українського народу формувалася під впливом складних історичних обставин. Основну роль відіграло геополітичне розташування України на перехресті історичних шляхів, що зумовило
химерне поєднання у світогляді українця західної (активного раціоналізму, індивідуалістичної, матеріалістичної) та східної (пасивно
споглядальної, спрямованої на вищі істини) ментальності.
Політична культура являє собою сукупність цінностей, установок, переконань, орієнтацій і висловлюють їх символів, які є загальноприйнятими і служать упорядкування політичного досвіду і регулювання політичної поведінки всіх членів суспільства. Вона включає
в себе політичні ідеали, цінності, установки та діючі норми політичного життя. Тим самим політична культура визначає найбільш типові зразки і правила політичної поведінки, взаємодії влади – індивіда – суспільства. Особливою складністю відрізняється стиль масової
політичної поведінки громадян, підтримуваний будовою інститутів
влади, тобто політична культура суспільства в цілому. Остання, закріплюючи норми, стереотипи, прийоми спілкування в політичному
житті, українською мовою, додає особливу значимість атрибутам
державності.
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Ми вважаємо, що політична нація в Україні сформувалася лише
частково. Про її наявність має свідчити загальнонаціональний консенсус, але він існує тільки з питання про незалежність. Ні толерантного ставлення один до одного жителів різних регіонів, не визнається і не шанується інша точка зору. І в першу чергу це демонструють
політики, які повинні подавати позитивний приклад громадянам.
У цілому, в України немає консенсусу навіть за форму політичного
устрою країни. Немає такого «проекту Україна», над яким потрібно працювати.
На наше переконання, гарантією від сепаратизму та розколів може
бути не якесь «постнаціональне» суспільство, а тверда і послідовна
політика національного відродження і формування політичної нації,
наслідком якої буде високий патріотизм наших громадян. Саме він
здатний консолідувати суспільство та зробити державу сильною.
Вихід з цієї небезпечної для існування держави ситуації особисто я бачу такий: всіма ресурсами і можливостями держави, спираючись на щирих патріотів, необхідно твердо і послідовно втілювати в життя 10-у статтю Конституції. Тільки тоді поступово, в міру
відродження української нації і формування на її основі єдиної політичної нації буде досягнута консолідація суспільства, забудуться
псевдонаукові вигадки про «цивілізаційний розлам», який проходить
посередині Україні, про багатовекторність тощо. Головне — взяти
правильний курс і невтомно по ньому рухатись. Тільки тоді збудеться пророцтво Тараса Шевченка: «І забудеться самотня давня година, і оживе добра слава, слава України».
Отже, зміни, що охопили в сучасних умовах всі сфери суспільного життя на Україні найбільш яскраво і зримо проявилися в політичній сфері. Сучасне політичне життя наповнюється новим змістом, відмінним розмаїттям політичних процесів. Ускладнюються
політичні відносини і політичні зв’язки між особистістю та суспільством, між людьми. Політичне життя в Україні набуває нову якість,
що диктує необхідність її глибокого і різнобічного вивчення, що
сприяє виробленню дієвих практичних рекомендацій.
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РОЛЬ І МІСЦЕ ЦІННОСТЕЙ ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
У ЖИТТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА
Пінчак М. С.,
І курс, група ВС-12,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Тернопільський коледж, к. тел. (067)-890-30-61;
науковий керівник: Кибалюк О. М.,
викладач
Людина, як компонент цілісної системи суспільства, в процесі своєї діяльності розкриває власні сили, сприяє розвитку суспільства. При
цьому вона вступає у взаємні ціннісні відносини з окремими людьми і з суспільством у цілому. В суспільному оточенні людина виступає одночасно як діяльний суб’єкт і об’єкт оцінки. Зауважу, що
носієм і суб’єктом ціннісного відношення може бути тільки людина.
Тому таке відношення до дійсності передбачає її наявність і присутність. Вона оцінює інших людей і сама ними оцінюється.
Оцінка є специфічною формою відношення людини до дійсності, це схвалення або осуд різних явищ навколишньої дійсності незалежно від їх матеріального чи духовного походження. Вона завжди залежить від цінності — позитивного чи негативного значення
оцінюваного для людини, суспільства або певної соціальної спільності.
Цінністю називається те, що здатне задовольняти людські потреби. Отже, цінність речі визначається як її властивостями, так і її відношенням до потреб та інтересів людини. Речі, явища стають цінностями, оскільки вони характеризують сферу людського існування
й діяльності. Цінності поділяються на матеріальні і духовні — так
само, як і діяльність, культура (культура і є сукупністю цінностей,
створених самою людиною).
Оцінюючи те чи інше явище, що виступає носієм цінності, людина встановлює його значущість, тобто відповідність чи невідповідність своїм інтересам. Одні з пізнаваних людиною явищ оцінюються нею як потрібні, корисні, сприятливі, інші — як шкідливі,
ворожі, ще інші — байдужі. Утворюється ієрархія цінностей. Йдеться
про таку їх систему, в якій вони розташовані залежно від важливості їх значення. В цьому розумінні можна говорити про вищі й ниж460
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чі цінності. Кожній людині треба навчитися правильно визначати
для себе систему, ієрархію цінностей, щоб керуватись нею в житті,
діяльності, прагненнях, орієнтаціях. Вибір залежить і від загальнолюдських уявлень про цінності, що склалися історично, і від особливостей цивілізації, культурного середовища, до якого належить
людина, і від її власних інтересів, нахилів, уподобань. Найпершою
і найвищою цінністю для людини є сама людина, її життя. Кожна людина повинна усвідомлювати свою цінність, мати почуття власної
гідності й розуміти таку ж цінність будь-якої іншої людини, поважати її гідність. Кожна людина цікава сама по собі, заслуговує на
увагу тільки тому, що вона є.
Діяльність людини є складним цілеспрямованим процесом вирішення життєво важливих питань. Вона характеризується осмисленням і цілеспрямованістю. Кожна людина певною мірою усвідомлює,
оцінює себе і свою актуальну діяльність, на основі чого формує ідеальну модель майбутнього. Такою моделлю є мета. Людина субординує свої цілі, ставить перед собою безпосередні (найближчі), які
є відображенням більш віддалених, до досягнення яких вона прагнутиме пізніше.
Ціннісна орієнтація — це вибіркове ставлення до носія цінності,
який може бути реальним предметом задоволення потреб окремої
людини чи соціальної спільності. В ціннісній орієнтації акумулюється життєвий досвід людей. Наявність усталених ціннісних орієнтацій свідчить про зрілість людини як особистості. Проявляються
вони в діяльності та поведінці людини.
У світогляді людини навколишній світ відображається не сам по
собі, поза залежністю, а через призму її інтересів. Людина стає реальною, здатною перетворювати дійсність у бажаному для себе напрямі.
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
АСПЕКТ АКТУАЛЬНОСТІ
Рудник Р. М.,
І курс, група 1, спеціальність «Політичні проблеми
міжнародних систем та глобального розвитку»,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (063)-999-95-65;
науковий керівник: Бебик В. М.,
доктор політичних наук
З моменту проголошення незалежності, Україна перебуває на шляху демократичних перетворень — удосконалення наявних та впровадження нових тенденцій розвитку демократії. Необхідною умовою
успішної демократизації є налагодження ефективної та дієвої співпраці держави з інститутами громадянського суспільства. Для України
як однієї з держав, які нещодавно стали на шлях демократичних
перетворень, одним із головних завдань є забезпечення державної
підтримки створення та функціонування інститутів демократичного
суспільства, де активна участь громадянського суспільства у житті
країни стане каталізатором, котрий сприяє розвитку, цивілізації, виникненню взаємовідносин довіри суспільства та кожного окремого
громадянина з державою, а також рівноправних відносин між державою, людиною та суспільством.
Нова державна влада спрямовує свої зусилля на отримання статусу
повноправного члена Європейського Союзу, а питання взаємодії держави з громадськістю є одним із ключових в Угоді про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом. Ця обставина актуалізує
проблему швидкого та ефективного досягнення відповідних європейських стандартів у всіх сферах життя. Одним з них є реально
діюче, життєздатне і сильне громадянське суспільство, так як сьогодні в усьому світі однією з головних тенденцій світового розвитку є рух до громадянського суспільства і соціальної, демократичної
правової держави.
Сучасне українське суспільство усе ще знаходиться перед цивілізаційним вибором, переживає історичний перелом, сутність якого полягає в переході від одного якісного стану до іншого: від монополії однієї форми власності до багатоукладності, від суспільних
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зв’язків, заснованих на тоталітаризмі, на принципах авторитарної держави, до моделі, що ґрунтується на нових принципах суспільного
розвитку. Цей процес насамперед включає модернізацію механізмів
соціального управління.
У суспільстві перехідного періоду, до якого належить Україна,
рецидиви тоталітаризму можна подолати завдяки розвитку громадянського суспільства, яке приходить не ззовні, а є еволюцією попередньо набутого громадянського поступу. Якщо ж громадянське
суспільство не стане стійкою основою соціальних змін, то політична сфера неминуче перебуватиме під впливом рецидивів авторитаризму і політичного контролю над приватною сферою індивідуального життя.
Взаємодія держави з громадянським суспільством на основі партнерства необхідна для розвитку України як правової, демократичної
і соціальної держави. Соціально-політичний прогрес, демократичний розвиток та економічний підйом неможливо реалізовувати без
активної участі з боку громадянського суспільства.
Сьогодні в Україні назріла потреба у вироблені системи заходів
і механізмів ефективного партнерства держави та інститутів громадянського суспільства, оскільки органи влади, що співробітничають
з інститутами громадянського суспільства, підвищують результативність своєї діяльності і підсилюють її правомірність в очах громадян.
Інститути громадянського суспільства є каналами представлення
існуючих у суспільстві різноманітних інтересів, через які громадяни
одержують інформацію і виражають свою думку з приводу планованих рішень. Інститути громадянського суспільства сприймаються
не як пасивні суб’єкти політики й управлінських рішень, а як безпосередні, активні і зацікавлені сторони, що мають право брати широку участь у процесі прийняття та реалізації таких рішень на всіх
його етапах — від початкових стадій обговорення доцільності їх
прийняття до остаточного прийняття та реалізації.
Таким чином, взаємодія держави з громадянським суспільством
повинна бути спрямована на посилення процесу демократизації органів влади, розвиток і зміцнення інститутів громадянського суспільства, посилення їхнього зв’язку та є виразом бажання органів влади і громадянського суспільства налагодити співробітництво з метою
подальшого удосконалення і розвитку партнерських відносин.
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СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Семенова А. Г.,
IV курс, група Пр-4.1, напрям підготовки «Правознавство»,
Луцький інститут, к. тел. (0332)780429;
науковий керівник: Бундак О. А.,
кандидат історичних наук, доцент
Суспільство, для якого характерним є процес модернізації, прагне відтворюватися органічним шляхом, а не через розрив або руйнування попередніх організаційних структур. Воно прагне до збалансованості, гармонії економічної, політичної, правової та інших
систем, а також їхніх внутрішніх елементів.
Теорія політичної модернізації в її сучасному розумінні викристалізувалася з багатьох концепцій, що містять інші висновки й рекомендації, мають різну соціально-політичну спрямованість і є нерівноцінними за науковою значущістю. Серед її представників —
західні політологи й соціологи С. Ліпсет, Г. Алмонд, С. Верба, Д. Коуелман, Л. Пай, Д. Лапаламбара, С. Хантінгтон та ін.
Функціонування різних моделей політичної модернізації в різних
історичних умовах дає змогу визначити її загальні характеристики.
Одна з найважливіших — раціоналізація та забезпечення ефективності влади як вирішальних чинників довіри до неї й підтримки її
громадянами, оскільки з цими поняттями пов’язані її результативність, ступінь реалізації нею тих функцій і сподівань, що їх покладає
на владу більшість населення. Характерною особливістю політичної
модернізації є диференціація політичної структури, яка передбачає
формування розгалуженої мережі соціально-економічних, політичних та інших інститутів суспільства, спрямованих на забезпечення
стабільності й соціального порядку. Розвивається вона через осучаснення традиційних інститутів, які в процесі модернізації суттєво
змінюють свої функції та характер діяльності, а також через формування нових.
Сучасна наука розрізняє два основні типи політичної модернізації: 1. Оригінальна або органічна, яка властива розвинутим країнам
Західної Європи й Північної Америки. Їх соціально-політичний розвиток відбувався у формі неперервного еволюційного та революцій464
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но-реформаторського процесу. Початок її припадає на епоху Відродження і триває й досі в розвинутих країнах. 2. Вторинна або неорганічна, що характерна для країн, які з певних причин відстали від
загально цивілізаційного розвитку і прагнуть за рахунок широкого
застосування досвіду передових країн наздогнати їх за рівнем і якістю життя. Вона здебільшого зумовлена зовнішніми чинниками розвитку і характеризується нерівномірністю змін в економіці, політиці, культурі, соціальних відносинах.
C. Блек поділяє процес модернізації на декілька стадій: усвідомлення мети; консолідація зорієнтованої на мету еліти; період трансформації; інтеграція суспільства на новій основі.
Одним з найголовніших завдань модернізації є структурне оновлення політичної системи, формування політичної структури соціальної дії, оскільки політична система повинна бути якомога більш
адаптованою до нових проблем, породжених сучасним суспільством,
здібною діяти за конкретних історичних умов суспільно-політичних
ситуацій.
Обов’язковою є інституціоналізація політичної структури, оскільки передбачає удосконаленням традиційних інститутів, які в процесі
модернізації суттєво змінюють свої функції та характер діяльності
або взагалі реформуються у нові, сучасні соціально-економічні інститути.
Наявність універсальних норм в суспільстві не означає існування
однієї обов’язкової програми, «рецепту» розвитку для усіх країн, що
перебувають у певній стадії розвитку. Мова йде про те, що універсальні норми — це комплекс цілей, спираючись на які, країни, в яких
відбуваються процеси модернізації будуть спроможні проводити інституціоналізацію відповідну потребам часу. Проте, на нашу думку,
всі модернізаційні перетворення повністю залежні від історичних
особливостей розвитку того чи іншого суспільства, його націоментальних характеристик.
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СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ
В’ЄТНАМУ ТА ВЗАЄМОВІДНОСИН З УКРАЇНОЮ
Сущенко А. М.,
магістр журналістики, Університет «Україна»,
к. тел. (044) 424-94-33;
науковий керівник: Бебик В. М.,
доктор політичних наук, професор
Аналіз концепції науково-технологічного розвитку В’єтнаму до
2016р. У В’єтнамі на сьогоднішній день діють такі державні програми науково-технологічного розвитку:
• програма оновлення технології в основних галузях виробництва, включаючи машинобудування, хімічну промисловість, енергетику, телекомунікації та інші інфраструктурні галузі. Розробка таких перспективних тем, як екологія, ядерна енергетика;
• програма розвитку сільських та гірських районів. Ця програма переслідувала мету сприяти збільшенню сільськогосподарського виробництва;
• програма охорони навколишнього середовища та екологічної
безпеки. Ця програма мала величезне значення для збереження здоров’я в’єтнамських жителів;
• програма підвищення якості продукції. Шляхом суцільного поліпшення технологічної дисципліни необхідно досягти підвищення
якості продукції, що випускається з тим, щоб успішно конкурувати
в’єтнамськими товарами на зовнішніх ринках;
• програма розвитку гуманітарних та суспільних наук. Ця програма має за мету розробити глибоко обґрунтовану концепцію поновлення економічної та суспільно-політичної політики держави, покращити управління багатоукладною ринковою економікою, розвитку
національної культури та мистецтва.
Головне призначення зони високих технологій в контексті сучасних економічних пріоритетів СРВ полягає в початковій підтримці
малого, переважно інноваційного малого підприємництва допомога
«укритим» підприємцям, які бажають, але не мають можливості почати власну діяльність. «Інкубаторні» програми, які реалізують за
допомогою зон високих технологій, — це ідея повного забезпечення
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малих інноваційних фірм всім необхідним для інноваційної діяльності. Зони високих технологій в силу згаданого вище повинні мати
вельми кваліфіковані команди фахівців, які знають, вміють та можуть
допомогти тим клієнтам, які звернулися в зону з проханням про
вселення під її «дах» і довірилися їй. Нарешті, зони високих технологій повинні мати фінансову можливість підтримки початкуючих
підприємців в науково-технічній сфері. Важливо розуміти, що в зонах
високих технологій створюються технології та послуги, орієнтовані як на довгострокову перспективу впровадження та реалізації, так
і на ринок споживача та на поточні сьогоденні проблеми.
Слід підкреслити, що становлення зон високих технологій, технопарків та інших інноваційних структур для В’єтнаму має дуже велике значення в подальшому розвитку секторів народного господарства країни.
Розвиток взаємовідносин з Україною. Діалог на вищому рівні між
Україною та В’єтнамом набирає силу. План розвитку взаємовідносин наших країн буде здійснюватися на основі таких позицій:
• підтримка тісних контактів для здійснення своєчасного обміну думками з найважливіших питань;
• активізація взаємодії в міжнародних і регіональних справах через подібність і близкість підходів двох країн до актуальних питань.
ФІЛОСОФІЯ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ
Ферко А. М.,
І курс, група ВС-12,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Тернопільський коледж, к. тел. (067)-890-30-61;
науковий керівник: Андрійчук О. В.,
викладач
Наука — це така сфера людської діяльності, основна роль якої
полягає в отриманні і теоретичній систематизації об’єктивних знань
про дійсність. Наука прагне до логічного, максимально узагальненого об’єктивного знання. Безпосередніми цілями науки є опис, пояснення і передбачення процесів і явищ, які складають предмет її
дослідження.
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Формування науки як специфічного знання історично було пов’язане зі створенням перших теоретичних систем. Це відбувається у
стародавній Греції в IV ст. до н. е., коли з’являються перші теоретичні розробки у галузі математики, зроблені Евклідом і Архімедом.
Формування науки як професійної діяльності відбувається пізніше, —
починаючи з XVII ст. виникнення класичної європейської науки було пов’язане з природознавством, яке поєднало експериментальний
метод дослідження з математичними методами аналізу досвідних даних. Експериментально-математичне знання на основі механіки і фізики стало народженням нового типу науки. На довгий час принципи класичної механіки стають еталоном наукового знання загалом.
Засновниками класичної науки стали І. Кеплер, Г. Галілей, Х. Гюйгенс, І. Ньютон. У XVII ст. формуються перші товариства вчених.
Спочатку в Англії, потім у Франції виникають наукові академії, починають друкуватися наукові журнали.
З плином історії наука стає продуктивної силою суспільства і найважливішим соціальним інститутом. На межі XIX–XX ст. виникає
новий спосіб організації науки — розгортається система науководослідних інститутів, наукових лабораторій з потужною технічною
базою. Це наблизило наукову діяльність до форм сучасної індустріальної праці. До кінця XIX ст. наука відігравала допоміжну роль у
виробництві і розвивалося відносно відокремлено від техніки. З початку XX ст. наука вже випереджає розвиток техніки і виробництва,
а з середини XX ст. стає провідною продуктивною силою і з’єднуються
з технікою в єдиний комплекс: здійснюється науково-технічна революція. Наприкінці XX ст. відбувається ще одна наукова революція,
пов’язана з появою інформаційних технологій. Виникає явище, що
набуло назви технонауки, тобто індустрії баз знань і надскладних
інформаційних систем.
Розвиток сучасного наукового знання, що за своїм характером є
інтегральним, вимагає подальшого поглиблення суміжних досліджень
у науці. Інтегративні процеси в сучасній науці роблять необхідним
міждисциплінарний, комплексний підхід до досліджуваних проблем.
Такий підхід стає однією з головних особливостей розвитку науки
в сучасних умовах, оскільки в його основі лежать глибокі якісні перетворення в практиці науково-технічного і соціального прогресу,
що зумовлює зміцнення зв’язків між різними структурними рівнями об’єктів, прискорення темпів пізнавальних процесів.
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Складний і взаємозалежний характер сучасного суспільного розвитку обумовлює зміни не лише в змісті, а й у структурі пізнання,
виникнення його нових напрямів і рівнів. З’являються особливі напрямки досліджень, які вступають міждисциплінарними, комплексними як за характером, так і за використаними засобами.
Разом з тим виникає необхідність не лише виявлення для дослідження нових комплексних проблем, а й аналізу, що передбачає глибокий зв’язок науки з людиною, її єдність з культурою в цілому,
людське призначення наукових знань, їхню культурну цінність. На
шляху такої інтеграції культури і науки найбільше виявляється гуманістична спрямованість наукових досліджень, що набуває сьогодні
не лише теоретичного, а й зростаючого практичного значення.
У сучасних умовах наука все більше перетворюється із засобу
технічного прогресу, в органічну частину соціального і культурного розвитку, що охоплює не лише ставлення людини до природи, а
й її ставлення до інших людей і до самої себе.
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
Шаравара Р. І.,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту,
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (067)-5818815
Досліджуючи розробку нових, прогресивних форм організації праці
керівників принципове важливе значення має вивчення структури
ціннісних орієнтацій і чинників, що здійснюють вирішальний вплив
на розвиток особи і формування у неї таких якостей, як: надійність,
відданість своїм внутрішнім ідеалам, творча і соціальна активність,
завзятість в досягненні поставленої мети, які приводять до самовираження не тільки індивіда, але і колективу, в якому він працює.
Творчий потенціал управлінської праці, як відомо, залежить від
багатьох умов і, перш за все, від задоволеності працею. До переліку
чинників, що характеризують задоволеність працею, різні автори
включають від 5 до 12 показників. На нашу думку достатньо використовувати 8 факторів для того щоб отримати цілісну картину:
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1. соціально-психологічні відносини в колективах;
2. кількісна і якісна оцінка результатів праці;
3. санітарно-гігієнічні умови праці;
4. задоволеність (незадоволеність) системами оплати праці і преміювання;
5. наявність елементу самостійності в праці;
6. перспектива посадового і професійного зростання;
7. стан взаємин з безпосереднім керівником;
8. рівень організації праці.
Не дивлячись на те, що багато керівників незадоволені організацією своєї праці і заробітною платою, вони не вважають ці мотиви
важливими, віддаючи їм 6–10 місця. У числі перших фахівці назвали
такі мотиви привабливості, як: робочий колектив, робота з людьми,
різноманітність, складність, новизна, можливість прояву своїх знань,
досвіду, самостійність в роботі. Сьогодні достатньо важливим є останній фактор, оскільки дозволяє працівникам проявляти власне «Я»,
свої погляди на вирішення проблеми. Поряд з важливістю такого
фактору не варто забувати і про рівень відповідальності під час прийняття управлінського рішення. Адже під час делегування повноважень (можливість приймати управлінське рішення) делегується і
відповідальність за їх наслідки.
Вивчаючи ціннісні орієнтації в розвитку творчого потенціалу в
характері і змісті праці, ми припускали, що через специфіку праці
керівника творчий потенціал в їх праці неухильно зростає. Проте
така гіпотеза не підтвердилася, питома вага творчого потенціалу в
праці фахівців виявилася недостатньо високою (30%).
За дослідженнями лише 12,8% працівників проектних і науководослідних інститутів працюють з повною віддачею, 71,6% не з повною віддачею і не прагнуть до цього, 7,3% — не працюють з повною віддачею і не прагнуть працювати краще, а за дослідженнями
львівських соціологів, творчий потенціал управлінського працівника
використовується лише на 50%.
Ніщо так не надихає на творчий пошук, особисту ініціативу, як
наявність ясної перспективи професійного і посадового зростання.
Дослідження показало, що через відсутність даної можливості значна
частина керівників не бачить перспективи і тому не прагне до під470
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вищення своєї кваліфікації, вважаючи, що отримані додаткові знання
просто ніде застосувати. Більш того, з підвищенням освіти знижується питома вага осіб, задоволених можливістю проявити свої здібності. Враховуючи все це варто зауважити, що підтримання творчого потенціалу (кар’єрного зростання), спрямування його в потрібне
русло і визначення кінцевих перспектив є одним з головних завдань
сучасного керівника вищої ланки. Саме це зможе суттєво підвищити віддачу управлінських працівників, результативність їх діяльності та ефективність роботи підприємства загалом.
ПОЛІТИКА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ
Юрківський Ю. М.,
аспірант I курсу, спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми
міжнародних систем та глобального розвитку,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (067)3495524;
науковий керівник: Бебик В. М.,
доктор політичних наук, професор
Епохальні зміни останньої декади XX століття, розпад СРСР і здобуття республіками Центральної Азії державної незалежності обумовили помітні зміни в системі міжнародних відносин і, зокрема,
набуття державами даного регіону статусу повноправних учасників
глобальної політики. Нова фаза розвитку геополітичної ситуації в
Центральній Азії і у світі в цілому, характеризується поступовою
зміною ролей і ступеня впливу на регіон з боку великих акторів міжнародної політики. Зокрема, помітно активізується роль Російської
Федерації, спрямована на реалізацію масштабних геополітичних і
геоекономічних проектів на пострадянському просторі. Спостерігається і розширення геополітичних горизонтів Китайської Народної
Республіки, яка демонструє активний, наступальний характер свого бачення майбутнього Центральної Азії та характеру її співпраці
з Китаєм [3].
Будучи однією з найбільш динамічних економік сучасного світу
і одночасно — найбільшим сусідом держав Центральної Азії, век471
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тор, характер і динаміка взаємного співробітництва Китаю з державами регіону набувають важливого значення в питаннях забезпечення регіональної безпеки, економічного та культурного розвитку
сторін. Починаючи з 90-х років XX століття, у відносинах нових
незалежних держав Центральної Азії з КНР пройшло кілька етапів
розвитку, обумовлених як зовнішніми, так і внутрішніми факторами.
При цьому найважливішою складовою даного партнерства виступало співробітництво в економічній та культурній сферах.
Головними завданнями стратегії Китаю щодо Центральної Азії,
на думку ряду експертів, є, по-перше, забезпечення стабільності на
своїх західних кордонах і сприяння реалізації програми прискореного економічного розвитку Заходу КНР, по-друге, забезпечення
гарантованого доступу до джерел енергії для швидко розвивається
економіки, і, по-третє, протидія домінуючому впливу США на економічному, політичному і військовому рівнях [2]. У свою чергу держави Центральноазіатського регіону розглядають КНР як важливого
партнера у вирішенні комплексу транскордонних проблем, а також
низки завдань економічного розвитку, відводячи значне місце співпраці з Китаєм при формуванні власної зовнішньополітичної стратегії.
Центральна Азія традиційно була сферою геополітичних інтересів
Китаю, що сприяло встановленню дипломатичних, торговельних і
культурних взаємозв’язків Центральноазіатського регіону з Китаєм.
На сьогоднішній день в країнах Центральної Азії та Китаї реалізується проект Азійського банку розвитку під назвою «Central Asia
Regional Economic Cooperation» [1], який спрямований на з’єднання
транспортних шляхів Заходу зі Сходом і Півночі з Півднем. Держави Центральної Азії і Китай інтенсивно співпрацюють як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій і, перш
за все, Шанхайської Організації Співробітництва. В даний час можна виділити дві сфери китайських інтересів у регіоні: безпека і
економічна активність. Зростання китайських інвестицій в економіку країн Центральної Азії відбувається як у рамках їх двостороннього співробітництва, так і у форматі ШОС. Економічні інтереси
Китаю в рамках ШОС умовно можна представити у вигляді чотирьох компонентів: торгово-інвестиційний; транспортний; євразійський
(транзитний); енергетичний [4]. Крім того, всі члени ШОС потре472
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бують збереження стабільності як усередині своїх країн, так і по
периметру зовнішніх кордонів. Тому вони зацікавлені в досягненні
власних результатів у просуванні вирішення соціально-економічних
та інших задач, а також у спільній протидії загрозам і викликам.
Разом з тим існують тенденції, які гальмують економічне співробітництво в рамках даної організації. Перш за все, це те, що організація не проявляє себе як активного учасника міжнародного економічного процесу.
Література:
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