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Секція 1. Документаційне та інформаційне забезпечення діяльності
суб’єктів господарювання

Аністратенко В. група МД-61
Хотькіна О.Р.,  доцент кафедри обліку і аудиту, СУЕМ

ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННА КНИГА» В НАУКОВОМУ ОБІГУ
Поняття електронна книга є концептуально невизначеним, у різних авторів воно має

різне семантичне наповнення. Тому для документознавства актуалізується завдання
окреслити перспективи використання поняття електронна книга в науковому обігу,
проаналізувати співвіднесеність цього поняття з поняттями електронний документ,
електронне видання, електронний текст.

За енциклопедією, електронна книга – «сукупність даних (текст, звук, статичне і
рухливе зображення) в пам’яті комп’ютера, призначена для сприйняття людиною за
допомогою відповідних програмних і апаратних засобів» [2]. Це визначення є надто
широким, не містить строгу дефініцію, а ті ознаки, які зазначаються в наведеному
визначенні, більшою мірою описують поняття електронний ресурс.

Більш інституалізованим є поняття електронний документ. Згідно з Законом України
«Про електронні документи та електронний документообіг», електронним документом є
«документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи
обов’язкові реквізити документа» [1], причому обов’язковим реквізитом електронного
документа є електронний підпис.

Межі електронного видання, порівняно з традиційним виданням, суттєво розширилися
– у визначеннях основних видів електронних видань не знайдемо і натяку на книжну форму.

Реальність мережевого простору рушить усі ці уявлення, сформовані книжковою
культурою. Тексти, доступні в Інтернеті, в тому числі і копії традиційних книг, потрапляють
туди, минаючи всі видавництва. Останні ж матеріально ні в якому разі не зацікавлені в тому,
щоб представляти електронні копії своїх видань,  оскільки електронна комерція є ще
недостатньо освоєною практикою, в нашій країні вона взагалі гальмується нерозвиненістю
системи електронних платежів. Більшість творів, що створюються в мережевому просторі, в
тому числі і з використанням гіпертексту, є продуктом творчої активності ентузіастів.

Ще більшої термінологічної плутанини додає те,  що до пристрою для читання
електронних варіантів книг теж використовують поняття електронна книга, або e-book, адже
робота з текстом у електронному вигляді потребує застосування певних апаратних засобів,
найменш зручним із яких є персональний комп’ютер, насамперед через його стаціонарність.
Найбільш пристосованим для цього є портативний комп’ютер, навіть мобільний телефон, і,
нарешті, електронна книга ( у західних спеціалістів цей термін використовується саме в
цьому значенні), як пристрій, що являє собою книжкові планшети з рідкокристалічним
екраном, кількома кнопками чи клавіатурою, дисководом, CD-ROM і модемом. Очевидно,
що він певною мірою імітує традиційне друковане видання: пристрій має формат
кишенькового видання в «шкіряній оправі» [3]. Такі пристрої досить тривалий час можуть
працювати автономно, їхня вага, кут зору і відстань до сторінок суттєво не відрізняються від
подібних характеристик друкованої книги, в них є функція книжкових закладок, приміток на
полях, підкреслень, малюнків. Хоча за формою e-book схожа на традиційну книгу, за змістом
вона більшою мірою є персональною електронною бібліотекою.  За допомогою Інтернету в
неї можна завантажити досить значну кількість сторінок (залежно від моделі) або
використовувати з цією метою CD-ROM, який містить бібліотеку потрібних видань.
Використання такого пристрою передбачає і захист авторських прав, оскільки для багатьох
моделей e-book передбачається можливість отримання електронних видань лише із сайту
виробника.

Очевидно, що в сучасній ситуації визначити межі поняття електронна книга є справою
неможливою,  адже співвідношення між книжковою і електронною комунікацією невпинно
змінюються на користь електронної, і ця тенденція зростатиме. Сучасні ж визначення
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переважно оперують пріоритетом книжкової комунікативної культури: авторське право,
незмінність тексту.  Можна прогнозувати,  що це поняття більшою мірою
використовуватиметься в повсякденності, і так і не стане науковим саме тому, що поняття
книга для людей книжкової культури має зовсім інше семантичне і культурно-історичне
наповнення, ніж поняття електронна книга [3]. Найімовірніше, в науковому співтоваристві
воно закріпиться за пристроями для читання електронних текстів, в яких зберігається хоча б
видимість поєднання змісту та форми. Для самих же текстів, що існують в електронному
вигляді, більш придатними є поняття електронний текст, електронне видання, залежно від
того, чи має він відповідну редакційно-видавничу обробку та вихідні дані.

Література:
1. Гиляревский Р.С. Электронная книга / Р.С. Гиляревский // Книга : Энциклопедия. – М., 1999. – С. 729-730.
2. Маркова В.А. Електронна книга: наукове поняття чи метафора? / В.А. Маркова // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. – 2009. - № 3. – С.69-74.
3. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України № 851-іу від 22 травня 2003 р. //
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 9-3.

Борзяк В. В. група ЗМД-71
Леонтьєв А.О., к.ф.-м.н.

зав. кафедри менеджменту ландшафтного дизайну, СУЕМ
ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЇХ РОЗВИТКУ
Передача даних – це процес обміну інформацією в двійковій формі між двома і більш

вузлами. Цей процес часто ще називають цифровим зв'язком, оскільки на сьогоднішній день
велика частина інформації передається в цифровій формі і циркулює між комп'ютерами,
терміналами, принтерами, а також іншими периферійними пристроями. Засоби передачі
даних належать до тих, що найшвидше розвиваються. Системи передачі даних між
термінальними пристроями і комп'ютерами можуть застосовуватися для пересилки мови,
даних і відео. Оскільки системи передачі даних грають значну роль в сучасному світі, дуже
важливо зрозуміти принципи, на яких вони побудовані. Зазвичай системи передачі даних
використовуються у сфері бізнесу, але останнім часом вони все частіше знаходять
застосування у приватному житті [1].

В даній науковій роботі розглянуто сучасні методи передачі даних. Кожне середовище
має свої переваги та недоліки. Одним з основних показників є швидкість затухання сигналу,
який визначається фізичними характеристиками середовища та природою сигналу.
Вибираючи середовище передавання, беруть до уваги також інші показники: вартість
(придбання, монтажу та обслуговування), пропускну здатність, безпеку передавання
інформації тощо.

Необмежене середовище забезпечує передавання та прийом електромагнітних сигналів
без пристрою (каналу), який би містив цей сигнал у собі [2]. Прикладами комунікаційних
систем, що використовують необмежене середовище, є мікрохвильовий, лазерний,
інфрачервоний та радіозв'язок. Обмежене середовище – це провід (кабель), який проводить
електричний або світловий сигнал. Найбільш поширеними типами кабелю є коаксіальний,
волоконно-оптичний, багатожильний та вита пара. Також було розглянуто основні методи
передавання даних: комутація звичайних та віртуальних каналів, повідомлень, пакетів, метод
тимчасової комунікації, тимчасовий поділ каналів (ТПК), частотний поділ каналів (ЧПК),
спектральний поділ каналів (СПК), частотно-тимчасовий поділ каналів (ЧТПК) та кодовий
поділ каналів (КПК) [3].

Отже, коли у користувача в розпорядженні знаходяться декілька комп'ютерів
(терміналів), які обмінюються між собою даними в нерегулярному і непередбачуваному
режимі, дуже невигідно орендувати виділений приватний канал для кожного з'єднання. У
подібних випадках звичайно використовують комутацію даних.

Комутація повідомлень не вимагає встановлення прямого фізичного з'єднання між
відправником і адресатом для передачі інформації, оскільки повідомлення поміщається в
пам'ять центрального комп'ютера або комутатора,  а потім у відповідний момент
відправляється іншому комутатору і врешті-решт адресату. Повідомлення може бути
відправлено навіть у тому випадку, якщо адресат не готовий в даний момент до його
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прийому (такий спосіб передачі також називають методом передачі з проміжним
накопиченням або буферизацією).

Комутація пакетів дає змогу,  якщо є потреба,  налагоджувати велику кількість
віртуальних каналів між відправником та адресатом. Метод комутації пакетів є одним з
найпоширеніших, оскільки дає змогу досягнути найвищої пропускної здатності мережі. У
мережах з комутацією пакетів поступово відбувається інтеграція систем передачі голосу,
відео і даних, проте ця проблема все ще залишається відкритою. Однією з ключових
невирішених поки проблем є досягнення якості обслуговування (Quality of Service, QOS), яке
забезпечувало б крізне транспортування даних з мінімальними затримками і постійністю
потоків даних. Проблема QOS для мереж з комутацією пакетів знаходиться на етапі рішення,
але пройде ще немало років, перш ніж мережі такого типу будуть здатні передавати мову з
високою якістю [3].

Література:
1. Б.М. Березюк Системи і мережі передавання даних: Навч. посібник для студ. дистанц. форми навч. / Національний
ун-т "Львівська політехніка". Інститут дистанційного навчання. – Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська
політехніка", 2005. – 200с.
2. О.М. Бевз, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик Системи та мережі передавання даних: навч. посібник для студ.
напряму підгот. 0914- "Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління" всіх спец. / Вінницький національний
технічний ун-т – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 106с.
3. Я.М. Степанова , В.Я. Рассамакін Методи і засоби передачі даних: Підручник / Київський національний
торговельно-економічний ун-т. – К.: КНТЕУ, 2006. – 252с.

Лисенко І., група МД-71
Наконечна О.А. викладач кафедри документознавства

та інформаційної діяльності, СУЕМ
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ

АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВЕДЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Організація роботи з даними – це один з найголовніших етапів створення прикладної
програми. Саме від цього першого етапу, який часто недооцінюється, залежить створення
всієї системи автоматизованої обробки даних і успіх її експлуатації у кінцевого споживача.

Проблему створення і використання інформаційних систем потрібно вирішувати у
більшості сучасних підприємств і організацій, незалежно від того, якого роду діяльністю
вони займаються. Термін "інформаційна система" відноситься до класу програмних
продуктів, що полегшують або "автоматизують" основні процеси діяльності (управлінської,
виробничої, наукової та ін.). Система називається "інформаційною", якщо вона здійснює
інформаційну підтримку діяльності, а відповідна програма називається "системою", якщо
вона послідовно чи паралельно виконує більше однієї функції цієї інформаційної підтримки
[1].

З теорії інформаційних систем, а саме із засобів опису організації даних інформаційних
моделей і починається обговорення створення інформаційних систем для ведення
електронного документообігу. В процесі створення прикладного програмного забезпечення
важливим моментом є правильний вибір типів представлення та побудова логічної структури
інформаційної моделі [2].

В даній науковій роботі визначається поняття інформаційної моделі (ІМ), яка являє
собою засіб формування уявлення про дані, їх склад і використання в конкретних умовах [2].
Для опису інформаційної задачі використовуються три види представлення ІМ:
концептуальне; зовнішнє; внутрішнє [1]. Також розглянуто структуру інформаційної моделі.
Основу довільної ІМ складають об’єкти і взаємозв’язки між ними.

Взаємозв’язок між об’єктами виражає відображення або зв’язок між двома множинами
даних. Розрізняють три типи взаємозв’язків: “один-до-одного” допускає в даний момент часу
зв’язок лише між двома об’єктами; “один-до-багатьох” допускає зв’язок з одним об’єктом
кількох інших об’єктів; “багато-до-багатьох” допускає зв’язок кількох об’єктів з
необмеженою кількістю інших об’єктів.

Розглянуто призначення автоматизованих інформаційних систем для ведення
електронного документообігу. На теперішній час інформаційні системи автоматизації
діловодства і документообігу досить широко використовуються в зарубіжній та вітчизняній
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практиці. Спектр сучасних систем автоматизації діловодства і документообігу досить
різноманітний щодо їх функціональності та технологічного рівня. Визначено програмні
продукти які є лідерами ринку систем автоматизації діловодства і документообігу: система
Documentum; DOCS Open, Power DOCS, DOCS Routing; Work Expeditor; ДЕЛО. Хоча також
можна здійснити розробку власних автоматизованих систем для електронного
документообігу, які б були доступніші за ціною, обслуговуванням та нічим би не
поступалися вище проаналізованим системам.

Отже, реальні інформаційні процеси відображаються через сприйняття службових
функцій окремих споживачів, об’єднуються з точки зору роботи інформаційної системи в
цілому, і на цій основі розробляється ІМ, яка фізично реалізується у вигляді програми для
комп’ютера і баз даних, розміщених на фізичному носії інформації(магнітному диску).
Інформаційна модель - це засіб формування уявлення про дані, їх склад і використання в
конкретних умовах.

Впровадження автоматизованих інформаційних систем в електронний документообіг
значно полегшує роботу організації, а саме: звільненням фізичного місця для збереження
документів; зменшенням витрат на копіювання і доставку документів у паперовому вигляді;
зниженням витрат на персонал і устаткування та ін.

Література:
1. Батюк А.Е Інформаційні системи. Навч. пос. Львів: Національний університет „ЛП” ,інтелект захід, 2004. –
520с
2. Задорожна Н.Т. Аналіз стану та тенденції розвитку інформаційних технологій підтримки діяльності
органів державного управління // Проблеми програмування. – 2001. – №3-4. – С.125–138.

Миколенко Т. студентка гр. МО – 71
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
У полі ринкових відносин сфера медичних послуг здобуває маркетингову сутність.

Однієї з актуальних задач дійсного часу є адаптація до потреб охорони здоров'я методів
організації і керування маркетингом.

У широкому розумінні організація маркетингу, зокрема медичного, полягає в
перебуванні і побудові визначеної структурної системи співвідношень елементів, що
характеризують ринкові відносини лікаря і пацієнта, і можливостями керування такої
системи. Побудова моделі маркетингу не є самоціллю, а служить одержанням свого роду
інструмента для керування маркетинговими функціями.

Дослідження, що розкривають сутність структури маркетингу, тобто конкретного
сполучення його елементів, для досягнення поставлених цілей по задоволенню цільового
ринку наближають формування парадигми стратегічного менеджменту. Вичленовування і
дослідження структурних і функціональних взаємозв'язків елементів передбачуваної моделі
маркетингу медичних послуг дозволяє наблизитися до рішення проблеми по розробці єдиної
концепції, що оптимально співвідносить інтереси пацієнта і лікаря, і в той час збалансовано
враховуючи можливу діяльність конкурента.

Суб'єкти маркетингової системи медичних послуг - це пацієнт (клієнт) і лікар.
Об'єктами маркетингової системи медичних послуг є: медико - соціальна проблема,

медична послуга, медичний стандарт, медико - економічна група, медико-діагностична
група, медико - професійна група, платоспроможність пацієнта, заробітна плата лікаря,
вартість медичної процедури, випадок медичного обслуговування (амбулаторно-
поліклінічний або госпітальний), розцінка лікарської праці, медична процедура, одиниця
лікарської праці, ефективність надання медичної допомоги.

До характеристик (станам) суб'єктів маркетингової системи медичних послуг
відносяться: хвороба (стан) пацієнта, потреба в медичній допомозі, лікарські медичні
рекомендації (пропозиції), добробут пацієнта, мета медичного обслуговування, лікарська
кваліфікація, зажадання медичної процедури (попит), лікарська медична допомога, результат
медичної допомоги.

Категорія “потреба в медичній допомозі” описується медико-діагностичною і медико-
економічною групами, що співвіднесені між собою конкретною медичною послугою і
конкретним пацієнтом, як суб'єктом маркетингової системи.
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Центральне місце в маркетинговій системі займає угода. Саме в цієї категорії-предикаті
концентруються в тім або іншому ступені, прямо або побічно усі функції кожного елемента
системи. Виключення поняття “угода” з моделі маркетингової системи позбавляє сутності
функціонування системи, як цілісного організму.

Таким чином, інтегруючи на рівні визначених етапів структурно-логічних утворень, у
яких відображені взаємини елементів маркетингової системи, вдалося отримати структурно -
логістичну модель діалектики взаємозв'язків предикатів. Таким чином, представляється
можливість умовно, графічно описати діалектику взаємозв'язків елементів маркетингової
системи. Застосовуючи модель маркетингової системи медичних послуг, охарактеризувати
лікаря і пацієнта з погляду суб'єктів ринкових відносин і описати їхню сутність за
допомогою конкретних маркетингових функцій.

Використання моделі,  як форми і методу системного підходу до експертизи якості
медичної допомоги і правової оцінки взаємин лікаря і пацієнта, логічно дозволило
обґрунтувати об'єктивне віднесення відповідних елементів маркетингової системи до
визначених рівнів стандартизації медичної діяльності і рівня правових оцінок задоволення
медичних потреб і попиту. Використання моделі, як своєрідного інструмента, забезпечило
дослідження фінансових потоків у маркетингових системах, дозволило розкрити й
упорядкувати діалектичне різноманіття способів оплати медичної допомоги й оцінки
медичного (лікарського) праці.

Модель показала, що сутність угоди між лікарем і пацієнтом при наданні медичної
допомоги в умовах ринкових відносин позначена цільовою функцією задоволення потреб у
медичних послугах і попиту на медичні процедури.

Висловлено й обґрунтоване припущення про квантові (дискретних) критерії
функціонування маркетингової системи медичних послуг.

Перспективна адаптація побудованої моделі маркетингу медичних послуг до методів
ситуаційного моделювання на базі сучасних інформаційних технологій, дозволила виділити
й одержати відповідні блок-схеми й агрегати функціонального взаємозв'язку елементів
системи маркетингу, що у свою чергу забезпечило побудову відповідних модулів,
використовувані з метою комп'ютерного імітаційного моделювання.

І, нарешті, модель потенційно забезпечує реалізацію системного підходу в проблемі
пошуку ринково орієнтованої парадигми.

Набильська К. В.
Вакуленко Т. О.

студентки обліково-економічного факультету
Національного університету Державної податкової служби України

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО
УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ ПІД ВПЛИВОМ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Однією із функцій суспільного середовища як і будь-якої іншої системи є отримання й

оброблення інформації та формування на її основі управлінських рішень, які шляхом
самоорганізації визначають існування та подальший розвиток такої системи. Науково-
технічна революція створює сприятливі умови для розвитку суспільства, проте яким чином
буде використовуватися досягнення науки й техніки залежить від конкретної соціально-
економічної підсистеми суспільства, внаслідок чого може проявлятися дисгармонія та
диспропорція між ступенем науково-технічного розвитку як окремих національних
суспільств, так і різноманітних сфер людської діяльності в межах суспільства. Для
недопущення інформаційної нерівності в Україні був прийнятий Закон України „Про основні
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки [1].

В законі фокусується увага на можливості виникнення соціально-економічної та
інформаційної нерівності між державами та регіонами, в яких проявляється різний ступінь
розвитку електронних секторів економіки (електронного бізнесу, безготівкових розрахунків
за товари й послуги тощо) та існують суттєві відмінності в темпах збільшення номенклатури
та обсягів товарів (послуг), які виготовляються, реалізовуються, доставляються з
використанням інформаційних технологій.
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Під впливом автоматизації виробничої діяльності керівництво підприємства в
подальшому все більше зосереджує свою увагу на скороченні адміністративних витрат на
утримання управлінського, в тому числі й облікового штату. Зменшення кількості
працівників в умовах й так завантаженого роботою облікового відділу жодним чином не
сприятиме вдосконаленню автоматизованого обліку в управлінні підприємством. Традиційні
засоби автоматизації практично вичерпали свій ресурс і не приносять бажаного ефекту від
скорочення трудомістких ділянок облікової роботи. Тому актуальним стає питання повної
автоматизації облікової роботи разом із збільшенням інтелектуальних знань бухгалтерів
щодо аналітичного осмислення облікової інформації.

Здійснення управлінських рішень відбувається на трьох рівнях: стратегічному,
тактичному і оперативному. Кожний з цих рівнів потребує відповідного інформаційного
забезпечення, яке в у мовах автоматизації діяльності підприємства реалізується засобами
інформаційних технологій в обліку.

Завдяки застосуванню інформаційних технологій можлива повна автоматизація
функціонування простих систем, у яких відбувається кругообіг часто повторюваної
(циклічної) інформації про традиційні для підприємства факти господарської діяльності.
Повній автоматизації з певними обмеженнями підлягають оперативний (складова
управлінського обліку) та частково фінансовий обліки.

Повністю автоматизованим в даний час може бути лише оперативне управління на
основі управлінського та фінансового обліку (на короткий період часу). Прийняття
оперативних управлінських рішень призводить до очікуваних і прогнозованих результатів.
Економічні наслідки у разі неправильних управлінських рішень оперативного характеру в
значній мірі не впливають на кінцевий фінансовий результат. А це і з економічної точки зору
підтверджує можливість повної автоматизації прийняття оперативних управлінських рішень
на основі інформаційних технологій в управлінському та фінансовому обліку. Таким чином
окреслюється коло діяльності, яке підлягає повній автоматизації як на сучасному етапі
розвитку науки, техніки і технології обробки даних, так і в далекому майбутньому.

Відповідно до встановлених меж повної автоматизації та здійсненого дослідження
методики і методології автоматизованого обліку товарообороту [6, c.35], [7, c.69] ділянки
облікової та управлінської роботи на торгівельному підприємстві можна поділити на дві
групи: які підлягають, та які не підлягають повній автоматизації.

Отже, необхідність розгляду процесів повної автоматизації обліку зумовлені
розширенням впливу науково-технічної революції на всі сфери господарської діяльності та
формуванням інформаційного суспільства. У даний час можна говорити про повну
автоматизацію прийняття управлінських рішень оперативного характеру на основі
здійснення управлінського (оперативного обліку) та фінансового (в рамках циклічної
інформації) обліку без участі працівників. Стратегічний напрям обліку та стратегічні
управлінські рішення в даний час не підлягають алгоритмізації та повній автоматизації.

Проте навіть повна автоматизація виробництва не звільняє бухгалтера від цілковитого
ведення управлінського та фінансового обліку. Тому потребують глибшого дослідження ролі
та функцій бухгалтера у повністю автоматизованій системі обліку. Основним завданням
бухгалтерів стає постановка завдання перед розробниками інформаційних технологій,
визначення напрямів облікової роботи, вміле управління та актуалізація системи обліку у
відповідності до змін законодавства, здійснення контролю за ефективністю
автоматизованого обліку.

З плином часу відбувається лише трансформація функцій та завдань бухгалтера, проте
ні зараз, ні в майбутньому про зменшення ролі обліку як в підприємницькій, так і в науковій
діяльності не може іти й мова.

Література:
1. Закон України „Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” від 9
січня 2007 року, N 537-V. – доступний з: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
2. Информационные системы и технологии в экономике: Учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. / Т.П. Барановская,
В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И. Трубилин; Под. ред. В.И. Лойко. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 416с.
3. Арсеньєв Ю.Н. Информационные системы и технологии. Экономика. Управление. Бизнес: Учеб. пособие. /
Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 447с.
4. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. – К.:
Знання-Прес, 2003. – 349с.
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6. Муравський В. Відмова від первинного документування як чинник інтеграції повністю автоматизованої
системи обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №10. – С.35-43.
7. Муравський В. Застосування інформаційних технологій в первинному обліку торговельних, розрахункових і
транспортних операцій // Вісник київського національного торгівельно-економічного університету. – 2009. –
№3. – С. 69-76.

Фуртат Ю. О. аспірант
Інститут проблем моделювання в енергетиці

ім. Г.Є. Пухова НАН України
КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ: ОПЕРАТОР-АДАПТИВНИЙ ІНТЕРФЕЙС В

СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
В системах підтримки прийняття рішень (СППР) застосування адаптивних інтерфейсів

може дозволити збільшити ефективність роботи оператора завдяки спрощення сприйняття
ним потоків інформації завдяки підлаштуванню їх під когнітивний тип оператора.

При цьому, очевидно, необхідно використовувати спеціальну керуючу структуру – для
управління адаптивним інтерфейсом та даними. Приклад схеми такої структури
(автоматизованої інформаційної системи (АІС), що складається з бази знань та підсистеми
взаємодії іі даних з елементами інтерфейсу) показано на рис. 1.

Рис. 1 – Концепція АІС управління

При цьому постає ряд питань – наприклад, початкове наповнення бази знань АІС,
ступінь адаптивності інтерфейсу, реалізація взаємодії оператора з інтерфейсом тощо.

Можна розглянути варіант введення даних про когнітивний тип оператора СППР в
систему ззовні (дані,  отримані з психологічних тестів),  або формування профілів самою
системою (проведення початкового тестування, підлаштування базових типів під
конкретного оператора в ході роботи).

В якості моделі взаємодії оператора з адаптивним інтерфейсом цікавим виглядає діалог
на основі ситуацій «запитання-відповідь», де під запитанням розуміється довільної довжини
звернення до партнера, під відповіддю – його реакція.

Також потрібно знайти оптимальний рівень адаптивності інтерфейсу (швидкість роботи
системи проти ефективності сприйняття інформації) або створити підсистему управління
адаптивністю (в залежності від ситуації).

Правильна реалізація всіх аспектів дозволить створити ефективний інструмент
підвищення ефективності роботи операторів СППР (в ідеальному випадку – для довільної
сфери діяльності).
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Секція 2. Економічна діяльність суб’єктів господарювання.
Вілентко М.А. група МЕ-51м

Гриньов А.В. д.е.н., професор кафедри
економіки підприємства, СУЕМ

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах ринкової економіки товаровиробники зацікавлені в зниженні витрат

виробництва, оскільки при інших рівних умовах (ціни, об’єму продаж) це сприяє зростанню
прибутку. Прибуток, що зріс в умовах ринкової економіки доцільно направляти на науково-
технічний розвиток (розширення) і за рахунок цього додатково знижувати витрати, ціну на
продукцію, підвищувати конкурентноздатність товару, затвердитися на ринку.

В умовах ринкових перетворень, коли мають місце такі негативні явища як
нестабільність, невизначеність макропроцесів, непередбачені зміни основних показників
фінансово-господарської діяльності, тому досить актуальним є питання поточного контролю
витрат торгівельного підприємства. Для забезпечення фінансової стабільності, зменшення
ймовірності настання ризику банкрутства необхідно ретельно аналізувати показники
внутрішньо-господарської діяльності на рівні підприємства, враховувати можливий вплив
різних факторів для встановлення оптимальних пропорційних співвідношень обсягів
результативних показників діяльності.

Одним з важливих показників результатів фінансово-господарської діяльності
підприємства є витрати. Вони дозволяють визначити ефективність та якість роботи
трудового колективу. Оптимізація витрат забезпечує дотримання режиму економії, зростання
продуктивності праці, скорочення непродуктивних витрат, що  дозволяє підвищити
рентабельність.

Підприємство «Орізон-Універсал» – відомий український виробник електронних вагів
широкого використання. Вони зроблені на самій сучасній електронній базі, при їх
виготовленні використовуються найновіші досягнення в області технології і конструювання.
Ваги мають деякі функціональні відмінності,  які дозволяють розширити область їх
використання і роблять їх вигідними у користуванні.

Витрати підприємства є важливим фактором формування цін на продукцію, впливу на
рівень ефективності виробництва, визначення фінансових результатів діяльності
підприємства. Систематичне зниження витрат підприємства дає змогу при стабільних
ринкових цінах збільшувати прибуток на кожну гривню витрат, підвищувати
конкурентоспроможність продукції, зміцнювати фінансовий стан підприємства.

Важливим етапом аналізу операційних витрат є оцінка їх динаміки та складу за
економічними елементами. Аналіз динаміки та складу операційних витрат за економічними
елементами представлений на основі таблиці 1.1.

Таблиця 1.1
Аналіз динаміки та складу операційних витрат за економічними елементами

ВідхиленняЕлементи витрат 2007
рік

2008
рік

2009
рік 08/07

+,-
08/07

%
09/08,

+,-
09/08,

%
1.Матеріальні
витрати

1690 1451 1643 -239 85,86 192 113,2

2. Витрати на оплату
праці

864 1011 1183 147 117,01 172 117,0

3.Відрахування на
соціальні заходи

323 379 443 56 117,34 64 116,9

4.Амортизаційні
відрахування

79 80 75 1 101,27 -5 93,8

5.Інші витрати 99 189 261 90 190,91 72 138,1
Разом 3055 3110 3605 55 101,8 495 115,9
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Після проведеного аналізу динаміки та структури операційних витрат за економічними
елементами на підприємстві ДП «Орізон-Універсал» можна зробити висновок про те, що
підприємство збільшило свої витрати у 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 55 тис. грн.
або 1,8% ніж у 2007 році, та у 2009 році на 495 тис. грн. або 15,9% ніж у 2008 році. Якщо
розглянути детальніше, то матеріальні витрати у 2008 році зменшилися на 239 тис. грн. або
14,14% ніж у 2007 році, а у 2009 році вони збільшилися на 192 тис. грн. або 13,2% проти
2008 року. Витрати на оплату праці на протязі всього аналізованого періоду збільшувалися, а
саме: у 2008 році – на 147 тис. грн. або 17,01% ніж у 2007 році, а у 2009 році – на 172 тис.
грн. або 17% ніж у 2008 році. Це спричинило збільшення відрахувань на соціальні заходи у
2008 році в порівнянні з 2007 роком на 56 тис. грн. або 17,34%, а у 2009 році на 64 тис. грн.
або 16,9% ніж у 2008 році. У 2008 році збільшилися амортизаційні відрахування на 1 тис.
грн. або 1,27%, а у 2009 році вони зменшилися на 5 тис. грн. або 6,2% ніж у 2008 році.
Тенденція до збільшення спостерігається і в інших витратах у 2008 році на 90 тис. грн. або
90,91% проти 2007 року, а у 2009 році – на 72 тис. грн. або 38,1% в порівнянні з минулим
2008 роком.

Доцільно зобразити операційні витрати у вигляді рисунка 1.1.

Операційні витрати за 2007-2009 роки
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Рис. 1.1 Операційні витрати підприємства за 2007-2009 роки
Виробництво будь-якого товару потребує затрат економічних ресурсів, що, у силу своєї

відносної рідкості, мають визначені ціни. Кількість товару, що підприємство намагається
запропонувати на ринку, залежить від цін (витрат) і ефективності використання ресурсів,
необхідних для його виробництва, з одного боку, і від ціни, по якій товар буде продаватися
на ринку, - з іншого. Проте в процесі виробництва підприємство поряд із витратами
виробництва несе також витрати на просування товару на ринок, проведення маркетингових
досліджень, організацію реклами, сплачує податки тощо.

Література:
1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. -Вид. 2-ге, перероб.
та доп. - К.: КНЕУ, 2006. - 528 с.
2. Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник – К.: Каравела,
2008 – 312 с.
3. Коваленко, О. Класифікація витрат ресурсів як основа оцінювання собівартості продукції  // Економіка
АПК. – 2008. - №4. – С. 90-95.

Гайдук О. групи КМЕ-81
 Глінкіна Д.В. викладачкафедри обліку та аудиту, СУЕМ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ В
УКРАЇНІ

Генезис вітчизняної економіки супроводжується появою та бурхливим розвитком
нових ринків. Прикладом може послужити ринок мобільних телефонів, що є надзвичайно
динамічним, а отже, цікавим з погляду дослідника. За оцінками фахівців лише у 2009 році в
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Україні продано близько 11 млн. апаратів мобільних телефонів загальною вартістю близько $
2 млрд., що вдвічі більше, ніж у 2008 році [1, с. 30]. Продаж «мобільників» є
високорентабельним, а тому вивчення їх ринку є перспективним та практично корисним.

Визначальними характеристиками ринку будь-якого товару є місткість та склад
учасників. Загалом місткість може бути визначена через суму продажу товарів за певний
період часу. Слід зауважити, що, з огляду на склад учасників, досліджуваний ринок є досить
специфічним. Його учасники складають три макроутворення:

1) сукупність продавців апаратів мобільних телефонів (власне виробників та суто
посередницьких господарюючих утворень);

2) сукупність продавців послуг стільникового зв'язку;
3) сукупність покупців.
Оскільки підприємства,  що входять до перших двох груп,  діють незалежно одне від

одного, дані обліку купівель нових мобільних апаратів та активації нових стартових пакетів
(в тому числі акційних) суттєво відрізняються. Згідно статистики мобільних операторів,
користувачами мобільного зв'язку в 2009 році були близько 32,8 млн. українців. Враховуючи
те,  що власник однієї «трубки»  може мати дві та більше SIM-картки,  вітчизняними
дослідниками визначено, що реально в Україні (у тому ж 2009 році) використовувалося
близько 13 - 15 млн. мобільних апаратів [1, с. 30]. Проте кількість використовуваних апаратів
перманентно зростає.

Слід зазначити, що на вітчизняному ринку представлені потужні світові бренди такі, як
Alcatel, Benefon, Emol, Ericsson, Fly, Kenned, LG, Mitsubishi Electric, Motorola, Nokia,
Panasonic, Philips, Sagem, Samsung, Siemens, Sony, Sony Ericsson, Trium [2, 3]. Беззаперечним
лідером (згідно результатів опитування споживачів) за продажами є Nokia (22% ринку у
першому кварталі 2009 року). Значні ринкові частки займають: LG (17%), Sony Ericsson
(13%), Siemens (8%), Samsung (6%), Motorola (5%). На решту виробників припадає 29%
ринку [4, с. 64]. Згідно експертних оцінок Nokia і Samsung займають по 25 - 30% ринку,
Siemens і Motorola - по 15 - 20% [1, с. 30].

Вся сукупність мобільних телефонів може бути певним чином структурована та
класифікована. Питання класифікації мобільних телефонів у науковій літературі залишається
відкритим. При цьому основними класифікаційними ознаками слід вважати: ціновий рівень
(та співвідносність із ним якості), функціональність апарату, можливість виконувати
додаткові завдання, дизайнерське рішення щодо зовнішнього виконання.

Дослідники зауважують, що визначальним фактором при розстановці споживацьких
пріоритетів на ринку мобільних телефонів є ціна. Виробники та роздрібні продавці
застосовують різні класифікаційні моделі. Так, фахівці фірми Samsung говорять про: 1)
«просто телефони» (до $ 120), призначені для тих, кому не потрібні «надмірності» (камера,
великий обсяг пам'яті тощо); 2) телефони з поліпшеним дизайном або розширеним набором
функцій ($ 120 - 250) для споживачів, вимогливих до співвідношення ціна / якість; 3)
телефони націлені на бізнес-аудиторію (дорожчі $ 300), часто призначені для іміджевої
купівлі, що покликана підкреслити імідж клієнта. На нашу думку, більш вдалою є
поглиблена класифікація, що застосовується роздрібними продавцями «мобільників» [1, с.
31].

Згідно цієї класифікації виділяють чотири групи телефонів:
1) бюджетні чи молодіжні телефони;
2) моделі «середнього» класу;
3) бізнес-моделі;
4) «екстра»- клас чи іміджеві телефони.
До першого класу відносяться моделі вартістю до $ 120 ($ 130). В його межах

виділяють три цінові підкатегорії: до $ 69, $ 70 - 99, $ 100 - 120 (130). Питома вага продажу
телефонних апаратів перших двох цінових підкатегорій перманентно скорочується.
Цільовою аудиторією є молодь віком від 19 до 24 років, молоді менеджери та особи, що
купують телефон у подарунок.

Моделі «середнього» класу коштують, в середньому, $ 120 - 200 (до $ 300). Цільовою
аудиторією є споживач середнього достатку, якому необхідний невеликий, не надто



16

«екстремальний» телефон останнього покоління, що використовується переважно для
розмови.

Моделі бізнес-класу - телефони для інтенсивної роботи, частих дзвінків великій
кількості абонентів, зберігання ділової інформації, мобільного доступу до Internet та e-mail.
Бюджет даного класу - від $ 200. Цільова аудиторія спеціалісти, бізнесмени, менеджери,
прихильники «цифрового стилю».

Телефони «екстра»-класу призначені для забезпечених людей, що приділяють багато
уваги своєму іміджу. Таким користувачам потрібний найновітніший, широко
розрекламований,  дорогий телефон.  Бюджет цього класу -  не менше $  350  -  400.
Функціональність такого телефону - другорядний фактор (так, телефони фірми Virtue довгий
час випускалися без камери, оскільки якість зйомки, яку можуть забезпечити сучасні камери,
не відповідає стандартам згаданого підприємства).

На вітчизняному ринку спостерігаються тенденції загального підвищення вартості
телефонів, що купуються (внаслідок цього питома вага дешевших телефонів у загальному
обсязі купівель зменшується). Аналітики зазначають, що в найближчий час зусилля
виробників та дистриб'юторів мобільних телефонів будуть спрямовані на насичення ринку
якісними моделями, здатними підтримувати високотехнологічні інтерактивні сервіси [5, с.
20]. Такі тенденції є загалом позитивними та свідчать про динамізм досліджуваного ринку.
Подальші наукові дослідження з проблеми мають поглибити уявлення про причини надання
споживчих преваг та допомогти у прогнозуванні кон'юнктури ринку у середньостроковому
періоді.
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ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

В останні роки ринок мінеральних добрив перетворився в один із найбільш
консолідованих і конкурентних. В Західній Європі 80% загального виробництва добрив
контролюють 8 великих фірм, в США 60% азотних добрив постачають п’ять компаній. В
країнах, що розвиваються, виробництво добрив зосереджено в руках декількох державних
або контролюючих державою компаній.

В Україні основними виробниками мінеральних добрив є шість підприємств, а саме:
ВАТ «Концерн «Стирол» (м. Горлівка, Донецька обл.), ВАТ «Азот» (м. Черкаси), ВАТ
«Дніпроазот» (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.), ДП «Одеський припортовий
завод» (м. Одеса), ЗАТ «Сєверодонецьке об’єднання «Азот» (м. Сєверодонецьк, Луганська
обл.), ВАТ «Рівнеазот» (м. Рівне).

Проблема висвітлюється в працях таких науковців як Пархомчук Д., Пісоцький С.,
Тимошенко С., Євпланов А. та ін.

На сьогодні нарощування обсягів виробництва мінеральних добрив є перспективним
напрямком як для окремих підприємств,  так і країни в цілому,  що зумовлено постійно
зростаючим споживанням мінеральних добрив. Цьому сприяє:

- зростання чисельності населення;
- скорочення доступних площ для вирощування сільськогосподарських культур через

виснаження ґрунтів;
- зростання попиту на продукти харчування.
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Мінеральні добрива є основною складовою в експорті хімічної продукції України, що
пояснюється низькою купівельною спроможністю вітчизняних сільгоспвиробників і
відносно високими цінами на мінеральні добрива на зовнішньому ринку.

Україна не володіє значними сировинними ресурсами для виробництва добрив, що
знижує її конкурентоспроможність на світовому ринку, в першу чергу, перед російськими
виробниками.

Основна частка в загальному виробництві добрив в Україні приходиться на азотні,
близько 90% яких експортується.

В структурі світового експорту азотних добрив найбільшу частку складає карбамід –
36,4 млн. т на рік, аміак – 19,2 млн. т, аміачна селітра – 9,7 млн. т.

Україна займає близько 10% світового ринку азотних добрив, експортує до інших країн
1,45 млн. т аміаку, що становить 7,6% від загального обсягу світового експорту, карбаміду –
3,4 млн. т (9,3%), аміачної селітри – 0,93 млн. т (9,6%) [1].

У географічній структурі експорту азотних добрив України провідне місце займають
країни Азіатського регіону (47%), Америки (29%), країни Африки та Європи охоплюють
лише по 12% даного ринку [2].

Природний газ складає основну частину (від 60%  до 80%)  матеріальних витрат
виробництва мінеральних добрив, одночасно він є паливом і сировиною. А постійне
зростання цін на газ призводить до зменшення рентабельності виробництва і зниження
конкурентоспроможності продукції підприємств.

За даними Європейської ради хімічної промисловості вартість природного газу для
підприємств хімічної галузі України, які виробляють азотні добрива, в червні 2009 р. на 30%
перевищувала аналогічний показник їх конкурентів в країнах Євросоюзу, на 60% - в країнах
Північної Америки, і в 4,5 рази – російських азотних підприємств. Зокрема, ціна на
природний газ для заводів Франції складає 155 дол. за тис. куб. м, Бельгії – 162 дол.,
Голландії – 204 дол., Німеччини – 247 дол., Італії – 267 дол., Норвегії 281 дол. При цьому
найдешевший газ в країнах Євросоюзу отримують румунські виробники добрив – 150 дол. за
тис. куб. м. Це майже на 50% дешевше, ніж для їх конкурентів в Україні [3].

Виробники азотних добрив Канади отримують паливо за ціною 114 дол. за тис. куб. м,
США – 138 дол., Росії – менше 70 дол. При цьому середня ціна на природний газ для
хімічних підприємств України склала 318 дол. за тис. куб. м.

За січень-травень 2009 року виробництво аміаку в Україні скоротилось на 43,5%, або на
1005 тис. т, в порівнянні з січнем-травнем 2008 року. Зокрема, Горлівське ВАТ «Концерн
«Стирол» за вказаний період скоротило виробництво аміаку на 66%, до 186,8 тис. т, ЗАТ
«Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» – на 54,1%, до 208,9 тис. т, ВАТ «Одеський
припортовий завод» – на 53,2%, до 218,9 тис. т, ВАТ «Рівнеазот» – на 37,7%, до 121,5 тис.т.

В майбутньому ціни на енергоресурси будуть підвищуватись, що спричинить зростання
цін на азотні добрива і стимулюватиме модернізацію виробництва. Введення нових
потужностей з виробництва аміаку на Ближньому Сході призвело до поступового витіснення
виробників України та Росії з цього регіону. В цілому за 2005–2010 рр. загальний обсяг
виробництва нових аміачних підприємств на Близькому Сході складе 2,5 тис. т. Це ж
стосується і інших видів добрив. Заплановане введення в 2011 р. найбільшого в світі
комплексу з виробництва фосфоровмісних добрив в Саудівській Аравії з річним обсягом
випуску 3 млн. т автоматично забезпечить 20% світового споживання цих продуктів [4].

Нові виробничі потужності зосереджуються в регіонах, де низька вартість газу.
Планується запустити завод по виробництву азотних добрив в Тринідад і Тобаго для
забезпечення попиту на ринках Латинської Америки, США і Канади. На ці регіони припадає
28% світового споживання добрив. Зростання пропозиції на американському ринку більш
конкурентоспроможної продукції поступово витіснятиме з ринку українську і російську
продукцію.

Вводяться також нові потужності на Ближньому Сході і в Північній Африці, що дасть
змогу виробникам цього регоіну посилити свої позиції на ринках Європи,  Африки та Азії.
Зростають обсяги виробництва азотних добрив (близько 60% світового споживання
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мінеральних добрив) і в Азії, зокрема в Китаї та Казахстані. Тут виробники зорієнтовані на
споживачів Середньої та Східної Азії.

Отже, умовах введення нових потужностей в регіонах та завищених цін на природний
газ в перспективі українські виробники збережуть або навіть посилять свої позиції не лише
на ринках країн СНД, а і Східної Європи. На відміну від України, країни СНД не володіють
запасами всіх трьох видів сировини, тому виробництво азотних добрив в них менш
рентабельне.

Для підтримки своїх позицій на світовому ринку мінеральних добрив українським
підприємствам необхідно, по-перше, інтенсивніше проводити модернізацію виробництва
(вводити енергозберігаючі технології та впроваджувати альтернативні джерела енергії); по-
друге, створювати консорціуми з метою концентрації потужностей по видобутку природного
газу і його переробці в мінеральні добрива, що сприятиме зниженню цін на продукцію.
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ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку економіки України істотне значення має реалізація

концепції переходу її до стійкого розвитку, що припускає більш ефективне використання
ресурсного потенціалу різних галузей господарства країни, що пов'язано з реформуванням
бухгалтерського обліку. Сутність і форми державного втручання в процеси ціноутворення
залежать від стану економічного розвитку країни. За умов розвинутого ринку державне
втручання обмежується тільки відповідним впливом на передумови та побічні наслідки
вільного ціноутворення. На етапі початкового формування ринкових відносин держава
мусить безпосередньо втручатися і в самий механізм ціноутворення, компенсуючи
нездатність ринку утворювати рівноважні ціни.

Розгляд проблеми слід розпочинати з дослідження сутності цінової стратегії, яка являє
собою складову загальної стратегії підприємства. При формуванні цінової стратегії
підприємствам необхідно враховувати те, що ціна поряд з іншими параметрами продукції
створює імідж не тільки продукції,  а й її виробнику.  Споживачі сьогодні встановлюють
нижні та верхні межі цін,  що вважаються прийнятними для конкретної продукції.  Тому
цінова політика має бути спрямована не тільки на визначення цінового діапазону, а й на різні
аспекти поведінки потенційних споживачів на ринку.

Процес формування цінової політики підприємства має включати разом з аналізом
механізму ціноутворення також такі елементи:

– визначення факторів чутливості споживачів до рівня цін;
– визначення розмірів та умов надання знижок на продукцію;
– вибір цінової стратегії, що забезпечує з урахуванням завдань цінової політики

найбільш успішне просування продукції на ринок.
Слід мати на увазі, що в сучасних умовах ринкової економіки розробка цінової стратегії

базується на трьох ключових аспектах:
– покриття витрат на виробництво продукції;
– створення цінності для споживача;
– орієнтація на рівень конкуренції в умовах вітчизняного ринку.
При формуванні цінової стратегії підприємство повинно визначити такі основні цілі, як

досягнення максимального обсягу реалізації продукції, рівня виторгу від реалізації продукції
при заданій ціні, а також зростання конкурентоспроможності продукції при бажаному рівні
рентабельності виробництва.
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З розвитком ринку з’являються різні модифікації стратегій конкурентного
ціноутворення. Так, у стратегії цінового прориву виділяють стратегію цінового
вирівнювання, суть якої полягає у встановленні ціни на відому споживачам продукцію на
рівні нижче цін конкурентів з метою залучення споживачів. Стратегія зниження премій, що
означає встановлення цін, дискретно знижується на величину преміальної надбавки до ціни
на взаємодоповнювальну продукцію, що збільшує обсяги реалізації продукції і виводить на
ринкові сегменти.

Стратегії цінової дискримінації передбачають встановлення диференційованих цін на
продукцію на різних сегментах ринку. При цьому ціни залежать від платоспроможності
споживачів, фактора часу та якості обслуговування. Реалізація стратегії географічного
ціноутворення базується на показнику відстані між споживачем та виробником продукції, де
до ціни на продукцію додаються витрати на її доставку (транспортування, страхування).
Модифікаціями такого ціноутворення є стратегія єдиних цін, регіонального ціноутворення,
стратегія “транспорт виробника” тощо.

Використання гнучкої цінової стратегії, що зорієнтована на життєвий цикл товару,
також значною мірою забезпечить підвищення ефективної діяльності підприємства. При
цьому “гнучкі” методи ціноутворення можуть бути представлені досить різноманітно.
Заслуговує також на увагу використання методу цільового калькулювання, що дає змогу
перебороти проблеми витратно-орієнтованого ціноутворення. Визначивши частку на ринку й
ціну, що дасть змогу домогтися цієї частки, варто відняти бажаний прибуток, таким чином,
ми одержимо цільову собівартість. Якщо цільова собівартість виявилася нижчою за планову
собівартість або ту, що фактично сформувалася на даний момент, то підприємство повинне
знайти способи її зниження до цільової без шкоди для якості.

У процесі стратегічного ціноутворення необхідно чітко уявляти взаємозв’язок обсягу
попиту та ціни на продукцію,  тобто еластичність попиту за ціною.  Однак при цьому варто
проводити аналіз з метою оцінювання особливостей цієї еластичності. Інакше кажучи,
процес формування цінової політики підприємства є дуже складним і багатогранним і
передбачає перед усім неодмінний контроль за виконанням цінової стратегії підприємства та
врахування всіх факторів, які можуть впливати на здійснення цього процесу.
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WAYS AND MEANS OF UNFAIR COMPETITION

The aim of this thesis is to find out all possible ways and measures of unfair competition and
make some research of preventing such global problem at our times as unfair competition.

The term “unfair competition” captures conduct by businesses which amount to gaining an
unfair advantage over competitors or unfairly preventing other businesses from trading successfully.

Unfair competition may consist of:
- Abuse of a dominant position. A business holds a dominant position if has such a position of

strength that it is not constrained by competitive pressures. Possible forms of abuse of this
economic power that might lead to unfair competition include giving an unjustified competitive
advantage to some customers compared to others, and denying access to essential inputs to
competitors in other markets so as to drive them out of the market.

- State aid, where a business gains an unfair competitive advantage as a result of a State subsidy.
- Collusive behaviour, for example if incumbents in an industry agree to boycott a new competitor,

thereby preventing entry.
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- Trade mark infringement, where a business misuses a competitor's trade mark.
- Passing off, where a business misleads customers into confusing its products with those of a

competitor.
- Patent or registered design right infringement, where a trader uses, without authorisation, an

innovation over which the law provides a time-limited monopoly.
- Copyright or unregistered design right infringement, where a trader copies, without authorisation

and outside the copying allowed by law, materials created by a competitor.
- Misuse of confidential information, where a trader misuses information obtained under

conditions of secrecy for unauthorised purposes. Misleading advertising, including misleading
comparative advertising.

- Misuse of the Internet domain name registration system. Different rules apply for different top-
level domains. In some jurisdictions, misappropriating goodwill by other means, even without
deception or infringement of any statutory protections. This cause of action does not appear.

The law of unfair competition is primarily comprised of torts that cause an economic injury to
a business, through a deceptive or wrongful business practice. Unfair competition can be broken
down into two broad categories. First, the term "unfair competition" is sometimes used to refer only
to those torts that are meant to confuse consumers as to the source of the product. The other
category, "unfair trade practices", comprises all other forms of unfair competition.

In this context, unfair competition does not refer to the economic harms involving monopolies
and antitrust legislation. What constitutes an "unfair" act varies with the context of the business, the
action being examined, and the facts of the individual case.

The most familiar example of unfair competition is trademark infringement. Another common
form of unfair competition is misappropriation. This involves the unauthorized use of an intangible
assets not protected by trademark or copyright laws. Other practices that fall into the area of unfair
competition include: false advertising, "bait and switch" selling tactics, unauthorized substitution of
one brand of goods for another, use of confidential information by former employee to solicit
customers, theft of trade secrets, breach of a restrictive covenant, trade libel, and false
representation of products or services.

The  law  of  unfair  competition  is  mainly  governed  by  state  common  law.  One  of  the  most
effective means of preventing unfair competition is FTC.

The Federal Trade Commission (FTC) was established by Congress in part to protect
consumers from deceptive trade practices. The FTC indirectly protects competitors because some
deceptive trade practices (e.g. "bait and switch tactics") that injure consumers also injure competing
businesses. The FTC regulations concerning unfair competition are found in various parts of Title
16 of the Code of Federal Regulations. If there is a conflict between Federal and state law, the state
law may be pre-empted.

A few states have enacted legislation dealing with specific types of unfair competition.
Measures are against a unfair competition and growing import during realization of foreign
economic activity.

Under a unfair competition during realization of foreign economic activity understood:
● realization of dumping import, which anti-dumping measures are used to;
● realization of subsidizing import, which compensative measures are used to;
● realization of other actions, that acknowledged the laws of Ukraine by a unfair competition.

Under a growing import realization of import is understood in volumes or on conditions that
cause considerable harm or create the threat of infliction of considerable harm the Ukrainian
producers of the proper commodities.

As a result of anti-dumping, or the special investigation in accordance with the laws of
Ukraine made decision about application of anti-dumping, compensative or special measures, which
it can be appealed in a judicial order during a month from the date of introduction of the proper
measures in a order, set the laws of Ukraine.

Application of the modes of free trade, dedicaded favourable modes (boundary (off-shore)
trade, special (free) economic areas foreseen the laws of Ukraine), and also tax, custom and other
deductions, which operates at import to Ukraine of commodities which anti-dumping, compensative
or special measures are used in relation to, stopped within completion of application of the noted
measures.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В умовах значного прискорення темпів науково-технічного прогресу та його
перетворення на основний фактор інтенсивного економічного зростання величезного
значення для національних економік зокрема і світового господарства загалом набуває
ефективність використання досягнень науки і техніки для вирішення завдання стабільного
розвитку.

У зв’язку з цим сучасні наукові досягнення та технології обумовлюють сьогодні рівень
економічного розвитку країн, ступінь їх залучення до міжнародного розподілу праці,
положення у світовому співтоваристві, здатність успішно вирішувати різні соціально-
економічні проблеми.

Водночас, у науково-технічній сфері, з огляду на її особливості і глобальну сутність,
можливим є швидке одержання й найбільш ефективне впровадження результатів лише за
умов тісного переплетення національних потенціалів, об’єднання матеріальних та
інтелектуальних ресурсів різних країн, розподілу ризиків і фронтів роботи на міжнародному і
глобальному рівнях. Ця особливість знаходить своє втілення в процесах міжнародної
інтернаціоналізації сфери науки і техніки.

Інноваційна за своїм змістом і характером динаміка розвитку сучасного світового
господарства, яка базується на факторах науково-технічного прогресу, вимагає від держав
вибору відповідних моделей економічного зростання. В такий спосіб перед економікою
України постає найважливіше завдання – перехід на інноваційний шлях розвитку, що
ґрунтується на впровадженні досягнень науки,  техніки і технологій в усі сфери
національного господарства.

Сучасний стан наукової сфери України обумовлено довгостроковим негативним
впливом загальноекономічних проблем, пов’язаних зі структурною деформованістю
економіки країни, домінуванням в ній низькотехнологічних галузей і укладів, виробництв
продукції з низьким рівнем доданої вартості,  які об’єктивно малосприйнятливі до сучасних
наукових досягнень.

Руйнівно вплинула на розвиток наукової сфери некомпетентна державна політика
проведення неоліберальних ринкових реформ (приватизація, трансформація бюджетної,
податкової, кредитної та інших фінансово-економічних систем) фактично без врахування
науково-технологічного фактору та його впливу на ефективність і конкурентоспроможність
вітчизняної економіки. У відношенні до науки здійснювалась безперспективна політика
«виживання» існуючого науково-технічного потенціалу замість його оновлення та якісного
покращання для приведення у відповідність з потребами ринкової економіки.

Отримана у спадок з радянських часів малоефективна система фінансування
української науки за часи незалежності майже не змінилася, залишившись високозалежною
від державних коштів. Державне фінансування науки та наукового обслуговування у
бюджеті ЄС становить не менше 3% ВВП, в Україні – 0,35% ВВП. У розрізі країн-членів ЄС
фінансова підтримка наукових та технологічних парків з боку держави складає:
Великобританія – 62%, Німеччина – 78, Франція – 74, Нідерланди – близько 70, Бельгія –
майже 100%

Слід також відзначити, що політика «виживання» науки без проведення системних
заходів щодо її адаптації до ринкових вимог, незатребуваність її вітчизняною економікою
призвели до тяжких наслідків. В Україні відбулося найбільше серед країн Центральної і
Східної Європи скорочення чисельності наукових кадрів, обсягів фінансування науки, рівня
оплати праці. Ці зміни набувають особливо негативного забарвлення в порівнянні зі
зростанням чисельності держуправлінців, силових структур, служителів культів та витрат на
їх утримання.

Орієнтація економіки України на інноваційну модель вимагає її розвитку за чотирма
основними напрямами.

По-перше, оскільки в сучасній економіці виступають знання та інтелект, а носієм знань
є людина, то на перше місце за пріоритетністю можна поставити завдання формування в
Україні високоосвіченої та висококваліфікованої нації. Слід обернути спадаючий тренд у
витратах на освіту і надати освіті справжній, а не вербальний пріоритет. Це стосується
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насамперед підвищення оплати праці та престижності професії викладачів і вчителів,
стимулювання процесу повернення вітчизняних педагогів з еміграції створенням кращих
умов у праці і розвитку кар’єри, зменшення рівня “внутрішньої” та зовнішньої еміграції.

Рівень інвестування в людський капітал в Україні сьогодні не відповідає мінімальним
вимогам. Розвиток цього специфічного капіталу повинен стати пріоритетом як на державному
рівні, так і у підприємницькій діяльності, а також на рівні фізичних осіб, що повинно знайти
своє вираження у витратах на розвиток сфери освітніх послуг. Без суспільства з високим
рівнем освіти та інтелекту не може йтись про побудову інноваційної економіки.

По-друге, важливим завданням залишається проблема становлення інноваційної
культури вітчизняних підприємств та організацій, що вимагає зміни способу мислення влади,
роботодавців та індивідуумів: взаємна довіра стимулює конструктивну атмосферу на роботі і
поза нею.

По-третє, всупереч звичним поглядам фінансові витрати достатньо помістити серед цих
напрямів саме на третьому,  а не на більш ранньому місці.  Тим більше,  що постулати щодо
збільшених витрат на освіту чи науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі
НДВКР) настільки ж легко декларувати, наскільки складно потім реалізовувати їх на
практиці - чи з напруженого бюджету, чи з фондів підприємств.

Наголошуючи на важливості початку інтенсивного інвестування, насамперед в
прикладні наукові дослідження, не йдеться виключно про засоби з бюджету, а передусім про
зміну ставлення приватного сектору до проблеми інвестування у НДДКР.

Наступною проблемою є визначення оптимальних пропорцій розподілу бюджетних
коштів, особливо на фундаментальні і прикладні дослідження. Ускладнений доступ до все
ще дорогих кредитів і брак венчурного інвестування істотно гальмують розвиток ризикового
бізнесу. Тим часом інноваційність, особливо створення нових інноваційних фірм, істотно
залежить від наявності джерел зростання та інновацій, вимагає нових, узгоджених з її
специфікою, методів фінансування, таких як вторинні ринки акцій і капіталу ризику. Доступ
до фінансових засобів важливим є зрештою не тільки для нових фірм і не тільки на етапі
застосування нових технологій, а також на етапах збуту та дифузії наукомістких товарів.

Отже, для розбудови інтелектуально-орієнтованої економіки і формування суспільства
Україна повинна мати ефективну науку світового рівня: високопродуктивних науковців,
сучасне технологічне оснащення та інформаційне забезпечення їх праці, раціональну
організацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських розробок, розвинуту систему
комерціоналізації наукових результатів, інакше кажучи, науку з високим інноваційним
потенціалом.

Також існує потреба в перегляді й актуалізації змісту державної наукової політики,
визначеності її доктринальних завдань та стратегічних напрямів, а також у створенні
простих, зрозумілих науковцям, владі та суспільству механізмів забезпечення зростання ролі
науки та її інноваційного потенціалу в соціально-економічному розвитку країни.

Ishchenko Kateryna
Tetyana I. Kurpas, Senior Teacher

East European University of Economics and Management
CONTRIBUTION OF PHILIP KOTLER, A FOUNDER OF MARKETING, INTO THE

STRATEGIC PRACTICE OF MARKETING
Philip Kotler (born in 1931 in Chicago, Illinois, USA) is the S.C. Johnson & Son

Distinguished Professor of International Marketing at the Kellogg School of Management at
Northwestern University.

He received his master's degree at the University of Chicago and his PhD at Massachusetts
Institute  of  Technology,  both  in  economics.  He  did  postdoctoral  work  in  mathematics  at  Harvard
University and in behavioral science at the University of Chicago [1].

Career. Philip Kotler was selected in 2001 as the #4 major management guru by The Times
(behind Jack Welch, Bill Gates, and Peter Drucker) and has been hailed by the Management Centre
Europe as "the world's foremost expert on the strategic practice of marketing". In 2008, the Wall
Street Journal listed him as the 6th most influential person on business thinking.
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Kotler has consulted many large companies, including IBM, Michelin, Bank of America,
Merck,  General  Electric,  Honeywell,  and  Motorola  –  in  the  areas  of  marketing  strategy,  planning
and organization, and international marketing.

When the topic of discussion is marketing, there is only one name that springs immediately to
mind. This person has, over the past four decades, established a reputation for himself as the "Father
of Marketing" [3].

Transition into marketing. Philip Kotler says he has had "a 38-year-old romance with
marketing." Although his name is now inseparable from marketing, Kotler started off his career as
an economist. Working with such doyens of economics as Paul Samuelson and Milton Friedman, he
trained at the University of Chicago and Massachusetts Institute of Technology. Feeling that the
role of price, distribution, advertising and promotion were oversimplified by economists, Kotler
made the transition into marketing. His belief that marketing was not a peripheral activity, but
rather a central activity that is very much integrated with the manufacturing of products and
services was the central tenet of his initial research.

His insatiable desire to learn new things is infectious, and this combined with a keen eye for
spotting talent has taken him places. Kotler's passion for sharing is as big as his passion for
learning. He thrives on sharing knowledge and at the same time, gains a lot from people's thoughts
and experiences [2].

Total Quality management advocates that quality must be at the heart of an organisation and
that every person in the organisation must work with `quality' in mind. In a similar manner, Kotler
prescribes that marketing must be the philosophy of every person in the organisation. In his life,
Philip Kotler's role models are the late Dr Peter Drucker and Dr Don Jacobs. Drucker is widely
considered to be the father of modern management, and Kotler draws his inspiration from Drucker
to constantly innovate and come up with new ideas.

“For many of us, he is our role model, continually generating new ideas and refining old
ones. I regard it as a compliment when some people call me the Father of Marketing. I tell them
that if this is the case, then Peter Drucker is the Grandfather of marketing"- Philip Kotler.

Kotler's association with India goes back to the 1960s, when as a young agricultural
economist, he came to India to do research. Staying here for close to three months, Kotler fell in
love with the country and its people. He recognises the talent of this country and has either directly
or indirectly helped a plethora of graduates of Indian origin in their doctoral work [1].

Money has been raised for the building of a `Kotler Research Centre' at Kellogg. This would
be an edifice to memorialise his contribution to marketing. I believe that this is a great opportunity
for the Indian Diaspora to interact with the guru of Marketing [2].

Conclusion. In all, his contribution to the world of marketing has been immense, and it is only
right that those who benefited from this man's great vision memorialise his contribution to the field.

References:
1. http://www.kotlermarketing.com/
2. Philip Kotler, Armstrong, Sanders J., Wong V., “Marketing”.
3. Dickson V. “Marketing”.
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кафедри економіки підприємства, СУЕМ
РИЗИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ ТА ЗАСОБИ ЇХ

ЗМЕНШЕННЯ
Заснування власної справи, прогнозування, планування та реалізація господарських

рішень в підприємницькій діяльності відбувається в умовах невизначеності, що
породжується зміною внутрішнього та зовнішнього середовищ. Під невизначеністю в
підприємництві розуміють відсутність повної та достовірної інформації про умови реалізації
підприємницької ідеї. Невизначеність, що пов'язана з можливістю виникнення в ході
здійснення підприємницької діяльності несприятливих умов, ситуацій та наслідків несе
загрозу ризику. В ринковій економіці ризик є невід'ємним атрибутом господарювання.
Невизначеність приводить до того, що уникнути ризику неможливо. Але це не значить, що
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слід шукати такі рішення, в яких завчасно відомий результат, вони, як правило, неефективні.
Необхідно навчитися передбачати ризик, оцінювати його розміри, планувати заходи щодо
його запобігання, тобто управляти ризиком. Управління ризиком — це процес реагування на
події та зміни ризиків в процесі здійснення підприємницької діяльності. Найбільш
розповсюдженою характеристикою ризику в підприємництві є:

1)загроза або небезпека виникнення невдач в процесі здійснення підприємницької
діяльності;

2) небезпека виникнення несприятливих наслідків, змін зовнішнього середовища, які
можуть викликати втрати ресурсів, збитки, а також небезпеку від якої слід застрахуватись.
При виборі конкретного господарського рішення суб'єкт підприємництва в певній мірі
ризикує. Ризик – це: можливість досягнення негативних наслідків в результаті певних рішень
або дій; ймовірність понести збитки або втратити вигоду, невпевненість в отриманні
відповідного доходу; дія, яка в тій чи іншій мірі загрожує суб'єкту певною втратою.

Навіть за регульованої економіки, ретельного вивчення ринку маркетологами суб'єкти
господарської діяльності позбавлені всебічної достовірної інформації про кон'юнктуру
ринку, фінансовий та виробничий стан підприємств-конкурентів, їхні плани, що посилює
об'єктивний характер економічних ризиків.

Економічний ризик - непередбачена суб'єктом господарської діяльності небезпека, яка
спричиняє можливість втрат, загрожує реалізації поставленої мети і зумовлена перш за все,
випадковим характером прийнятих ним рішень.

Економічний ризик - це ймовірне зменшення вартості, тобто величина, що має грошове
вираження.

Оскільки законодавством України діяльність суб'єктів господарювання розглядається як
господарська та підприємницька, то і ризики класифікуються як господарські та
підприємницькі.

Підприємницький ризик - загроза виникнення непередбачених планами та прогнозами
матеріальних і фінансових втрат та збитків або недоодержання очікуваних доходів у ході
здійснення підприємницької діяльності.

Інвестори повинні бути впевнені, що прогнозованих доходів від інвестицій в
підприємництво вистачить для покриття витрат, виплат заборгованостей та забезпечення
окупності капіталовкладень. Мова йде про ризик нежиттєздатності інвестиційного проекту.

В загальному розумінні інвестиційний ризик - це ризик суб'єкта економічних відносин,
що здійснює підприємницьку діяльність у вигляді інвестування. Він характеризує
можливість виникнення фінансових втрат у суб'єкта господарювання в процесі здійснення
інвестиційної діяльності.

Суб'єкти підприємництва при здійсненні своєї діяльності використовують не тільки
власний, а й додатковий (позиковий) капітал.

Велика доля позикового капіталу (зобов'язань) при здійсненні підприємницької
діяльності підвищує ризик порушення принципу ліквідності підприємства, тобто існує
фінансовий ризик. Під фінансовим ризиком суб'єкта підприємництва розуміють ймовірність
виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати прибутку або капіталу в
ситуації невизначених умов здійснення його фінансової діяльності.

Фінансовий ризик поділяють на ризик ліквідності та ризик рентабельності.
Ліквідність (платоспроможність) - це показник фінансового стану, який показує, як

швидко підприємство може безперешкодно продати свої активи, одержати гроші і повернути
борги у міру настання строку їх повернення. Вона полягає у можливості підприємства
швидко розрахуватися за допомогою наявного на балансі майна (активів) за своїми зо-
бов'язаннями (пасивами). Від рівня ліквідності активів залежить платоспроможність
підприємства. Ризик непередбачених змін вартісних оцінок виготовленої продукції (робіт,
послуг) в результаті зміни початкових управлінських рішень, а також змін ринкових та
політичних обставин носить назву динамічного. Зміни можуть привести як до втрат, так і до
додаткових доходів. Ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення збитків власності та
незадовільної організації підприємницької діяльності називається статичним. Цей ризик
призводить лише до втрат.
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Одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки суб'єктів підприємництва у
ринкових умовах є впровадження інновацій у виробництво, що може викликати загрозу
інноваційного ризику. Інноваційний ризик - це міра можливих збитків, які можуть виникнути
у разі вкладання суб'єктом підприємництва коштів у виробництво нових товарів, технологій,
послуг, які не відразу сприймаються ринком або не знаходять свого споживача взагалі.

Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, необхідно організувати
підприємницьку діяльність таким чином, щоб зменшити ризик і пов'язані з ним втрати в
майбутньому. Необхідно провести також глибокий аналіз, який полягає в тому, що крім
прогнозованих фінансових результатів, розрахованих для базового варіанту, виконується
розрахунок ще для можливих екстремальних випадків:

розрахунок за найгіршим сценарієм – коли зовнішні фактори максимально
заважатимуть реалізації підприємницької ідеї;

розрахунок за найкращим сценарієм – коли зовнішні фактори максимально
сприятимуть здійсненню підприємницької ідеї.

За найгіршого сценарію реалізації ідеї повинна бути забезпечена прибутковість, яка
гарантує виконання зобов'язань перед кредиторами або партнерами.

З точки зору причин виникнення ризики при здійсненні підприємницької діяльності
обумовлені:
· постановкою помилкової мети, невизначеністю ситуації;
· можливістю відхилень в процесі реалізації підприємницької ідеї від цілей,  що були

передбачені, внаслідок внутрішнього та зовнішнього впливу;
· ймовірністю досягнення помилкового результату;
· можливістю виникнення несприятливих наслідків в ході реалізації підприємницької ідеї;
· обмеженістю ресурсів;
· зіткненням інтересів учасників прийняття підприємницьких рішень та виконавців цих

рішень;
· недостатньою кваліфікацією персоналу, схильністю до суб'єктивізму;
· протидією партнерів;
· форс-мажорними обставинами (природними, політичними, економічними,

технологічними, ринковими тощо);
· договірною дисципліною (затримкою постачань, розривом контрактів);
· дисципліною зобов'язань (несвоєчасною сплатою відсотків, податків та інших платежів);
· низькою якістю продукції, робіт та послуг.

Витрати пов’язані з ризиком, можуть бути:
1) матеріальними (додаткові витрати сировини, матеріалів, палива, обладнання та іншого

майна);
2) фінансовими (штрафи, пені, неустойки, неповернення дебіторської заборгованості,

зменшення обсягу реалізації внаслідок зниження ціни та ін.);
3) трудовими (непередбачені простої, виплати за простої та ін.);
4) втратами часу.

В залежності від причин виникнення ризики поділяють на зовнішні, внутрішні та інші.
Розподіл ризику здійснюється в процесі планування підприємницької діяльності. Для
кількісного розподілу ризику можна використовувати модель, засновану на "дереві рішень".
При цьому кожний із партнерів виконує запланований обсяг робіт та несе відповідну долю
ризику у випадку його невиконання. Але найбільш ризикує інвестор. Тому потрібно знати,
що труднощі в пошуку інвестора, як правило, збільшуються із збільшенням ступеня ризику,
що покладається на інвестора. В плані фінансування підприємницької діяльності обов'язково
повинні враховуватись слідуючі ризики:  ризик нежиттєздатності підприємницької ідеї;
податковий ризик; ризик несплати заборгованості контрагентами; ризик не завершення
реалізації підприємницької ідеї. Частково захистити реалізацію підприємницької ідеї від
таких ризиків можна шляхом отримання відповідних гарантій, які включаються в договори
та контракти. Управління ризиком здійснюється на всіх стадіях здійснення підприємницької
діяльності за допомогою моніторингу,  контролю та необхідних коригуючих дій
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підприємницької діяльності за допомогою моніторингу, контролю та необхідних коригуючих
дій.
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
В наш час в управлінні підприємством велика увага приділяється таким складовим

комплексам маркетингу, як методи просування товару. Під методом просування товару
розуміють сукупність маркетингових рішень, тобто нагадування споживачам про товар,
інформування споживачів про товар, переконання та підтримку його збуту. Значну роль в
цьому відіграє створення позитивного іміджу фірми. Цією статтею автор ставить за мету
довести, в чому полягає сутність і призначення маркетингових комунікацій, проаналізувати
фактори, що впливають на рішення щодо вибору комплексу просування та його елементів.

Маркетингові комунікації – це управління процесом просування товару на всіх етапах:
перед продажем, у момент продажу, під час споживання, після споживання. Головними
цілями маркетингової комунікації є формування попиту і стимулювання збуту.

Слід зазначити, що процес комунікацій достатньо складний й багатогранний. Знання
всіх видів комунікацій має важливе значення для маркетологів, менеджерів та керівників
підприємства для вдосконалення ефективного обміну інформацією в управлінні
підприємством та організації його діяльності.

Маркетингові комунікації являють собою будь-яку діяльність підприємства, що
спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про свою діяльність і
свої товари. Щоб маркетингові комунікації діяли ефективно, комунікаційні програми
розробляються спеціально для будь якого ринкового сегменту,  а в деяких випадках навіть і
для окремих клієнтів. Не важливо, що збирається купувати споживач, але перед кожною
купівлею він звертає увагу на рекламу товару, радиться з компетентними особами. Таким
чином, першим етапом маркетингової комунікації є аудит потенційних можливостей і
можливості взаємодії продукту із клієнтами.  Маркетингові комунікації залежать від
економічної системи, яка розгортає власну мережу маркетингових комунікацій відповідно до
своїх можливостей. Ця мережа розвивається разом з економічними та політичними
структурами.  Також існує зв'язок між рівнем економічного розвитку суспільства та
розвитком структури маркетингової комунікації.

Основними складовими маркетингових комунікацій є реклама, персональні продажі,
комплекс стимулювання збуту, пропаганда, PR (паблік рілейшнз).

Кожна зі складових системи маркетингових комунікацій має свої особливості, але всі
вони доповнюють один одного, створюючи собою єдиний комплекс.

Існує певна послідовність комплексу просування. Спочатку формуються цілі, що
планує досягти підприємство. Вони формуються виходячи з того, що найкраще впливає на
споживача і спонукає його до покупки. Після формування цілей потрібно оцінити фактори
комплексу просування. Виділяють три основні фактори:

http://www/
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1) тип покупця – залежить від того хто є цільовою аудиторією, а значить Відповідно до
неї використовується різна структура комплексу просування.

2)  тип товару –  залежить від того які характеристики товару на даний момент
комплексу просування буде домінуючим.

3) тип життєвого циклу товару – залежить від того, як змінюється впровадження
життєвого циклу сам товар.

Маркетингові комунікації можна поділити на організаційні та міжособистісні
комунікації, які в свою чергу класифікуються наступним чином:

а) комунікації між підприємством і середовищем. Будь-яке підприємство, яке
розвивається, реагує на події і фактори зовнішнього оточення. Зі своїми споживачами
продукції воно спілкується за допомогою використання реклами, переговорів, персональних
продажів, пропаганди, засобів стимулювання збуту та паблік рілейшнз. В наш час дуже
важливо побудувати відносини між підприємством та споживачами, на яких спрямовано
виготовлення та реалізацію продукції підприємства, як постійними так і потенційними;

б) відносини всередині підприємств, які ще називають між рівневі, характеризуються
тим, що інформація перемішується всередині організації. Такі комунікації можуть бути
горизонтальними (комунікації між різними підрозділами, які потрібні для обміну інформації
між ними); вертикальними (які діють у двох напрямках з вищих рівнів на нижчі та навпаки з
нижніх на вищі); діагональні (які спрямовані на обмін інформацією між керівником та
підрозділами які йому не підпорядковані).

Отже, маркетингові комунікації варто розглядати як керування процесом просування
товару на всіх етапах.  Це сукупність сигналів,  що виходять від підприємства на адресу
різноманітних аудиторій: посередників, постачальників, акціонерів, органів управління,
власного персоналу. Будь-яка діяльність підприємства на ринку супроводжується
інформуванням, переконанням, нагадуванням споживачам та ринку в цілому про свої товари
і свою діяльність і здійснюється за допомогою комплексу просування.

Література:
1. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій. – К.: КНЕУ, 2004
2. www.marketing-ua.com
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне використання є
важливим фактором підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Аналіз використання трудових ресурсів спрямований на забезпечення повної зайнятості
персоналу підприємства, високої продуктивності праці, створення нормальних умов для
роботи персоналу і підвищення рівня оплати праці. Від ефективності використання трудових
ресурсів залежить своєчасність виготовлення продукції, її якість, раціональне використання
основних і оборотних засобів, що знаходять відображення в таких узагальнюючих
показниках, як собівартість, витрати, прибуток. Заробітна плата, з одного боку,є складовою
частиною витрат операційної діяльності, з іншого боку – одним з найважливіших елементів
мотивації праці.

Нами проаналізована продуктивність праці на ПСП «Драбівське» та розроблено
кореляційний аналіз, встановлений кореляційний зв'язок між продуктивністю праці та
чистим доходом і його описує рівняння регресії ŷх=101,23+32,29х. Також ми визначили, що
чистий дохід на підприємстві залежить на 99,4 % від продуктивності праці.

Як бачимо, у сучасному розумінні основними факторами збільшення продуктивності
праці є збільшення цін на сільськогосподарську продукцію – екстенсивні фактори. Для
збільшення продуктивності праці потрібно використовувати інтенсивні фактори – це, такі як:
- зростання технічного рівня і забезпеченості сільсько-господарськими машинами і
механізмами;
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- розширення застосування мінеральних та органічних добрив і як результат – ріст
урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин;
- поглиблення спеціалізації і посилення концентрації виробництва;
- ріст професійно-кваліфікаційного рівня працівників;
- інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, спрямована на відновлення
ресурсного потенціалу. Додаткові вкладення спрямовуватимуться на придбання техніки для
збільшення фондоозброєності праці, росту виробничих витрат з метою достатнього
забезпечення матеріально-технічними ресурсами (нафтопродуктами, мінеральними
добривами, засобами захисту рослин, новими сортами і гібридами, запасними частинами,
ремонтними і будівельними матеріалами для поточного ремонту)
- подолання відчуження працівників від землі, виробничих засобів та результатів
господарської діяльності сприяє більш ефективній праці, оскільки створюються умови для
розвитку виробництва, самостійного господарювання;
-  посилення мотиваційного ефекту до праці зумовлюється утвердженням працівника як
співвласника землі, майна, одержаної продукції;
- сприятливі умови праці;
-  інтенсифікація, спрямована на розширення вкладень у виробничий процес з метою
належної оснащеності його основними фондами та матеріально-технічними ресурсами.

Виявлені резерви підвищення продуктивності праці в Приватному
сільськогосподарському підприємстві “Драбівське ” можна реалізувати на основі здійснення
науково обґрунтованої аграрної політики, яка передбачає поєднання високої організації
праці, впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва, застосування
високоврожайних сортів сільськогосподарських культур, дотримання сівозмін, забезпечення
годівлі тварин збалансованими повноцінними кормами, поліпшення продуктивних і
технологічних якостей худоби, поглиблення селекційно-племінної роботи.

В зв’язку з запропонованими рекомендаціями, щодо підвищення продуктивності праці
очікуваний її рівень і І півріччі 2009 року становитиме 54,67 тис. грн., в ІІ півріччі 2009 року
– 57,75 тис. грн., в І півріччі 2010 року – 73,38 тис. грн., в ІІ півріччі 2010 року – 72,04 тис.
грн.

Паралельно можна очікувати наступне зростання чистого доходу підприємства – це в І
півріччі 2009 року – 1956,13 тис. грн., в ІІ півріччі 2009 року – 1974,03 тис. грн., в І півріччі
2010 року – 2527,18 тис. грн., в ІІ півріччі 2010 року – 2503,16 тис. грн.
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10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38 зі змінами та доповненнями.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» затверджені наказами
Міністерства фінансів України (зі змінами та доповненнями).
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5. Мних Є. В. Економічний аналіз. Львів.: Світ.-.2004.
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THE GOLDEN RULES OF MARKETING

Marketing is the process by which companies determine what products or services may be of
interest to customers, and the strategy to use in sales, communications and business development. It
is an integrated process through which companies create value for customers and build strong
customer relationships in order to capture value from customers in return.

Most people think that Marketing is a tool, but for governments and not-for-profit it is a way
of thinking. It goes beyond selling, advertising. It is a mindset which puts the customer first and
ensures that the organization's philosophy is “without customers there is no organization.”
Marketing is the social process by which individuals and groups obtain what they need and want
through creating and exchanging products and value with others. Marketing is the process whereby
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society, to supply its consumption needs, evolves distributive systems composed of participants,
who, interacting under constraints - technical (economic) and ethical (social) - create the
transactions or flows which resolve market separations and result in exchange and consumption.

Marketing deals with opportunity for long-term planning, promise of a positive and
productive relationship with the clientele, analyses client needs, determines how the resulting
product will be packaged, promoted and distributed. Marketing focuses on the satisfaction of
customer  needs,  wants  and  requirements.  The  philosophy  of  marketing  needs  to  be  owned  by
everyone from within the organization. Future needs have to be identified and anticipated. There is
normally a focus upon profitability, especially in the corporate sector. However, as public sector
organizations and not-for-profit organizations adopt the concept of marketing, this need not always
be the case. More recent definitions recognize the influence of marketing upon society.

Perceptions of Marketing. Historical: Associated with world of business; Often lack strategy;
Low priority. Present: Strategic; Essential; Long-term; Communication-based; Client-driven.

Keys to Marketing І:
Segmentation
- Recognize the market clusters that exist in your target audience.
- What differentiates each group? What makes them unique?
Keys to Marketing II:
Targeting
- Choose the group that will be the focus of your campaign.
Keys to Marketing III:
Positioning
- What message do you want to convey?
- How do you want your audience to see you?
The  Marketing  Mix:  Past:  4P’s:  Product;  Price;  Place;  Promotion.  Present:  4C’s:  Customer

Value; Cost; Convenience; Communications.
The right product, in the right place, at the right time, at the right price.
Marketing is essentially about marshalling the resources of an organization so that they meet

the changing needs of the customer on whom the organization depends.
Marketing is not only much broader than selling, it is not a specialized activity at all. It

encompasses the entire business. It is the whole business seen from the point of view of the final
result, that is, from the customer's point of view. Concern and responsibility for marketing must
therefore permeate all areas of the enterprise.

This customer focused philosophy is known as the “marketing concept”. The marketing
concept is a philosophy, not a system of marketing or an organizational structure. It is founded on
the belief that profitable sales and satisfactory returns on investment can only be achieved by
identifying, anticipating and satisfying customer needs and desires.

Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating
and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the
organization and its stakeholders.

Мельниченко Ю.О., група ЗМЕ – 51 м
Шпак Ю.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства, СУЕМ

РОЛЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ВИРОБНИЧО-
ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Перехід країни до ринкової економіки диктує жорсткі та важкі умови існування
підприємств, одним з яких є конкуренція. Рішення цього питання можливо лише за умов
відтворювання усіх складових потенціалу суб’єктів господарювання. Саме це надасть
можливість швидко реагувати та адаптуватися до мінливих тенденцій розвитку зовнішнього
та внутрішнього середовища.

Кожне підприємство повинно самостійно шукати внутрішні джерела фінансування,
раціонально ними керувати, досягаючи їх ефективного використання, повинно чітко
орієнтуватися у складному лабіринті ринкових відносин. Необхідно правильно оцінювати
стратегію подальшого розвитку, свій фінансовий стан виходячи з наявних та прихованих
фінансових ресурсів. Стан фінансів підприємства залежить від багатьох складових, а саме:
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складу й обсягів фінансових ресурсів та доходів підприємства при визначених параметрах
ринкового, ресурсного та виробничих потенціалів.

Для ефективного та успішного функціонування та забезпечення
конкурентоспроможності підприємств необхідно якісно розвивати не тільки матеріально-
технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові, а й фінансові елементи потенціалу.
Це обумовлює особливу увагу керівників підприємницьких структур до ефективного та
доцільного використання фінансових ресурсів.

Фінансовий потенціал у працях багатьох вчених визначається як обсяг власних,
позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно може
розпоряджатися для здійснення поточних та перспективних витрат. Ці ресурси приймають
участь у виробничо-господарській діяльності та залучаються для фінансування певних
стратегічних напрямів розвитку підприємства. Таким чином, фінансовий потенціал
забезпечує можливість трансформації ресурсного і виробничого потенціалів в результати
діяльності підприємства.  Не менш важлива і його роль у відтворювальних процесах на
підприємстві.

До складу фінансового потенціалу включаються різні фінансові ресурси, що
складаються, в свою чергу, зі статутного, додаткового і резервного капіталів, цільового
фінансування, фондів накопичення, оборотних активів тощо. Таким чином, фінансовий
потенціал можна визначити як фінансові ресурси, з приводу яких виникають відносини на
підприємстві з метою досягнення його ефективного та рентабельного функціонування.

Характеристика фінансового потенціалу може бути виконана з позиції як
короткострокової, так і довгострокової перспективи. У першому випадку говорять про
ліквідність і платоспроможність фірми, у другому – про її фінансову стійкість. До певної
міри фінансовий потенціал виступає в ролі важеля, що формує механізм динамічної
трансформації ресурсів у результати діяльності підприємства. Не менш важлива і його роль у
відтворювальних процесах на підприємстві.

Аналіз фінансового потенціалу підприємства здійснюється на основі такої методики:
- вибір конкретного періоду та напрямку здійснення аналізу;
- визначення мети дослідження;
- вибір методів фінансового контролінгу: бенчмаркінг, аналіз фінансової стійкості,

аналіз 80/20, суттєвий аналіз тощо;
- визначення основних чинників діяльності підприємства та причин відхилень;
- розрахунок основних причин фіксованих втрат, перевитрат часу та коштів;
- визначення потенціалу результативних напрямків дій за принципом 80/20, що

передбачає перекидання ресурсів у ті 20 % зусиль, що принесуть 80 % результатів на основі
творчого підходу до прийняття управлінських рішень.

Визначення фінансового стану підприємства та його оптимізація є однією з головних
умов його успішного розвитку. Нестійкий або кризовий стан підприємства – свідчить про
загрозу банкрутства та необхідність у визначенні напрямків фінансової стабілізації.

Отже, у зв’язку з цим доцільним вбачається зробити висновок про те, що фінансовий
потенціал – сукупність фінансових ресурсів, що знаходиться у розпорядженні підприємства,
а також можливість, здатність та необхідність їх як простого, так і розширеного відтворення
з метою забезпечення стійкого, динамічного та збалансованого розвитку підприємства.

Поняття "економічний потенціал" отримало розвиток після того, як технічний фактор
як джерело великого ефекту було вичерпано і стало більше уваги приділятися людському
фактору. Під економічним потенціалом необхідно розуміти сукупність всіх ресурсів
підприємства і спроможність персоналу до їхнього ефективного використання.

Економічний потенціал підприємства визначається спроможністю менеджерів
використовувати ресурси для створення товарів і послуг та одержання максимального
прибутку. Рівень і результати реалізації потенціалу підприємства визначаються також
обраною формою підприємництва з відповідною організаційною структурою.

Ефективне використання економічного потенціалу підприємств вимагає формулювання
чіткої методики оцінки цього процесу. Тому запропоновано комплексний підхід до оцінки
ефективності економічного, який включає аналіз використання виробничого потенціалу для
висновку щодо максимально можливого випуску продукції; ринкового потенціалу для



31

визначення максимально можливого обсягу реалізації; прогноз майбутніх грошових потоків
та їх дисконтування для визначення максимальних прибутків у майбутньому.

Інформаційною основою проведення аналізу фінансово - економічного потенціалу
підприємства є фінансова бухгалтерська звітність, яка є комплексом взаємопов'язаних
показників фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період.

Бухгалтерський облік формує систему показників або математичну модель, що
характеризує діяльність підприємства за певний період часу і його потенціал на певну дату.

Якими б показниками ми не оцінювали можливості підприємства, в цілому потенціал
повинен використовуватися для досягнення мети діяльності підприємства. У якій мірі і
наскільки ефективно використовується потенціал підприємства - це питання, які вирішує
економічний аналіз.

Найбільш важливими завданнями оцінки фінансово - економічного потенціалу
підприємства є:

- оцінка прибутковості (рентабельності капіталу);
- оцінка міри ділової (господарською) активності підприємства;
- оцінка фінансової стійкості;
- оцінка ліквідності балансу і платоспроможності підприємства.
На практиці аналіз проводиться для визначення міри фінансової стійкості

підприємства, оцінки ділової активності і ефективності підприємницької діяльності з метою
прийняття найбільш оптимальних рішень, що стосуються діяльності підприємства.

Для того, щоб фінансово - економічний аналіз мав практичне застосування, він має
бути, з одного боку, комплексним, тобто охоплювати усі сторони економічного процесу і
виявляти усебічні причинні залежності, що впливають на діяльність організації. З іншого
боку, аналіз повинен забезпечити системний підхід, коли кожен об'єкт, що вивчається,
розглядається як складна, постійно така, що змінюється система, що перебуває під впливом
ряду чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.

Отже, можна зробити декілька логічних висновків щодо фінансово-економічного
потенціалу підприємства, а саме:

- це сукупність кількісних та якісних характеристик елементів (ресурсів) та їх
властивостей, що залучаються у виробництво, формують майбутні можливості, а також
використовуються і проявляються у виробничих процесах;

- склад та характеристики можливостей (ресурсів) елементів підприємства визначається
інтегральною спроможністю підприємства відповідати вимогам ринку;

- у свою чергу інтегральна спроможність потенціалу визначається його здатністю
забезпечувати відповідні позитивні результати діяльності підприємства;

- непостійність економічного потенціалу проявляються у здатності до змін, а саме при
нормальних умовах характерний уповільнений позитивний вплив, однак руйнівні дії можуть
мати швидкий ефект. Наприклад, варто торговельному підприємству відмовитися від
закупівлі товару, що має повсякденний попит чи закрити одну з крамниць, як його потенціал
різко падає ледве не до нуля;

- нарощування потенціалу у поточній діяльності підприємства приносить позитивні
результати протягом тривалого проміжку часу.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Питання формування і становлення інноваційної системи України є надзвичайно

важливим та актуальним. Інноваційна система держави – новий вимір економічних і
соціальних відносин, який  базується на пріоритетному розвитку знань і технологій їх
використання.  Це -  перехід у новий вимір суспільних цінностей,  коли знання стають
матеріальною основою існування людини, а технології їх застосування створюють якісно
новий вимір благополуччя цілого суспільства. Створення такої системи є викликом часу, але,
з другого боку, як свідчить досвід передових країн світу, прерогативою держави, проявом
політичної волі її керівництва, консолідованих дій усіх органів державної влади.

Реальний стан справ в Україні змушує привертати все більше уваги на пошук нових
факторів прискорення економічного розвитку – це вже не політична мета, а сувора
реальність, адже лише інвестиційно – інноваційна модель економічного зростання надасть
нашій державі нового поштовху в процесі Європейської інтеграції.

Світовий досвід свідчить про те, що формування інноваційної системи неможливе без
активної участі держави. Роль держави в становленні інноваційної економіки значно
вагоміша, ніж при регулюванні звичайної економічної політики. Це має передбачати
розробку стратегії переходу до інноваційної моделі розвитку на основі використання методів
наукового планування на всіх рівнях управління підвищення рівня інноваційної культури.

Рівень державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки повинен
зростати завдяки підвищенню ефективності державної політики в науково-технологічній та
інноваційній сферах. Розробка інноваційних технологій та їх швидке впровадження  - ось
один державних пріоритетів України на даний час.

Залишається неефективним механізм програмно – цільового планування науково –
технічної та інноваційної політики. Відсутність загальнодержавної системи моніторингу та
механізмів зворотного зв’язку між виконавцем і розпорядником бюджетних коштів не дає
можливості відслідковувати ефективність проведення робіт та отримання відповідних
результатів.

Механізм фінансування інноваційної сфери вимагає незалежності фондів підтримки
(Інноваційний фонд, Фонд фундаментальних досліджень тощо) від відомчих інтересів. Це
прискорить процеси реформування науково-технічної сфери.

Нажаль, на даний час, в Україні недосконала нормативно – правова база регулювання
інноваційної діяльності, адже має місце поширення практики ігнорування законодавства або
зупинення дії статей законів, які стосуються фінансування та стимулювання науково –
технічної та інноваційної діяльності.

Необхідно провести вдосконалення нормативно – правової бази інноваційного
співробітництва з Європейськими державами з  метою отримання інформаційних,
консультативних та проектних послуг, обміну науковим персоналом та інноваційними
технологіями.

Завдяки надмірній бюрократизації організації підприємницької діяльності виникають
складності в процесі отримання необхідних дозволів, доступу інноваторів до фінансових
ресурсів – ці фактори стримують інноваційної інфраструктури. Внаслідок несприятливого
для інноваційних процесів клімату, діяльність малого інноваційного бізнесу в Україні
перебуває на стадії становлення. В цілому діяльність малого бізнесу переважно орієнтована
на торговельні операції.

За даними Служби безпеки України, ринок інноваційних технологій знаходиться під
контролем іноземних фондів і неурядових організацій, які представляють інтереси
насамперед військових відомств і транснаціональних компаній. При цьому, при переході
наукової розробки  у власність іноземної сторони – комерціалізуються  без будь-якого
відшкодування українській державі.

Необхідно створити передумови для розвитку організаційних форм та інтенсифікації
інноваційної діяльності шляхом відродження системи пільгового оподаткування
інноваційних підприємств, науково-дослідних установ та організацій інноваційної
інфраструктури у територіально сформованих зонах високих технологій.
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За для того щоб Україна змогла йти шляхом наукового прориву,  шляхом інноваційного
розвитку – необхідні невідкладні адекватні зміни в системі освіти. Забезпечений
комбінований підхід для підтримки науки, який передбачає фінансування державою
фундаментальних досліджень, впровадження науково – технологічних інновацій у сфері
пріоритетних прикладних досліджень.

Необхідно створити державний єдиний науковий простір, об’єднати в цьому просторі
академічну,  вузівську та галузеві науки.  В країні мають бути створені провідні центри  (за
європейською термінологією – Centeres of Excellence), де дослідження за передовими
напрямками будуть узгоджені як з державними пріоритетами розвитку науки й техніки, які
періодично затверджуються Верховною Радою, так і з європейськими.

Здійснення прогресивних структурних перетворень в економіці, створення необхідних
умов для динамічного економічного зростання шляхом залучення інвестицій, створить
передумови, в найближчому майбутньому, для  модернізації вітчизняної промисловості та
економіки в цілому.

Омельченко Н. група ЗМБ-51М
Хотькіна О.Р. доцент кафедри обліку та аудиту, СУЕМ

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Практика господарської діяльності України свідчить про те, що заробітна плата є
першоосновою добробуту основної частини населення, джерелом формування коштів для
інших соціальних виплат, які є похідними від неї. Недооцінка значення
професійно-кваліфікаційного зростання працівників на підприємствах та активізації їх
трудової діяльності призводить до зниження результативності праці, якості продукції й
знецінення людського капіталу. Слід відзначити, що для створення системи матеріального
стимулювання треба враховувати не тільки специфіку свого виробництва, етап його розвитку
та мету діяльності, а й багато зовнішніх факторів, причому така система має бути
динамічною, тобто змінюватися залежно від вимог часу.

Як свідчить зарубіжний досвід, кардинальні зрушення у технічному оснащенні
виробництва, структурі праці та функціях працівників, упровадження нових форм організації
праці привели до того, що головною метою економічної стратегії і системи матеріального
стимулювання сучасних компаній і фірм стало досягнення не кількісних показників випуску
продукції, а якісних параметрів виробництва, таких як поліпшення використання
устаткування, робочого часу, складу робочої сили, якості продукції, спрямованих на
підвищення ефективності виробництва.

В умовах розвитку ринкової економіки українські роботодавці намагаються знайти нові
сучасні методи заохочення своїх співробітників, використовуючи при цьому зарубіжний
досвід.  Західні фірми давно і досить успішно використовують різні нестандартні форми і
методи заохочення, щоб стимулювати своїх співробітників до більш якісної й ефективної
праці. Великою популярністю в зарубіжних роботодавців користується бонусна система
заохочення до праці. Останніми роками таку систему заохочення все частіше намагаються
застосовувати на практиці і українські роботодавці.

Бонус являє собою заздалегідь обговорену заохочувальну виплату працівникові за
визначені досягнення в праці. У сфері заохочень цей термін позначає грошову винагороду,
виплачувану працівникові за успішне виконання своїх трудових обов’язків.

Запровадження бонусної системи заохочення дає змогу зацікавити працівників у
кінцевих результатах своєї праці.

Індивідуальна частка кожного з членів колективу визначається з урахуванням:
– кількості нарахованих балів (оцінювання праці в балах здійснюють керівники лінійних
підрозділів);
– кількості робочих днів;
– стажу роботи на підприємстві (протягом першого року роботи коефіцієнт надбавки за стаж
збільшується щомісяця, а далі – поетапно шляхом щорічних надбавок до заробітної плати
протягом перших п’яти років і одноразових надбавок після 10 і 15 років);
– професії і кваліфікації (кількість зароблених балів залежить від виду роботи, виконуваної в
цеху).
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Дуже цікавою є практика, орієнтована на посилене й інтенсивне заохочення
раціоналізаторських пропозицій працівників окремих підрозділів, які спрямовані, як
правило,  на зниження собівартості продукції та витрат,  а також скорочення кількості
технологічних операцій.

Тому особливо актуальним напрямом стимулювання працівників у рамках бонусної
системи може бути виплата бонусу за виконання особливо важливого завдання, що веде до
вищеперелічених ефектів. Ця модель заохочення за працю передбачає два види
стимулювання працівників, а саме:

- персональна надбавка на період виконання особливо важливого завдання;
- премія за виконання особливо важливого завдання.
Персональна надбавка встановлюється з метою концентрації зусиль працівників на

прискоренні вирішення найважливіших проблем на найбільш складних і відповідальних
етапах роботи.

Також цікавою практикою стимулювання робітників до високопродуктивної праці та
формування сприятливого психологічного клімату може бути проведення конкурсів
професійної майстерності, грошові виплати, які можуть стати ще одним засобом
вдосконаленого та прогресивного стимулювання.

Конкурс професійної майстерності – це форма індивідуального змагання, яка
періодично проводиться серед працівників різних професій і посад, за спеціально
розробленими умовами. Участь у конкурсі дає працівникам можливість творчо виявити своє
вміння, кмітливість і знання своєї справи.

Мотиваційний потенціал системи оплати і стимулювання праці може бути істотно
підвищений, якщо традиційні форми і методи оплати та стимулювання праці робітників
підприємства доповнюються комплексом нетрадиційних удосконалених підходів, вибір яких
визначається необхідністю вирішення тих чи інших конкретних завдань виробництва. З-
поміж них:
- нагорода працівників за реалізацію творчих ідей, ініціатив та укладення вигідних
контрактів;
- заохочення за розроблення і впровадження нових пропозицій і рекомендацій, спрямованих
на підвищення ефективності роботи підприємства;
- виплата бонусів за різними напрямами діяльності робітників.

Література:
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автомобілебудівному виробництві//„Держава та регіони” (Економіка та підприємництво) – 2009, № 3, ст.
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Колот. –О. : Поліграф, 2006. – 200 с.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У ТОРГІВЛІ
Розвиток економіки України пов’язаний із вирішенням важливої стратегічної задачі з

підвищення конкурентоспроможності виробничих та торгівельних підприємств – основного
суб'єкту, який формує конкурентоспроможність економіки України. Зі становленням і
розвитком ринкових відносин конкуренція на вітчизняних ринках все більш зростає.

Вагомий внесок у дослідження теорії конкуренції та вивчення конкурентних переваг,
конкурентоспроможності підприємства та факторів, що визначають її стан, зробили вчені: Г.
Азоєв, І. Ансофф, Л. Балабанова, І. Должанський, М. Енрайт, Т. Загорна, А. Заїнчковський,
М. Портер, Ю. Іванов, Р. Фатхутдінов, О. Челенков, А. Юданов та інші.

Торгівля є однією з перших галузей народного господарства, з якої почався процес
демонополізації економіки з поступовою заміною адміністративної управлінської вертикалі
на горизонтальні зв'язки між ринковими структурами. Основний результат економічної
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реформи торгівлі в Україні –  це багатоукладність форм власності і можливість розвитку
торгівлі на основі конкуренції. В умовах фінансової кризи, падіння обсягів виробництва і
зниження купівельної спроможності населення створюються об’єктивні умови для
посилення конкуренції між торгівельними підприємствами.

Найважливішими показниками конкурентоспроможності підприємства є його
конкурентні переваги. Для торговельних підприємств зовнішніми конкурентними
перевагами є: взаємовідносини зі споживачами, з постачальниками, з конкурентами;
внутрішніми – інформація, маркетинг, фінанси, технологія, персонал, організація
управління.

Основними чинниками конкуренції між торговельними підприємствами різних форм
власності є асортиментні, структурні і масштабні відмінності, засобами конкурентної
боротьби - рівень сервісу, асортимент товарів, ціни.

Ринок торгівлі є високо конкурентним порівняно з іншими галузями національної
економіки, але останнім часом спостерігається підвищення рівня ринкової концентрації. У
сфері торгівлі поширена локальна і регіональна конкуренція, оскільки конкурувати
торговельні підприємства можуть лише в певній зоні обслуговування.

Регіони України значно різняться концентрацією торгівельних мереж, відбувається
поширення столичних торгівельних мереж на регіональні ринки.

Географічно ринок роздрібної торгівлі України характеризується:
− нерівномірністю розвитку – зокрема, східний регіон акумулює в собі більшу кількість

торгових об’єктів мереж роздрібної торгівлі,  ніж західний,  що свідчить також про його
більшу насиченість та менший потенціал розширення;

− наявністю досить великої кількості регіональних ритейлерів зі своїми лідерами;
− тенденціями до виокремлення загальнонаціональних гравців наприклад, корпорація

«Fozzy Group».
Пріоритетними регіонами розвитку роздрібної торгівлі є Донецька, Дніпропетровська

області, Харків, Одеса, Львов та Київ.
Найбільшою регіональною мережею у східних областях України є «АТБ- маркет».

Конкурують з нею ЗАТ «КС Трейдинг» (мережа «Пік») і ТВГ Rainford.
Лідером за темпами розвитку торговельних мереж в Україні виступає Київ,  що

обумовлено вищим, порівняно з рештою України, рівнем доходів мешканців столиці. Більша
частина мереж міста належить національним операторам (корпорація «Fozzy Group», ДП
«Квіза-Трейд», «Фуршет»).

У західному регіоні країни продуктовий ритейл найкраще розвинений у містах Львові
та Луцьку. Головними гравцями на ринку роздрібної торгівлі у Західному регіоні України є:
ТОВ «Торгова компанія «Інтермаркект» – представлена мережею супермаркетів «Арсен» (у
Львові),  мережею дисконтних магазинів «Барвінок»  (у складі 13  магазинів у Львівській та
Волинській областях), мережею магазинів-складів типу Cash & Carry (у м. Львові),
магазинами «Інтермаркет» (у м. Львові).

Перспективи розвитку конкурентних відносин у торгівлі пов’язані з їх
інтенсифікацією. До факторів, посилюючих інтенсифікацію, слід віднести: створення нових
організаційних структур, низькі бар’єри вступу в галузь і виходу з неї, проникнення на
український ринок іноземних операторів, збільшення розміру торгівельних площ.
Послаблючими інтенсивність конкуренції факторами є: скорочення кількості підприємств
роздрібної торгівлі, низький рівень забезпеченості населення торговельною площею
порівняно з розвиненими країнами, тіньова торгівля, недобросовісна конкуренція,
зловживання з боку суб'єктів господарювання, що займають монопольне положення на
окремих товарних ринках тощо.

На сьогодні в Україні тільки 60 % підприємств оптової торгівлі працюють прибутково
(табл.1.)

Питома вага підприємств, які одержували прибуток на протязі 2005-2009 років
коливається в межах 60-70%. Як видно з таблиці 1. відсоток збиткових підприємств торгівлі
за період з 2005 по 2009 рік зріс майже на 10% (з 30,9% в 2005 році до 39,4% в 2009 році).
Можна вважати, що цей відсоток збиткових підприємств не зміг зорієнтуватися у жорстких
конкурентних умовах нашого сьогодення, що зумовило їх неефективне функціонування на
товарному ринку.
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Таблиця 1.
Фінансові результати діяльності підприємств оптової торгівлі

 за 2005-2009 роки (млн. грн.) [1]
Показники 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р.

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування 7824,6 8169,7 13270,0 –18842,2 55,5

Підприємства, які одержали прибуток
у % до загальної кількості підприємств 69,1 68,4 69,7 64,8 60,6

фінансовий результат 13081,3 15593,4 23346,8 21512,5 12043,2
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств 30,9 31,6 30,3 35,2 39,4

фінансовий результат 5256,7 7423,7 10076,8 40354,7 11987,7

Отже подальшого розвитку потребує вивчення напрямків впливу основних факторів
конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках, визначення характеру процесів
регіонального економічного розвитку з погляду інтересів конкуренції.
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ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІРМИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
З переходом від індустріального до інформаційного суспільства в економічній сфері

кожної держави зростає роль і значення кадрового потенціалу, рівня інтелекту людей, освіти,
кваліфікації,  здоров’я,  культури,  підприємливості,  творчих та інших їхніх здібностей.  За
умов побудови соціально-орієнтованої ринкової інноваційної моделі розвитку економіки
України перед вітчизняною наукою постає питання якнайповнішого пізнання трудового
потенціалу, особливостей процесу регулювання його трансформації.

Розбудова національної економіки в Україні супроводжувалася погіршенням
демографічних параметрів кадрового потенціалу, посиленням міграційних процесів,
зниженням життєвого рівня тощо. Тенденція до економічного зростання, яка намітилася
протягом останніх років, суттєво не змінила ситуації з відтворення кадрового потенціалу.

Дослідженню питань щодо кадрового потенціалу присвятили наукові пошуки багато
вітчизняних учених: В. Костаков, Г. Сергєєва, І. Лукінов, С. Пирожков, О. Хомра та багатьох
інших науковців. Різні аспекти досліджуваних питань розглянуті у працях зарубіжних
учених: Г. Беккера, Б. Брєєва, Н. Вишневської, Дж. Кейнса, та ін. Водночас багато питань, які
стосуються змісту та значення трудового потенціалу регіону ще недостатньо з’ясовані.

Варто зазначити, що категорія "кадровий потенціал" почала утверджуватись в
економічній літературі порівняно недавно (з початку 70-х років XX ст.). Її виникнення і
"популярність" зумовлені об'єктивними обставинами, що склалися у зв'язку з гострою
потребою переведення економіки на шлях інтенсивного розвитку і якісними змінами системи
використання людської праці. Саме поняття "кадровий потенціал" відображає погляди на
місце і роль людини у виробництві. Раціональне використання кадрового потенціалу стає
необхідною умовою переходу економіки держави до ринкової моделі господарювання.

Досі ще немає єдиного трактування цього поняття,  і різні автори вкладають у нього
неоднаковий зміст. При дослідженні соціально-економічної категорії "кадровий потенціал" в
економічній літературі можна виокремити такі основні підходи: демографічний,
трудоресурсний, політекономічний, факторний та ін.

Авторами трудоресурсного підходу були: В. Костаков, Г. Сергєєва, Л. Чижова. Вони
розглядали кадровий потенціал виходячи з трудових ресурсів, приділивши значну увагу їх
якісним характеристикам. Так, Г. Сергєєва та Л. Чижова вважали, що кадровий потенціал -
це ресурси праці, якими володіє суспільство. Чисельність працездатного населення та його
якісні характеристики (стать, вік, освіта, професійна підготовка, кваліфікація тощо)
окреслюють його реальне значення.

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Кадровий потенціал країни та її регіонів -  це відповідні трудові ресурси,  які
розглядають в єдності їх якісного й кількісного аспектів.  Кадровий потенціал вміщує всіх
громадян, здатних брати участь у процесі суспільного виробництва, з урахуванням їхніх
фізичних можливостей, наявних знань та професійно-кваліфікаційних навичок. Онікієнко В.
стверджує, що під кадровим потенціалом слід розуміти сукупність працездатного населення,
яке має відповідну професійно-кваліфікаційну підготовку.

Автори демографічного підходу (І.  Лукінов,  С.  Пирожков,  О.  Хомра,  В.  Піскунов)
зосереджували увагу на ролі та місці окремих поколінь у функціонуванні кадрового
потенціалу. Зокрема, І. Лукінов підкреслив, що дуже важливою є оцінка можливості впливу
нашого суспільства на процеси відтворення та використання робочої сили з урахуванням
різних стадій життєвого циклу людини, що дасть змогу порівняти та співставити ці періоди з
позицій участі людини у виробництві та споживанні.

На соціально-економічну систему регіону кадровий потенціал може впливати залежно
від конкретних умов. Значний його вплив на формування системи відбувається в тому
випадку, якщо це стосується трудомістких виробництв; середній рівень впливу кадровий
потенціал має на систему, в основі якої знаходяться виробництва з середнім рівнем
трудомісткості; невеликий вплив спостерігається тоді, коли система формується на основі
природних ресурсів. Активність впливу кадрового потенціалу на розвиток регіональних
соціально-економічних систем залежить від спеціалізації їх виробництва, від особливостей
розміщення кадрового потенціалу.

Кадровий потенціал регіону залежить від індивідуальних трудових потенціалів; він
формується під впливом їх якостей з таких складових, як: матеріально-технічна,
демографічна, інтелектуальна, культурна. Усі складові кадрового потенціалу тісно
взаємодіють і тому не варто відмовлятися від певної впорядкованості його елементів.

Суть демографічної складової полягає в тому, що кадровий потенціал регіону можна
підвищити стимулюванням демографічних процесів, які в свою чергу вступають у
суперечність із забезпеченням людей засобами існування. До демографічної складової
належить також здоров'я, оскільки це один з визначальних чинників у добробуті індивіда.

 Розвиток кадрового потенціалу в умовах поступової інтеграції до світового
співтовариства є обов'язковою умовою його існування загалом,  а також реалізації кожним
громадянином держави права на працю та гідне життя. В умовах переходу до ринку слід
виробити шляхи, за допомогою яких можна було б продуктивно використовувати наявний у
державі, регіонах кадровийпотенціал, оскільки це дало б змогу поліпшити
конкурентоспроможність на ринку товарів і послуг вітчизняного виробництва.

Тацько Т.А., група МЕ-51М
Кочума І.Ю., к.е.н., доцент ЧІБС

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Про актуальність дослідження свідчить те,  що підприємництво в Україні потребує
сучасного теоретичного, методологічного та методичного забезпечення управління
оборотним капіталом, наукових рекомендацій щодо процесів формування та використання
оборотних активів підприємств.

Мета роботи полягає в здійсненні економіко-теоретичного аналізу сутності управління
оборотними коштами підприємства, виявленні внутрішніх резервів підвищення ефективності
цього процесу та розробці пропозицій щодо оптимізації формування оборотних активів
підприємства та поліпшення їх використання.

При дослідженні теми роботи можуть використовуватися наступні методи: балансовий,
прогнозування, метод абсолютних різниць.

Теоретичною основою при проведенні дослідження стали праці: Поддєрьогіна
А.М.,Білик М.М., Буряк Л.Д., Мних Е.А., Тарасюк Г.М.

Мету функціонування капіталу буде досягнуто тоді,  коли Г'  =  Г +  АГ,  тобто коли
відбудеться приріст грошей порівняно з авансованою сумою. Самозростання капіталу
відбувається в процесі кругообігу оборотного капіталу, який проходить різні стадії і набирає
різних форм. Що менше часу оборотний капітал перебуває в тій чи іншій формі (грошовій,
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виробничій, товарній), то вища ефективність його використання, і навпаки. Оборотний
капітал бере участь у створенні нової вартості не прямо, а через оборотні фонди.

Склад і розміщення оборотного капіталу залежать від того, в якій сфері він функціонує:
виробнича, торгово-посередницька, сфера послуг (у тім числі фінансових).

Сферу виробництва обслуговують оборотні виробничі фонди, а процес реалізації
продукції – фонди обертання. У практиці планування і обліку господарської діяльності до
складу оборотних фондів включають: виробничі запаси; незавершене виробництво та
напівфабрикати власного виготовлення; видатки майбутніх періодів.

Виробничі запаси становлять найбільшу за величиною частину оборотних фондів. До
них відносяться запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних
напівфабрикатів, палива і пального, тари, ремонтних деталей і вузлів, малоцінних
інструментів, господарського інвентаря (реманенту) та інших предметів, а також аналогічних
предметів, що швидко спрацьовуються. Незавершене виробництво — це предмети праці,
обробка (переробка) яких не завершена у тому або іншому виробничому підрозділі
підприємства. Вони перебувають безпосередньо на робочих місцях або ж у процесі
транспортування від одного робочого місця до іншого. До напівфабрикатів власного
виготовлення відносять ті предмети праці, що повністю оброблені (перероблені) у даному
виробничому підрозділі підприємства, але потребують подальшої обробки в інших
підрозділах (наприклад, поковки, штамповки, відливки та інша продукція заготовчого
виробництва).

Між виробничими запасами і незавершеним виробництвом в цілому існує певний
технологічний зв'язок. Сировина, матеріали і покупні напівфабрикати, які за величиною
становлять переважну частину виробничих запасів, у процесі свого кругообігу з самого
початку використання переходять у фазу незавершеного виробництва. Інші ж види
виробничих запасів цю фазу обминають [2, С.125].

Видатки майбутніх періодів являють собою грошові витрати, що мають місце у даному
періоді часу, але відшкодовуються за рахунок собівартості продукції (роботи, послуг) у
наступні періоди. До них відносяться витрати на підготовку виробництва, освоєння випуску
нових виробів, раціоналізацію і винахідництво, придбання науково-технічної та економічної
інформації, передплату періодичних видань тощо. Співвідношення оборотних фондів у
розтині окремих елементів і стадій функціонування (запаси, незавершене виробництво,
видатки майбутніх періодів) характеризує їх виробничо-технологічну (стадійну) структуру.
Вона формується під впливом ряду факторів (типу виробництва, особливостей продукції та
технології її виготовлення, умов забезпечення підприємства матеріальними ресурсами тощо)
і змінюється у часі (порівняно повільно, без різких коливань). Наприклад, на промислових
підприємствах України у загальному обсязі оборотних фондів частка виробничих запасів
становить у середньому впродовж останніх років приблизно 70%, незавершеного
виробництва — 25%. Спостерігається така тенденція у динаміці структури оборотних
фондів: відносні розміри виробничих запасів в цілому зменшуються, а незавершеного
виробництва і видатків майбутніх періодів, навпаки, збільшуються.

Структура оборотних фондів на підприємствах різних галузей має значні відмінності,
зумовлені застосовуваними технологіями і формами організації виробництва, умовами
забезпечення матеріальними ресурсами, цінами на них тощо. Зокрема, найбільшу частку в
загальному обсязі оборотних фондів становлять: виробничі запаси — на електростанціях та
підприємствах легкої промисловості (до 90%); незавершене виробництво — на
підприємствах машинобудування (біля 40%, у зв'язку з великою тривалістю виробничого
циклу); видатки майбутніх періодів — на підприємствах видобувної індустрії (40-50% і
більше) [1, С.189].

Таким чином, обігові кошти - це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди
обертання для забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції.

Обігові кошти підприємства класифікуються за трьома ознаками:
1) в залежності від участі їх у кругообігу коштів;
2) по методах планування, принципам організації і регулювання обігових коштів;
3) по джерелам формування обігових коштів.
Таким чином, пошук шляхів покращення оборотних активів передбачає, перш за все,

впровадження сучасних технологій та інших досягнень науково-технічного прогресу, що
забезпечують економію ресурсів, здешевлення виробництва і зростання якості продукції.
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Важливу роль в цьому відіграє удосконалення відносин з іншими господарюючими
суб'єктами, контрагентами даного підприємства. Мова йде про удосконалення умов
матеріально-технічного обслуговування. Крім того, покращення свого становища на ринку
передбачає стабільність у відносинах з покупцями, вибір форм розрахунків, що гарантують
платежі і забезпечують прискорення завершення реалізації продукції і надходження коштів
на рахунки підприємства. Це не тільки сприяє поліпшенню фінансового стану конкретного
підприємства, а й забезпечує закріплення господарських зв'язків, покращення фінансової і
платіжної дисципліни.

Література:
1.  Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент. Навч. посіб. – Херсон: Олді –
плюс, 2003.
2. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тераспіль: Економічна
думка, 2001.
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Труш С. В., група МЕ-61
Непомняща Т.С., доцент кафедри економіки підприємства, СУЕМ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
ІННОВАЦІЙНОГО  РОЗВИТКУ

Інноваційний розвиток в Україні переживає не самі найкращі часи свого формування та
розвитку, причиною чого стала нестабільна політична та економічна ситуація в країні.

Сучасний етап характеризується вкрай незначним впливом інноваційних факторів на
економічне зростання, існування багатьох бар’єрів щодо підвищення рівня інновацій
вітчизняної економіки та підвищення їх ефективності

Але інноваційний розвиток поступово відбувається оскільки існує інноваційний ринок,
який диктує свої умови розвитку інновацій незалежно від держави та державного впливу.

Існують наступні позитивні тенденції розвитку інноваційної діяльності:
- інновації спрощують виробничу діяльність та взагалі побут населення;
- завдяки інноваціям можна збільшити попит на вітчизняну продукцію;
- збільшення іноземних замовлень.

Дослідивши позитивні тенденції, можна зробити висновок про те, що розвиток
інноваційних процесів з’явився завдяки саморегулюючим ринковим механізмам. Але поряд
із позитивними тенденціями інноваційного розвитку існують і негативні.

Проблемою інноваційного розвитку є відсутність державної підтримки інноваційної
діяльності,  так на протязі останніх 5  років рівень державної підтримки пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки невпинно зменшувався.

Недостатнє фінансування це один із ключових факторів, що негативно впливає на
інноваційний розвиток, в той час як у розвинутих країнах світу інноваційний фактор в
основному забезпечує зростання національної економіки. На даний  момент наша держава
якщо i виділяє кошти на інновації, то лише на ті що вкрай необхідні  або будуть економічно-
вигідними у майбутньому.

Не менш важливим е попит на інновації, оскільки завдяки попиту формується певне
коло споживачів та підприємств, котрі будуть користуватися даним нововведенням.

Перспективний розвиток інноваційної діяльності в країні залежатиме від позитивних
змін в тенденціях темпів зростання рівня інноваційності продукції відповідно до обсягів
реалізації науково-технологічних пріоритетів.

До пріоритетних напрямів інноваційної діяльності можна віднести:
- ресурсозберігаючі технології;
- інформаційні технології;
- авіакосмічні технології.

Зміст i темпи інноваційної діяльності в довгостроковому періоді мають забезпечити
створення та розвиток інноваційної моделі  економіки в країні.  В зв'язку з цим передбачається
поступова трансформація до можливої моделі розвитку економіки з високими темпами
інноваційної діяльності та закріпленням стабільних темпів економічного зростання із
нарощуванням впливу на економічну активність пріоритетних напрямів розвитку науки i
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техніки, впровадженням відповідних розробок.
Метою розвитку національної інноваційної системи по суті є вдосконалення способу

організації економіки України, за якого роль головного джерела стійкого економічного
зростання відіграватимуть нові знання та їхнє технологічне застосування.

Реалізація Стратегії інноваційного розвитку України дасть змогу забезпечити
системність та послідовність в проведенні державної інноваційної політики.

Передумовою ефективної роботи багатьох галузей економіки має бути створення нових
речовин i матеріалів з використанням нанотехнологій їх виготовлення та широким
застосуванням у виробництві.

В найближчі роки має бути створена інституційна інфраструктура ринкової економіки
для форсованого росту інвестицій в технологічну модернізацію виробничої і сировинної
бази, структурну перебудову всього господарського комплексу країни. Особливу роль тут
мають відіграти, в першу чергу, великі науково-промислові об’єднання та  промислово-
фінансові групи. Такі корпоративні системи повинні опікуватися розширенням свого впливу
на внутрішніх і, особливо, на світових ринках.

За оптимістичним сценарієм передбачається, що для включення в процеси глобалізації,
формування інформаційного суспільства, чергової технологічної революції i європейської
інтеграції, окрім необхідності зміни фінансових, економічних, законодавчих, політичних та
інфраструктурних умов, необхідно докорінно змінити мислення, принципи підходу до
розв'язання проблем, усвідомлюючи, що провідна роль технологічного фактора у процесі
економічного зростання більшості країн світу реалізується на сучасному етапі насамперед   за
допомогою системи державних технологічних пріоритетів, оскільки саме вони виступають
рушійною силою прогресивних технологічний структурних зрушень в економіці.

В цілому головною стратегією розвитку економіки України є входження України до
групи країн, де домінує інноваційний шлях розвитку. Вихідними умовами формування
ефективної економічної системи, здатної на прискорений розвиток, та відповідно
сприятливого ділового клімату є остаточне утвердження прав приватної власності (перш за
все, на землю та нерухомість) та забезпечення їх захисту, створення різних умов конкуренції,
розвиток стійких та ефективних фінансових інститутів та інституція, що здійснюють
адміністрування в економіці сьогодення.
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ТРЕНДОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
У сучасних умовах економічної кризи кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися

у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний
потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і
підприємств-партнерів.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення
систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання
розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і
залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.
Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки
фінансово-економічного стану підприємства [6, 92].

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії
всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю
виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що
відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансово-
економічний стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням
різних методів, прийомів та методик аналізу. Традиційна практика аналізу фінансово-
економічного стану підприємства опрацювала певні прийоми й методи його здійснення [1,
256].

Трендовий аналіз полягає у зіставленні величин балансових статей за кілька років (або
інших суміжних звітних періодів) для виявлення тенденцій, що переважають у динаміці
показників. За допомогою трендового прогнозування формуються можливі значення
показників у майбутньому, а, отже, ведеться перспективний, прогнозний аналіз [3, 173].
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У роботі проаналізовано зміну показника фінансової стійкості «Золотоніського
поліграфічного підприємства» у 2005 – 2008 роках. На базі рівняння тренду (yt = 0,9232 +
0,0031t) виконано оптимістичний прогноз на 2009 рік щодо підвищення показника
фінансової стійкості підприємства:

ух2009 = 0,9232 + 0,0031´7 = 0,944 (тис. грн.)
З точки зору впливу на фінансову стійкість підприємства і необхідності врахування їх

при управлінні нею визначальними внутрішніми факторами є:
- галузева належність суб’єкта господарювання;
- структура продукції чи послуг, які випускаються підприємством, її частка в загальному
платоспроможному попиті;
- розмір оплаченого статутного капіталу;
- величина й структура витрат, їхня динаміка порівняно з грошовими доходами;
- склад майна і фінансових ресурсів, включаючи запаси й резерви, їхній склад і структуру
[5, 74].

Особливе значення для забезпечення фінансової стійкості має рівень, динаміка й
коливання платоспроможного попиту на продукцію (послуги)  підприємства,  бо
платоспроможний попит визначає стабільність надходження виручки. В свою чергу, він
залежить від макроекономічної кон’юнктури, рівня доходів споживачів – фізичних та
юридичних осіб, ціни на продукцію чи послуги підприємства.

Очевидно, що важливими факторами фінансової стійкості є податкова й кредитна
політика, ступінь розвитку фінансового ринку, страхової справи й зовнішньоекономічних
зв’язків, використання порівняльних й абсолютних переваг міжнародного поділу праці.

Важливе значення в забезпеченні та підтриманні, фінансової стійкості підприємств має
також управління дебіторською заборгованістю, що передбачає здійснення контролю за
станом розрахунків з покупцями, розширення клієнтської бази, тобто залучення широкого
кола споживачів з метою зменшення ризику несплати одним або кількома великими
покупцями, нагляд за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованостей,
оскільки значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій
стійкості підприємства і потребу додаткового залучення дорогих джерел фінансування,
використання способу надання знижок при довгостроковій оплаті [4, 24].

Отже, основою фінансової стійкості є виважена, раціональна організація і ефективне
використання оборотних коштів. Головною метою діяльності підприємства є створення
конкурентоспроможної продукції з високими споживчими якостями, запровадження заходів
по вдосконаленню управління ресурсами підприємства.
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ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ФІРМИ

Актуальність даного дослідження полягає у розкритті суті «потенціалу», визначенні
проблемних питань з формування, оцінки та ефективного використання ресурсного
потенціалу підприємства.

 Потенціал підприємства – складна, динамічна, багатоструктурна система, яка має певні
закономірності розвитку. Від уміння формувати та використовувати ці закономірності
залежить  ефективність функціонування підприємства.

Потенціал підприємства характеризується чотирма основними рисами:
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1. Потенціал підприємства визначається його реальними можливостями  в тій чи іншій
сфері соціально-економічної діяльності.

2. Потенціал підприємства характеризується  певним обсягом ресурсів, як залучених у
виробництва так і ні, але підготовлених до використання.

3. Потенціал підприємства визначається не лише  наявними можливостями, він
залежить від навичок певних категорій персоналу до його використання з метою
виробництва продукції,  максимізації прибутку, мінімізації витрат і забезпечення
ефективного функціонування та сталого розвитку виробничо-комерційної системи.

4. На рівень і результати реалізації потенціалу підприємства (обсяги виробленої
продукції або отриманого прибутку) впливають також форма підприємництва та адекватна їй
організаційна структура.

Виходячи з вищенаведеного, можна стверджувати, що модель потенціалу визначається:
обсягом та якістю наявних у нього ресурсів (кількістю зайнятих працівників, основними
фондами або матеріальними запасами, фінансовими та нематеріальними ресурсами);
освітнім і кваліфікаційним  рівнем, психофізіологічними та мотиваційними здібностями
керівників та інших категорій персоналу створювати певні види продукції; можливостями
менеджменту оптимально використовувати наявні ресурси підприємства  й оновлювати його
організаційні структури;  інформаційними можливостями; інноваційними можливостями
підприємства щодо оновлення техніко-технологічної бази виробництва, переходу на випуск
нової конкурентоспроможної продукції; фінансовими можливостями залучення коштів, яких
бракує (кредитоспроможністю, внутрішньою та зовнішньою заборгованістю у сфері
фінансів) та ін.

Якщо всі наведені можливості скласти разом то утвориться  сукупний (економічний та
соціальний) потенціал підприємства, який у порівнянні з потенціалом іншого підприємства
буде показувати рівень його конкурентоспроможності.

Формування потенціалу підприємства – це процес ідентифікації та створення спектра
підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних
форм задля стабільного розвитку  та ефективного відтворення.

Об’єктні складові потенціалу підприємства споживаються  і відтворюються  у тій чи
іншій формі в процесі його функціонування. До них належать інноваційний потенціал,
виробничий потенціал, фінансовий потенціал, потенціал відтворення.

Суб’єктні складові потенціалу пов’язані із суспільною формою їх виявлення. До цих
складових відносяться науково-технічний капітал, управлінський капітал, потенціал
організаційної структури управління, маркетинговий потенціал).

В проведенні оцінки потенціалу підприємства, з метою реалізації своїх інтересів,
зацікавлені: управлінці, акціонери, постачальники, кредитори, інвестори, держава, страхові
фірми.

Головними цілями оцінки потенціалу підприємства є:
- підвищення ефективності поточного управління підприємством або фірмою;
- прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
- розроблення плану розвитку;
- здійснення інвестиційного проекту розвитку бізнесу;
- визначення вартості підприємства у разі його купівлі продажу цілком або

частинами;
-  реструктуризація підприємства;
- установлення бази оподаткування;
- визначення кредитоспроможності підприємства і вартості застави;
- укладення страхової угоди, в процесі чого виникає необхідність визначення вартості

активів.
Найоб’єктивнішим та найадекватнішим критерієм оцінки потенціалу підприємства є їх

ринкова вартість.  Тому основою для оціночної методології необхідно вважати  сукупність
принципів, які базуються на міжнародних стандартах оцінки.

Оцінка власності здійснюється за допомогою 3-х підходів: дохідного (результатного);
порівняльного (ринкового); витратного (майнового).

Інформація, яка використовується при тому чи іншому підході, відображає або
теперішній стан фірми, або її минулі досягнення, або очікувані в майбутньому доходи.
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Залежно від технології оцінки аналіз зазначених чинників проводиться з різних
позицій. При застосуванні витратного методу увага приділяється витратним чинникам. За
оцінки потенціалу порівняльними методами основна увага приділяється чинникам оточення
та функціональним особливостям, а результати використання об’єкта та витрати на їх
досягнення мають допоміжний характер. У разі визначення вартості потенціалу згідно з
результатною концепцією найбільшого значення набувають результати використання
об’єкта, а функціональні характеристики та чинники мають допоміжний характер

Шаталюк І. М., група МЕ-61
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Розвиток національної економіки будь-якого типу залежить від рівня активності
інноваційної діяльності, економічної ефективності нововведень. В умовах глобальної
економічної кризи інвестиційний клімат України для фінансування інновацій переживає не
найкращі часи свого становлення та розвитку, що пов'язано з відсутністю науково-
методологічної бази формування інноваційної системи; неготовність апарату державного
управління до предметної діяльності, спрямованої на інноваційний розвиток економіки;
державне управління інноваційною діяльністю забезпечується за галузевим принципом;
нескоординованість дій суб'єктів інноваційної діяльності; недостатність фінансових ресурсів
для забезпечення наукових досліджень та впровадження інноваційних розробок. Інноваційна
сфера нашої країни і досі не стала по-справжньому привабливою для вітчизняних та
іноземних інвесторів. Значною мірою такий результат пов'язаний з обмеженими
можливостями держави в спрямуванні фінансових потоків в інноваційний розвиток
економіки і недостатнім державним стимулюванням інноваційної діяльності.

Аналіз джерел  фінансування інноваційної діяльності на прикладі Черкаської області за
2004 – 2008 роки надано в табл. 1.

Таблиця 1
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Черкаській обл., тис. грн.

У тому числі за рахунок коштів
Роки Загальна

сума витрат власних державного
бюджету

іноземних
інвесторів інші джерела

2004 108201,5 102901,0 – – 5300,5
2005 53903,8 6152,7 1530,0 36692,5 9528,6
2006 16092,4 4313,5 590,0 – 11188,9
2007 42814,7 32152,1 295,0 – 10367,6
2008 15534,0 14673,0 711,0 – 150,0

За останні п’ять років в Черкаській області загальна сума витрат на фінансування
інноваційної діяльності зменшилась на 92667,5 тис. грн. враховуючи те, що у 2004 році
фінансова підтримка з боку держави і іноземних інвесторів не проводилась, основним
джерелом фінансування інноваційної діяльності були власні кошти. Це пов’язане з
недовершеністю нормативно-правової системи регулювання і стимулювання інноваційної
діяльності. У 2005 році витрати на інноваційну діяльність зменшились більше ніж на 50%,
таке значне падіння відбулося за рахунок зменшення витрат за рахунок власних коштів на
94%. Незважаючи на деякі успіхи в стабілізації макроекономічних показників, не вдається
домогтися відчутних результатів в створенні сприятливих умов для інноваційної діяльності
вітчизняних виробників, що відбивається на показниках джерел фінансування інноваційної
діяльності.  У 2006  році значно зменшилась сума власних коштів,  майже в три рази
зменшилась сума коштів з державного бюджету, а іноземні інвестори починаючи з 2006 року
перестали вкладати свої кошти в інноваційну діяльність Черкаської області. Це зумовило
зменшення загальної суми фінансування інноваційної діяльності у 2006 році більше ніж в 3
рази. У 2007 році відбувся різкий підйом витрат на інноваційну діяльність за рахунок
збільшення власних коштів на 27838,6 тис. грн. Але у 2008 році фінансування інноваційної
діяльності значно зменшилось. Це можна пояснити спробами здійснення галузевих
"технологічних стрибків" за умов збереження загальної несприятливості підприємницького
та інвестиційного клімату в країні, надмірного фіскального тиску, неефективності
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інституційної структури економіки, що обертаються втратами інших секторів економіки.
Світовий досвід свідчить, що одним із найбільш дієвих механізмів інтенсифікації
інноваційної діяльності в умовах інтеграційних процесів є розширення обсягів венчурних
інвестицій та формування системи венчурного інвестування в рамках національної
інноваційної системи й економіки в цілому.

Діяльність фондів венчурного інвестування є порівняно новою інвестиційною
діяльністю для українського ринку і стала можливою після прийняття Закону України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від
15.03.2001 р. № 2299-ІІІ.

У провідних країнах розвиток венчурного бізнесу призводить до спрямування
інвестицій у високоризиковану інноваційну сферу, тоді, як в Україні тенденції протилежні —
існуючі венчурні фонди надають однозначну перевагу низько- та середньо ризикованим
короткотривалим операціям з фінансовими активами та нерухомістю й поки слабо
орієнтовані на "хай-тек" технології.

Ринок спільного інвестування все більше проявляє себе як потужний сегмент
фінансового ринку України.

В той же час,  збільшення капіталізації венчурних фондів в Україні на сьогодні не
приводить до адекватного зростання інвестиційних потоків в інноваційні сектори економіки:
спеціалізація венчурних фондів на інвестиціях в новостворені інноваційні компанії є
винятковою. Основними акцепторами інвестицій  венчурних фондів є компанії зі сфер
нерухомості та будівництва, фінансів, харчової, хімічної промисловості, сільського
господарства тощо.

Останнім часом в Україні поступово зростає увага до «венчурного» бізнесу. Таку
тенденцію можна пояснити тим, що в умовах інтенсивного науково-технічного прогресу
відмова від здійснення ризикових, але перспективних підприємницьких проектів на практиці
несе загрозу значно більших фінансових втрат для економіки і суспільства загалом через
втрату конкурентоспроможності національних виробників на внутрішньому і зовнішньому
ринках.

Треба зауважити, що основними факторами, які сприяють розвитку венчурної індустрії,
є: наявність науково-освітньої бази та потужного дослідницького сектора, потужні наукові
школи; розвиненість фінансових інститутів і ринків страхового та пенсійного секторів;
наявність фондового ринку; політична і макроекономічна стабільність, стале економічне
зростання; стабільний попит з боку держави та приватного секторів на наукові дослідження
й розробки;  наявність вільного капіталу.  Сьогодні більшість цих умов в Україні так чи
інакше присутні, однак український венчурний бізнес знаходиться лише на стадії раннього
розвитку.

Низька активність венчурних фондів пов'язана з низкою причин: триває
реструктуризація економіки; простежується нерозуміння сутності венчурного капіталу не
лише серед підприємців, а й банківських спеціалістів і консалтингових фірм; брак прозорості
й відкритості у бізнесі та інформації; нерозвиненість інфраструктури венчурного капіталу;
відсутність спеціалістів з управління венчурними фондами.

Отже, венчурний капітал в Україні перебуває на початковій стадії розвитку і його роль
у фінансовій системі незначна. Нерозвиненість фондового ринку є головною складністю у
виході інвестора з бізнесу і є однією з головних причин повільного розвитку венчурних
послуг в Україні. Крім того, розвиток венчурного бізнесу в Україні потребує істотного
удосконалення законодавчої бази, захисту й підтримки з боку держави. Усунення більшості
наявних перешкод на шляху венчурного капіталу створить у подальшому перший крок до
сприятливих умов для розв’язання проблем стосовно фінансування інноваційної діяльності.
Також необхідно виконати ряд завдання таких, як: вдосконалення нормативно-правової бази
для забезпечення розвитку інноваційної системи України; потрібно відновлювати
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, створюючи сприятливий мікроклімат для
достатнього фінансування інноваційного розвитку; цілеспрямована підготовка кадрів високої
кваліфікації для високотехнологічних галузей, а також менеджерів інноваційної діяльності
тощо.
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

В умовах фінансової кризи зростає ризик неплатоспроможності підприємства. Однак
приймати рішення стосовно фінансового оздоровлення та поліпшення фінансового
становища підприємства треба не тоді,  коли воно перебуває на межі банкрутства,  а на
самому початку погіршення становища.

Фінансова стійкість — це здатність підприємства протистояти операційним труднощам.
Це таке його становище, коли отриманий прибуток забезпечує самофінансування та
незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Під
фінансовою стійкістю також розуміють характеристику відповідності структури джерел
фінансування структурі активів підприємства.  На відміну від аналізу платоспроможності
підприємства, який оцінює оборотні активи та короткострокові зобов’язання, фінансова
стійкість визначається на підставі аналізу співвідношення джерел фінансування і його
відповідності стану активів.

Фінансова стійкість – це стабільність фінансового становища підприємства, яка
забезпечується достатньою часткою власного капіталу в складі джерел фінансування.
Достатня частка власного капіталу означає, що зовнішні джерела фінансування
використовуються підприємством лише в тих межах, в яких воно здатне забезпечити
своєчасне їх повернення. У такому разі короткострокові зобов’язання не повинні
перевищувати розмір ліквідних активів.

Науково-теоретичний аналіз поняття  “фінансова стійкість” підприємства, її роль в
життєдіяльності, конкурентоспроможності – необхідний етап у розв’язанні проблем не лише
на мікро-, а й на макрорівні. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує результат
поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для
інвесторів, а також відображає здатність підприємства відповідати за своїми боргами й
зобов’язаннями.

Фінансова стійкість, як і фінансовий стан підприємства  в цілому, в значній мірі
залежать від оптимальності структури капіталу ( співвідношення власних і позичкових
коштів),  від оптимальності структури активів підприємства,  і в першу чергу,  від
співвідношення основних і оборотних коштів, а також від зрівноваженості його активів і
пасивів за функціональною ознакою.

Останніми роками питання оцінки фінансової стійкості підприємства висвітлювалися у
роботах багатьох вчених – А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина, Л.Н. Лахтіонової, Є.В. Мниха,
Н.В. Тарасенко, Г.О. Крамаренко, М.Л. Котляр та інших [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Одне з актуальних завдань сьогодні – розглянути та сформувати основні напрями
удосконалення процесу аналізу фінансової стійкості підприємства.

В економічній літературі існує багато методик оцінки фінансової стійкості
підприємства. Однак, найчастіше при визначенні фінансової стійкості використовують аналіз
фінансових коефіцієнтів. При цьому розрізняють абсолютні та відносні показники
фінансової стійкості.

До абсолютних показників фінансової стійкості відомі економісти А.Д. Шеремет, Р.С.
Сайфулін, Л.Н. Лахтіонова, Є.В. Мних та інші відносять показники забезпеченості запасів і
затрат джерелами їх формування. В залежності від залишку або нестачі джерел коштів для
формування запасів і затрат класифікують фінансовий стан підприємства за ступенем його
стійкості. Визначають такі чотири типи фінансової стійкості:

1) абсолютна стійкість;
2) нормальна стійкість;
3) нестійкий (передкризовий) фінансовий стан;
4) кризовий фінансовий стан [1, 2, 3].
Інші автори, такі як Н.В. Тарасенко, Г.О. Крамаренко, М.Л. Котляр, при аналізі

фінансової стійкості підприємства приділяють багато уваги відносним показникам,
враховуючи той факт, що абсолютні показники в умовах інфляції дуже важко порівнювати.

Аналіз фінансової стійкості підприємства за допомогою відносних показників полягає в
розрахунку необхідних показників і їх порівнянні з загальноприйнятими нормами, а також у
вивченні їхньої динаміки за попередні періоди [4, 5, 6].
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Усі вищезгадані методики оцінки фінансової стійкості підприємства мають свої
недоліки та переваги. Тому сьогодні постає важливе питання про необхідність розробки
такої методики оцінки, яка б давала чітке уявлення про наявний фінансовий стан
підприємства, вимагала мінімуму загальнодоступної інформації, усебічно висвітлювала б
діяльність підприємства і могла б бути підставою для вироблення рекомендацій щодо
подальшого підвищення його фінансової стійкості.

Для більш чіткого аналізу фінансової стійкості підприємства потрібно використовувати
комплексний підхід. При цьому оцінку фінансової стійкості необхідно проводити одночасно
не тільки за всіма вищезгаданими методиками, але й аналізувати показники прибутковості та
грошові потоки підприємства.

Аналіз прибутковості підприємства має важливе значення для визначення фінансової
стійкості. Оскільки підприємство може бути фінансово стійким, але й одночасно його
діяльність буде збитковою. Тому оцінюючи фінансову стійкість підприємства, слід
використовувати показники прибутковості підприємства та ефективність його діяльності.

Також оцінювати фінансову стійкість необхідно з урахуванням вхідних та вихідних
грошових потоків. Треба постійно стежити за грошовими потоками підприємства і
з’ясовувати як впливає на фінансову стійкість перевищення вихідних потоків над вхідними, і
навпаки.

Для отримання більш об’єктивної оцінки фінансової стійкості підприємства необхідно
процес аналізу провести за наступними етапами:

1. Аналіз аналітичних коефіцієнтів та їхньої динаміки за попередні періоди.
2. Факторний аналіз коефіцієнта автономії, який характеризує діяльність підприємства

з усіх аспектів, що дозволяє визначити та розробити рекомендації щодо подальшого
підвищення фінансової стійкості.

3.  Аналіз динаміки і структури грошових потоків.
4. Аналіз формування фінансових результатів роботи підприємства.
Таким чином, використовуючи комплексний підхід, можна з меншими   зусиллями

отримати більш об’єктивну інформацію про фінансову стійкість підприємства і
запропонувати  рекомендації щодо її подальшого підвищення.
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ПРОБЛЕМИ ПІЛЬГОВОГО КРЕДИТУВАННЯ ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ

ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ
Сільське господарство має ряд характерних особливостей (сезонність, тривалий

виробничий цикл, високий ступінь ризику втрат від природних катастроф тощо), які
обумовлюють необхідність використання позикових фінансових ресурсів. Особливо це
характерно для повного відтворення основних виробничих засобів в частині придбання
техніки. Як показує досвід розвинених країн широкого застосування у вирішенні проблеми
надання сільськогосподарським формуванням кредитних засобів набула система пільгового
кредитування на основі розроблених державою цільових програм. В Україні досвід
економічно розвинених країн почали запроваджувати з 2004 року. Однак недосконалість
системи пільгового кредитування придбання техніки зумовила існування ряду невирішених
на сьогодні проблем її реалізації.

Детальний аналіз існуючої проблеми у своїх працях провели М.Я. Дем’яненко [4, c. 9-
19], Малій О.Г. [5, c. 10-14], Олійник О.О. [6, c. 12-17] та інші.

На сьогодні в Україні пільгове кредитування придбання техніки
сільськогосподарськими товаровиробниками здійснюється щорічно згідно відповідних
постанов Кабінету Міністрів України. Пільгове кредитування є одним із основних
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інструментів здійснення державного регулювання відтворення основних виробничих засобів
агроформувань. Стосовно методики реалізації воно є опосередкованим джерелом фінансової
підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Пільгові кредити чинні для
середньострокових (12-36 місяців) та довгострокових (більше 36 місяців) банківських
кредитів і лише у частині відшкодування відсотків за користування кредитами [1-3]. Основна
сума боргу сплачується безпосередньо підприємством – позичальником. Позитивними
сторонами застосування такого механізму пільгового кредитування є стимулювання
платіжної дисципліни підприємства – позичальника та підтримання його
кредитоспроможності за рахунок здешевлення вартості кредиту. Негативними сторонами
пільгового кредитування є поступове зниження частини відсотка за користування
банківським кредитом, яка фінансується з державного бюджету, значна обмеженість техніки
вітчизняного виробництва за її потужністю,  марками та виробниками і ріст заборгованості
держави перед підприємствами щодо відшкодування відсотків за користування кредитами.
Так, фактичне фінансування пільгових кредитів, отриманих у 2008 році, відбулося лише у
2009 році, а 2009 рік взагалі не профінансований. Держава не враховує ефективності надання
пільгових кредитів та їх економічні межі.

Проаналізувавши механізм надання пільгових кредитів в Україні, можна вказати
наступні напрями його удосконалення:
- врахувати ступінь морального зносу техніки вітчизняного виробництва при визначенні

переліку техніки для пільгового кредитування порівняно з іноземними аналогами;
- визначити економічні межі пільгового кредитування та його ефективність;
- скоротити обсяг заборгованості щодо відшкодування вартості банківських кредитів та

повністю ліквідувати її;
- підвищити ступінь гарантії отримання відшкодування вартості кредитів, щоб збільшити

довіру сільськогосподарських товаровиробників до держави.
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Секція 3. Бухгалтерський облік, аудит та аналіз господарської
діяльності
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студентки обліково-економічногофакультету
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ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Економіка України зазнає суттєвих змін, обумовлених, зокрема, швидкими темпами
розвитку інформаційних технологій. Вирішити проблему інформаційного „голоду” на
фінансову інформацію покликана автоматизація облікового процесу.

Останніми роками на базі колишніх колективних сільськогосподарських підприємств
створені нові форми господарювання: господарські товариства, сільськогосподарські
виробничі кооперативи, приватні підприємства, агрофірми, ферми, [3].

Щоб бути представленим на сучасному ринку досить широко і мати привабливість для
інвесторів, швидко адаптуватися до змін в законодавчий базі, своєчасно реагувати на
коливання попиту необхідно володіти достовірною та оперативною інформацією. Тому
виникає необхідність в автоматизації системи управління та обліку сільськогосподарських
підприємств. Проблемою автоматизації на сільськогосподарських підприємствах
залишається відсутність програмного забезпечення саме з обліку аграрного виробництва, [5].

Проблему автоматизації бухгалтерського обліку підприємств аграрного сектора
розглядали М.Ф.Огійчук, Л.Г.Панченко, П.А.Щербакова, Л.К.Сук, П.Т.Саблук.

Ефективність роботи бухгалтера, аналітика та управлінця на підприємстві суттєво
підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації документообігу, які
дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської
діяльності та використовувати їх для формування редагування і друку вихідних документів,
квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні послуги відповідним
організаціям, ланкам управління щодо ефективності роботи, підвищувати ефективність праці
аудиторів, ревізорів, [5]

Відсутність на багатьох підприємствах аграрного виробництва відділів інформатизації
та автоматизації документообігу бухгалтерської служби призводять до багатьох
недоречностей та недоліків, які гальмують розвиток інформаційної мережі. Серед них слід
виділити такі: використання різноманітних програмних засобів як нових, так і застарілих,
значно ускладнює обслуговування інформаційної системи та знижує ефект її впровадження;
усунення окремих недоліків різноманітних програмних засобів може перейти в повсякденну
проблему, що потребує створення засобів моніторингу стану всієї інформаційної мережі;
відсутність нормативної бази для регулювання автоматизованої форми обліку на
вітчизняному рівні, [4]

Недосконалість системи управління призводить до зниження прибутковості діяльності
підприємства, нестійкого становища на ринку товарів і послуг. Витрати на обслуговування і
доробку інформаційних систем автоматизації мають тенденцію до підвищення, а фактичний
результат від їх використання залишається на незадовільному рівні. Розробка заказаних
інформаційних бухгалтерських систем досить дорога і займає багато часу при відсутності
гарантії очікуваного результату.

Тому досить актуальною залишається проблема дослідження можливостей
програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку і прийняття на їх
підставі ефективних управлінських рішень. Перед науковцями стоїть завдання розробки та
вдосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах, галузях народного господарства як
основного джерела інформаційного забезпечення користувачів усіх рівнів в умовах
використання інформаційних технологій.

В комп'ютерному варіанті бухгалтерського обліку технологія ведення господарських
операцій і створення реєстрів може проводитися за допомогою таких компонентів: по-перше,
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за допомогою бухгалтерських проведень, по-друге, за допомогою господарських операцій і,
по-третє, за допомогою первинних документів.

Технологія автоматизації бухгалтерського обліку своїми процесами аналогічна до
звичайного "паперового" обліку. Кожен комп'ютерний бухгалтерський компонент має зв'язки
із синтетичними та аналітичними рахунками, документами-підставами, іншими реєстрами
господарських операцій. Основними загальними реквізитами комп'ютерних бухгалтерських
реєстрів є: дата, код проведення, заповнені строки, сума проведень, номер синтетичного
рахунка з дебету, його аналітичні рахунки, номер синтетичного рахунка з кредиту, його
аналітичні рахунки.

Особливим моментом для створення хронологічного порядку ведення документів
використовується не тільки реєстрація дати документа, а й порядок їх слідування. В різних
інформаційних системах бухгалтерського обліку повинна використовуватися більш
розгалужена структура облікового процесу, що складно реалізується на підприємствах
аграрного виробництва.

При автоматизованій формі обліку, як правило, передбачається поєднання даних
аналітичного і синтетичного рівнів. В автоматизованих системах для відображення
аналітичної інформації щодо основних засобів, запасів постачальників передбачено
заповнення-ведення довідників.

При вирішені поетапного переходу до створення інформаційної системи потрібний
цілеспрямований вибір програмного забезпечення для агропромислових виробництв, який
повинен спиратися на системну комплексну оцінку. Проблема полягає в тому, що система
має задовольняти кілька вимог: бути достатньо функціональною, завершеною з точки зору
обліку, бути універсальною, тобто враховувати специфіку галузевих особливостей
підприємств.

Отже, програма побудована з урахуванням особливостей обліку в аграрному
виробництві на базі Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку є вкрай
необхідною. При цьому необхідно врахувати можливість одночасного ведення
бухгалтерського і податкового обліку, що в сучасних умовах є досить актуальним і
практичним моментом. Одночасне введення даних, необхідних як для податкового, так і для
бухгалтерського обліку, дає можливість користувачам прослідкувати всі господарські
операції і зміни в складі активів і пасивів, що відбуваються в різних ланках облікової роботи.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби мають значну питому вагу в загальній сумі активів підприємства, є

одним із найважливіших об’єктів фінансового обліку, що вимагає контролю за їх рухом,
організації синтетичного й аналітичного обліку, визначення зносу, проведення ремонту,
модернізації, оновлення застарілих і технічно недосконалих об’єктів.

Достовірна оцінка основних засобів має велике значення для об'єктивної характеристики
ресурсів підприємства та результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

За сучасних умов господарювання питання бухгалтерського обліку надходження і вибуття
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, їх оцінки, переоцінки,
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амортизації тощо регламентує П(С)БО 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства
фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, зі змінами і доповненнями.

Бухгалтерський облік основних засобів, згідно з П(С)БО, відрізняється від порядку
попереднього їх обліку, особливо це стосується питання оцінки основних засобів.

Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» актив відображується в балансі за умови,  що оцінка його
може бути достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигід,
пов'язаних з його використанням [2, с. 57 ].

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» об'єкт основних засобів визначається
активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні
вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

Базою для визначення достовірної оцінки об'єктів основних засобів є господарські
договори на придбання або виготовлення цих основних засобів або інші розпорядчі та облікові
документи. Придбані (створені) основні засоби зараховують на баланс підприємства за
первісною вартістю.

Таким чином, первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних
активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених
(переданих), витрачених для придбання необоротних активів. Первісна вартість включає
витрати по придбанню, перевезенню, монтажу, інші витрати, пов’язані з доведенням
необоротних активів до стану придатного для використання за призначенням.

При придбанні основних засобів групи 1 (нерухоме майно) тимчасово сплачується
покупцями таких фондів збір у пенсійний фонд у розмірі 1% від ціни придбання, за винятком
придбання за рахунок бюджетних коштів. При придбанні легкових автомобілів сплачується
збір на обов’язкове пенсійне страхування у розмірі 3% від їх вартості, що визначена
договором купівлі – продажу чи на підставі експертної оцінки при безкоштовній передачі, а
при придбанні нерухомого майна – 1%. Ці суми відображаються у складі капітальних
інвестицій і входять у собівартість придбаних основних засобів [4, с. 71].

Згідно з П(С)БО 7 існують ще такі види вартостей, як залишкова вартість – вартість
необоротних активів за вирахуванням вартості їх зношування; відновлювальна вартість – ті
самі витрати, що і у первісній вартості, але в цінах на момент оцінки. Первісна вартість і
відновна вартість можуть бути як повними, так і залишковими; балансова вартість – поняття,
що застосовується у податкових розрахунках і являє собою первісну податкову вартість за
вирахуванням зносу нарахованого за податковими нормами.

Відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» містить два підходи до оцінки основних
засобів у балансі після надходження їх (рис. 1) [1, с. 125]:

- базовий;
- альтернативний

Рис. 1. Методи оцінки основних засобів у балансі після їх надходження

П(С)БО 7 «Основні засоби» надає можливість підприємствам самостійно приймати
рішення про переоцінку основних засобів. На сьогодні і в теорії, і на практиці перевагу
надають обліку витрат, заснованому на переоцінках.

Базовий підхід

Балансова вартість основних засобів
=

Первісна вартість(собівартість)
-

Накопичений знос

Альтернативний дозволений підхід

Балансова вартість основних засобів
=

Переоцінена вартість
-

Подальший накопичений знос

Оцінка основних засобів за МСБО 16
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Ціна послуг з переоцінки основних засобів є результатом домовленості замовника та
суб'єкта оціночної діяльності, що надає ці послуги. Результати переоцінки основних засобів
фіксують у звіті про оцінку. Знайти оцінювача, здійснити оплату за його послуги - це не єдина
проблема, що стоїть перед підприємством під час проведення переоцінки. Згідно із П(С)БО 7 у
разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх
об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. При вибутті об’єктів основних
засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою
попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів включається до
складу нерозподіленого прибутку з одночасними зменшенням додаткового капіталу [3, с.
67].

Відповідно до П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817, підприємство зобов'язане здійснити
процедуру оцінки зменшення корисності активів і, на підставі такої оцінки, відображати в
обліку та звітності втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності
груп активів, які генерують грошові кошти.

Розрахунок втрат від зменшення корисності чи вигод від відновлення корисності
здійснюють шляхом розрахунку теперішньої вартості майбутніх чистих грошових
надходжень від активу. При цьому вигоди від відновлення корисності визнаються в межах
залишкової вартості активу, визначеної на цю дату без урахування попередньої суми втрат
від зменшення корисності.

Таким чином, можна зробити такі висновки:
- за багатовікову історію теорії обліку не відпрацьована єдина концепція оцінки
основних засобів;
- процедура оцінки зменшення корисності активу складніша за переоцінку,
оскільки потребує спеціальної підготовки фахівців на підприємстві, які проводять
таку оцінку;
- необхідно вдосконалювати форми внутрішньої звітності, оскільки затверджені
форми документів з обліку основних засобів не враховують вимог П(С)БО 7
«Основні засоби» та П(С)БО 28«Зменшення корисності активів».
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

Бухгалтерський облік витрат будівельної організації здійснюють з метою забезпечення
формування повної, правдивої та неупередженої інформації щодо відображення фактичних
витрат під час виконання будівельно-монтажних робіт (далі –  БМР),  а також у разі
вироблення продукції допоміжними виробництвами будівельної організації, обчислення
фактичної собівартості як за окремими об’єктами обліку витрат, так і витратами будівельної
організації загалом, а також для здійснення контролю за використанням матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів [1, с. 83].

Наказ про облікову політику будівельної організації обов’язково повинен містить
розділ про облік витрат,  в якому необхідно зазначити:  розмежування витрат за кожною
класифікаційною групою витрат діяльності; умови визнання витрат; конкретний перелік і
склад постійних та змінних загально виробничих витрат; базу розподілу загальновиробничих
витрат склад та порядок списання витрат майбутніх періодів; клас рахунків, який
використовується для обліку витрат діяльності; об’єкт обліку витрат, об’єкт калькулювання.
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Згідно Методичних рекомендацій [2], собівартість БМР – це витрати будівельної
організації, пов'язані із виконанням будівельно-монтажних робіт із використанням у процесі
будівельного виробництва машин, механізмів, устаткування, матеріальних, трудових та
інших виробничих ресурсів.  Вона може бути:  плановою та фактичною.  Об'єктом витрат у
будівництві можуть бути: окремі види будівельно - монтажних робіт; об'єкт будівництва;
будівельний контракт.

Відповідно до об'єктів витрат розрізняють: собівартість окремих видів будівельно-
монтажних робіт; собівартість об'єкта будівництва; собівартість будівельно-монтажних робіт
за будівельним контрактом.

Фактичні витрати на БМР групують за статтями калькуляції. Прямі витрати щомісячно
визначають та відносять на окремі об'єкти калькулювання за прямими ознаками на підставі
первинних облікових документів.

Відповідно до видів собівартості в будівництві розрізняють кошторисну, планову та
фактичну калькуляцію собівартості будівельно-монтажних робіт.

Запорукою раціональної організації обліку витрат в будівельних організаціях є
правильно обраний метод обліку витрат, який залежить від організації будівельного
виробництва, технологічних особливостей будівництва, виду робіт, що виконуються, а
головне - від визначення фактичної собівартості будівельно-монтажних робіт. Розрізняють
наступні методи обліку витрат і калькулювання собівартості БМР: попередільний (фазовий),
позамовний, нормативний.

Для узагальнення інформації про витрати на виконання БМР, формування фактичної
виробничої собівартості виконаних робіт, планом рахунків передбачено рахунок 23
«Виробництво». Аналітичний облік за даним рахунком необхідно організувати по об'єктах
обліку витрат і калькулювання собівартості робіт, а також за калькуляційними статтями.

Слід зазначити,  що відповідно до законодавства,  підприємство має право обрати з
використанням яких рахунків буде вести облік витрат на виконання БМР (з використанням
8-го класу рахунків «Витрати за елементами»; 9-го класу рахунків «Витрати діяльності»; з
одночасним використанням 8-го і 9-го класів рахунків), про що обов’язково зазначається в
Наказі про облікову політику.

Витрати відособлених додатковим і другорядних виробництв обчислюються на
окремих аналітичних субрахунках «Допоміжні виробництва», у журналах 5 або 5А, чи
розшифровках машинограмах, які їх замінюють, у розрізі видів цих виробництв.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити наступні висновки:
1) питання організації обліку витрат будівельних організацій і калькулювання

собівартості будівельно-монтажних робіт повинні бути відображені в Наказі про облікову
політику підприємства;

2) основними видами калькулювання собівартості БМР є кошторисна, планова і
фактична калькуляції;

3) важливу роль в раціональній організації обліку витрат на виконання БМР відіграє
обраний підприємством метод обліку витрат. У будівництві можна застосовувати
нормативний метод, метод за замовленням і попередільний метод обліку витрат і
калькулювання собівартості. В практичній діяльності найчастіше використовують метод за
замовленням, де об’єктом обліку є окреме замовлення, оформлене договором;

4) формування фактичної виробничої собівартості виконаних робіт, ведеться на
рахунку 23 «Виробництво»;

5) підприємство має право обрати з використанням яких рахунків буде вести облік
витрат на виконання БМР, про що обов’язково зазначається в Наказі про облікову політику;

6) облік витрат будівельних організацій і калькулювання собівартості будівельно-
монтажних робіт потребують подальших наукових досліджень і розробок у напрямі їх
удосконалення.
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ

Основні засоби становлять головну частину матеріально-технічної бази будь-якої
галузі, особливо промисловості. На базі їх зростання збільшується економічний потенціал і
виробничі можливості галузі, підвищується технічний рівень виробництва.

Роль основних засобів у процесі виробництва, особливості їх відтворення в умовах
ринкової економіки зумовлює особливі вимоги до інформації про наявність,  рух,  стан і
використання основних засобів.

Актуальною проблемою є визначення ефективності використання основних засобів
виробництва з урахуванням оцінки їх технічного стану, використання та виявлення резервів
їх підвищення, а також виявлення найбільш важливих чинників, які впливають на зміну
рівня використання основних засобів суб’єктами господарювання.

Оцінювання ефективності використання основних засобів здійснюється з
використанням такої системи показників: показників оцінювання технічного стану
(відтворення), узагальнюючих та часткових показників використання основних засобів.

Підсистема показників оцінювання технічного стану (відтворення) дає змогу оцінити
наявний технічний стан основних засобів та визначити інтенсивність їх оновлення.

Підсистема узагальнюючих показників використання основних засобів дає оцінку
використання всієї їх сукупності, яка характеризує кінцевий результат їх використання і
включає такі показники: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність
основних засобів.

Після проведення загального оцінювання ефективності використання основних засобів
необхідно перейти до вивчення їх використання в цілому за окремими структурними
підрозділами, за конкретними об'єктами основних засобів та окремими видами устаткування.
Підсистема часткових показників включає: коефіцієнт екстенсивного й інтенсивного
використання обладнання, інтегральний показник використання та змінності роботи
устаткування.

У кожній галузі промисловості варто сформувати програми, спрямовані на підвищення
рівня рентабельності. Необхідно передбачити конкретні заходи щодо впровадження
ресурсоощадної техніки й технології виконання робіт, поліпшення організації виробництва й
праці, більш продуктивного використання транспорту й механізмів, підвищення змінності
роботи найбільш продуктивної техніки.
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ОБЛІК ТОВАРНИХ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДРОЗДІЛАМИ, ВІДКРИТИМИ
РЕЗИДЕНТАМИ ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

У сучасних умовах господарювання перед менеджментом торговельних підприємств
постають питання відкриття відокремлених підрозділів не лише на митній території України,
але і за її межами. Це набуває неабиякої актуальності під час членства держави в СОТ та в
умовах розвитку інших інтеграційних економічних процесів.

Разом з тим розширення діяльності юридичної особи закономірно породжує проблеми
узгодження зазначених процесів із бухгалтерськими та податковими правилами. Необхідно
зазначити, що у чинному законодавстві відсутні чіткі правила створення та функціонування
підприємств, відкритих резидентами за межами митної території України.
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Завданням даної роботи є аналіз операцій, здійснюваних головним підприємством з
підрозділами-нерезидентами внаслідок провадження фінансово-господарської діяльності у
сфері торгівлі. Метою є розробка пропозицій з удосконалення взаємовідносин сторін і
відображення в обліку головного підприємства.

Чинне законодавство України передбачає можливість створення підрозділів суб’єктами
господарювання.  Відокремлений підрозділ не може бути окремим суб’єктом;  таким є лише
юридична особа як єдине ціле. Умовна майнова відокремленість підрозділу – філії
визначається Положенням про філію, яке затверджується головним підприємством. Перелік
повноважень, якими може наділити юридична особа свою філію наочно продемонстровано у
Порядку №80 [2, c. 45].

Для обліку розрахунків головне підприємство відкриває аналітичні рахунки до
субрахунків 683 “Внутрішньогосподарські розрахунки ” та 281 “Товари на складі ”. У
підрозділах на вказаних субрахунках ведуть облік розрахунків як з головним підприємством,
так і з іншими підрозділами.

Згідно із ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств ” нерезиденти – це юридичні
особи та суб’єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії,
представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють
свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави [1, c. 8].

Проте суть наявних невідповідностей полягає у відображенні у податковому обліку
операцій з переміщення товарів через митний кордон України у разі, якщо відокремлений
підрозділ є самостійним платником податків за законодавством держави, на території якої
ним здійснюється діяльність. Таке переміщення товарів розглядається як типовий продаж у
режимі експорту одного контрагента іншому.

Господарське законодавство стверджує, що за наявності належно оформлених
повноважень юридичної особи керівники її відокремлених підрозділів (філій, представництв,
відділень) мають право укладати договори від імені юридичної особи у межах наданих
повноважень. Тому укладення договору купівлі-продажу між головним підприємством і
відокремленим підрозділом та надання їх митним органам для оформлення експортних
операцій суперечить чинному господарському та податковому законодавству.

Чимало підприємств оформляють господарські відносини зі своїми відокремленими
підрозділами – нерезидентами на підставі документів, які засвідчують експортні операції. У
фінансовому обліку такі операції відображено з фіксуванням доходу, на них
розповсюджується правило “180 днів” щодо повернення валютного виторгу в Україну. Існує
й паралельна практика. Окрім названих облікових процедур з відображення операцій купівлі-
продажу паралельно відображають внутрішнє переміщення товарів між головним
підприємством і відокремленим підрозділом, як цього вимагає господарське законодавство
України [3, с. 19].

Тому, якщо з одного боку, розглядати головне підприємство і відокремлений підрозділ-
нерезидент як два незалежних суб’єкти господарювання, тоді передавання товарів від одного
іншому (експорт) слід вважати продажем.

Виходячи із наведеного вище та з урахуванням чинного законодавства можна зробити
висновок про те, що відображення в обліку товарних відносин між головним підприємством і
підрозділом-нерезидентом не можна ототожнювати із відносинами із підрозділом,
місцезнаходження якого в Україні. Через те, що відокремлений підрозділ-нерезидент не має
статусу юридичної особи та через відсутність договірних відносин з головним
підприємством, потребує істотного удосконалення митне та господарське законодавство з
цих питань [4, с. 9].

Одним із шляхів удосконалення взаємовідносин можуть бути зміни щодо надання
статусу юридичної особи відокремленим підрозділам за законодавством іноземної держави –
місцезнаходження підрозділу нерезидента за межами України. Тут термін “нерезидент” з
огляду на податковий облік доцільно застосовувати лише до розташованих в Україні філій,
представництв тощо іноземних держав.

Також доцільно не розповсюджувати та не застосовувати граничний термін повернення
валютного виторгу в Україну,  який станом на поточну дату становить 180  днів з моменту
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відвантаження товару на експорт. Це пов’язано з тим, що у взаємовідносинах “головне
підприємство – відокремлений підрозділ” відсутній іноземний контрагент.

Реалізація запропонованих підходів на підставі аналізу чинних законодавчих і
нормативних документів допоможе здійснити позитивний вплив на методику фінансового і
податкового обліку операцій, що розглядаються. Адже операції купівлі-продажу між обома
господарюючими одиницями будуть чітко регламентовані та визначені. Зокрема, це дасть
можливість головному підприємству вести облік з виділенням фінансових результатів
підрозділів-нерезидентів в аналітичному обліку із наступним включенням цих показників до
фінансової звітності підприємства.

На наш погляд, зазначені пропозиції дадуть змогу узгодити існуючі на практиці
розбіжності між економічними та податковими нормами щодо товарних відносин головного
підприємства та відокремлених підрозділів, відкритих за межами України.
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ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ НА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ:ПРОБЛЕМИ
ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ

Проблема управління валютним курсом (ВК) є актуальною для багатьох суспільств,
оскільки його кількісний рівень та динаміка впливає на всі економічні процеси в країні.
Навколо питань,  пов’язаних із обліком впливу змін ВК на фінансову звітність,  уже багато
років тривають гострі дискусії серед зарубіжних науковців і практиків. Водночас в
українській і російській економічній літературі ця проблема не знайшла відповідного
відображення.

Метою даного дослідження є висвітлення проблем,  пов’язаних з обліком впливу змін
ВК, шляхів їх вирішення у міжнародній практиці та аналіз методів валютного перерахунку
показників фінансової звітності господарських одиниць у звітну валюту материнської
компанії.

У міжнародній бухгалтерській практиці процес, за якого фінансові дані, що виражені в
одній валюті, перераховуються в іншу валюту, називають валютним перерахунком
(трансляцією). Необхідність у валютній трансляції зумовлена різними причинами,
зокрема:потребою реєстрації валютних операцій на рахунок бухгалтерського обліку та
відображення їх у фінансовій звітності суб’єкта господарювання;необхідністю складання
консолідованих фінансових звітів компанією, до складу якої входять закордонні
господарські одиниці,  які ведуть бухгалтерський облік і складають звіти у валютах,  що
відрізняються від звітної валюти материнської компанії;поданням фінансової звітності у
валюті, яка відрізняється від валюти звітності, для більшої зручності закордонних
користувачів інформації.

Перерахунок статей активів і зобов'язань підприємства у валюту звітності здійснюється
за допомогою поточного валютного курсу (тобто курсу на дату балансу). Також
перераховують монетарні статті розділу "Власний капітал". До інших показників власного
капіталу за винятком нерозподіленого прибутку застосовують історичні валютні курси,
наприклад,  для статутного капіталу –  курс на дату формування (підписки на акції),  для
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вилученого капіталу – курс на дату викупу акцій власної емісії, для резервного капіталу – на
дату здійснення відрахувань до нього [4, c. 14].

МСБО 21  «Вплив змін валютних курсів»  дозволяє застосовувати курс,  який
наближається до фактичного ВК на дату здійснення операції, наприклад, середній [3,c.36-37].
Проте застосування середнього ВК не є прийнятним у випадках його істотного коливання
впродовж періоду або невеликої кількості нерегулярних операцій.

Статті балансу в іноземній валюті перераховуються у валюту звітності підприємства
залежно від того, є це стаття монетарною або немонетарною.

Відповідно базовим підходам МСБО 21 курсові різниці, пов'язані з монетарними
статтями,  відбиваються в обліку як доходи або витрати того періоду,  в якому вони
виникають.

МСБО не визначає, в які саме статті доходів і витрат слід включати курсові різниці.
Тому на практиці існує два підходи до віддзеркалення курсових різниць в звіті про прибутки
і збитки.

Перший підхід полягає в тому, що курсові різниці відбиваються залежно від джерел їх
виникнення, зокрема:

- курсові різниці, пов'язані з операційною діяльністю, включаються у фінансові
результати операційної діяльності;

- курсові різниці, пов'язані з позиками, відбиваються у складі фінансових витрат;
- курсові різниці пов'язані з податком на прибуток, розглядаються як складова податку

на прибуток.
Другий підхід передбачає включення всіх курсових різниць однією статтею до складу

операційної діяльності або чистих фінансових витрат. Проте вибраний підприємством підхід
до віддзеркалення курсових різниць повинен застосовуватися послідовно.

У процесі валютного перерахунку можуть застосовуватися три види ВК: історичний
курс, курс "закриття", або поточний курс, та середній курс. Використання різних ВК та їх
комбінацій при перерахунку показників фінансової звітності привело до появи у
міжнародній практиці різних методів валютної трансляції, які можна класифікувати на два
типи [2, c.43-44].

Слід зауважити, що використання кожного із методів валютного перерахунку
призводить до одержання різних значень курсових різниць, оскільки в основу цих методів
покладено різні припущення щодо того,  на які види активів і зобов'язань,  виражених в
іноземних валютах,  впливають зміни ВК,  а на які –  ні.  Жоден із методів валютного
перерахунку фінансової звітності не є досконалим і має певні недоліки. Так, поточно-
непоточний і монетарно-немонетарний методи мають однакові недоліки.

У П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» передбачено використання для валютного
перерахунку фінансової звітності закордонних господарських одиниць методу курсу
"закриття" та часового методу, а Інструкцією про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України – лише методу курсу "закриття".

Існуючі на сьогодні відмінності між вимогами вітчизняних нормативних актів та МСБО
21 потребують проведення подальших досліджень питань, пов'язаних із валютним
перерахунком, з метою наукового обґрунтування доцільності внесення змін у П(С)БО 21.

На нашу думку, занижений ВК не сприяє економічному зростанню. Сприятливий для
економічного зростання рівень реального ВК оцінюється за відхиленням його фактичних
значень від значень, що відповідають рівневі економічного розвитку країни, а його зростання
є економічно обґрунтованим і не матиме негативних наслідків лише у тому випадку, коли
воно відповідає з одного боку, зміні співвідношення темпів інфляції у країнах, а з іншого
динаміці показників стану реальної економіки, зокрема, темпам зростання продуктивності
праці. Питання пов’язане з впливом ВК на фінансову звітність, не можна вважати повністю
вирішеними. Про це свідчать недоліки, які властиві методам валютного перерахунку.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Здійснення економічної реформи за умов переходу до ринкової економіки, реформування

бухгалтерського обліку в Україні вимагають удосконалення організації обліку оплати праці на
підприємствах. Актуальність розгляду цього питання зумовлена певною зміною нормативної й
документальної бази оплати праці на підприємствах і підприємницьких структурах. На сьогодні
спостерігається велика диференціація заробітної плати між окремими соціальними групами.

Питання реформування оплати праці в Україні висвітлювали А. Калина, А. Колот, К.
Крищенко, С. Соломонов, Н. Ткаченко та інші. Але зміна господарських умов і законодавства
потребують подальшого вирішення цього питання.

Мета дослідження - розкрити сутність та етапи організації обліку з оплати праці,
запропонувати заходи для поліпшення організації обліку розрахунків з оплати праці.

Прийняті законодавчі нормативно-правові акти сприяли значним змінам у реформі оплати
праці. В Україні практично створено законодавчо-правову базу регулювання оплати праці
відповідно до міжнародних трудових норм, що діють у ринковій економіці, але цей механізм у
повному обсязі не спрацьовує, особливо в договірному регулюванні. На сьогодні ще існує
велика кількість неви-рішених питань і суперечностей у сфері оплати праці.

Облік праці та заробітної плати має бути організований таким чином, щоб сприяти
підвищенню продуктивності праці, повному використанню робочого часу, а також правильному
обчисленню чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою оподаткуваня. Для
цього на підприємстві мають бути чітко розподілені функції обліку між відділами.

Удосконалення організації заробітної плати на підприємствах має будуватися на оптимізації
тарифного регулювання заробітної плати, до неї належать:
- удосконалення тарифної системи шляхом встановлення співвідношень тарифних ставок
залежно від рівня кваліфікації робітників;
- запровадження гнучких форм і систем оплати праці, включаючи контрактну й безтарифну;
- розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці як чинників підвищення
мотивувальної та стимулювальної ролі тарифних систем на підприємствах;
- удосконалення мотиваційного механізму регулювання міжпосадових окладів, міжкваліфікаційних
рівнів оплати праці;
- удосконалення нормування як засобу регулювання міри праці та її оплати;
- обґрунтування вибору найефективніших форм і систем заробітної плати;
- колективне регулювання заробітної плати.

Здійснюючи побудову або удосконалення організації обліку оплати праці, підприємства
мають підходити до цього питання обґрунтовано, враховуючи доцільність, використовуючи
результати наукових досліджень, передового досвіду.

Розробляючи внутрішні документи (положення про оплату праці, преміювання та інші),
необхідно:
- розширювати практику персоніфікації ставок і окладів найбільш кваліфікованим
працівникам, орієнтованим на підвищення ефективності праці;
- враховувати галузеві особливості, зокрема при створенні системи стимулювання,
встановлювати спеціальні, специфічні фактори оцінок робіт для методу бальної системи
преміювання, для кожної категорії персоналу, посилюючи регуляторну і стимулювальну
функції заробітної плати;
- до переліку факторів та критеріїв оцінювання умов преміювання включати рівень
кваліфікації, ступінь відповідальності виконаної роботи, рівень професійної майстерності,
ініціативності, стаж роботи, результати кваліфікаційної атестації робітників тощо, які
відповідають сучасним умовам,  тактиці та стратегії управління підприємством,  його
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підрозділами й персоналом.
Отже, можна зробити висновок, що розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною й

трудомісткою роботою, яку треба виконати за короткий термін між наданням інформації та
виплатою робітнику. Тому заздалегідь підготовлений порядок обліку допоможе зекономити час.

Таким чином від організації обліку оплати праці залежить якість, правдивість,
справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з персоналом з оплати праці.
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ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ОБОРОТНОСТІ ЗАПАСІВ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ
В умовах переходу до ринкових відносин економіка України потребує підвищення

ефективності діяльності підприємств. Проблема ефективного використання матеріальних
ресурсів у повній мірі стосується і підприємств торгівлі, які забезпечують доведення товарів
від виробника до споживача.

Товарні запаси є однією з основних складових оборотних засобів торгівельних
підприємств. Від правильності оцінки та обліку запасів залежать показники фінансового
стану підприємства і тому дуже важливим завданням є правильна організація обліку та
аналіз надходження та реалізації товарів.

Аналіз оборотності запасів є дуже важливим завданням при оцінці господарської
діяльності підприємства адже коефіцієнт оборотності запасів показує, скільки виручки від
реалізації товарів припадає на одиницю запасів.

Нами проаналізована оборотність запасів на ПП «Сорго» за 2006 - 2008 рр. У 2006 р.
коефіцієнт оборотності запасів становив 8,825 оборотів, у 2007 р. простежується негативна
тенденція зниження показника, він зменшився на 1,01 оборотів і становив 7,815 оборотів.
Але вже у 2008 р. коефіцієнт зріс до 11,226 тобто на 3,411 проти 2007 р. і на 2,401 оборот
проти 2006 р., це є позитивним для підприємства. Тобто у 2008 р. на одиницю запасів
припадає 11,226 оборотів виручки від реалізації.

На нашу думку, резервами подальшого збільшення оборотності товарних запасів, а
отже доходу на ПП «Сорго» можуть бути наступні фактори:

- підписання договорів з підприємствами-постачальниками, які торгують за нижчими
цінами;

-  введення гнучких систем знижок для постійних клієнтів та клієнтів,  які купують
великими партіями. Матеріали, які вже застаріли чи довго лежать на складах, можна
пропонувати клієнтам за спеціальними цінами;

- проведення рекламних заходів (різноманітні акції, теле- і радіо реклама, реклама в
друкованих засобах та на спеціальних щитах) для залучення нових бізнес-партнерів;

- оновлення товарних запасів новітніми та проведення спеціальних виставок цих
товарів, на яких буде повідомлено покупців про їх властивості і переваги;

- збільшення кількості працівників на складах (комірників, вантажників, карщиків).
Підвищення рівня заробітної плати для більшої матеріальної зацікавленості працівників.
Покращення умов праці працівників, які безпосередньо працюють з ТМЦ;

- налагодження роботи транспорту та комплексна механізація й автоматизація
вантажно-розвантажувальних робіт.

На основі аналізу кореляційних зв’язків між оборотністю товарних запасів та чистим
доходом можна побудувати рівняння регресії і зробити певні прогнози на майбутнє.

Нами виявлено, що між оборотністю товарних запасів (х) – факторною ознакою та
чистим доходом (у) – результативна ознака має місце кореляційний зв'язок. Знайдене
рівняння регресії в нашому випадку має вигляд: ŷх=-26,2+8,1х.
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Зв'язок кореляції показує, що зв'язок між оборотністю запасів та чистим доходом
досить тісний і становить 73,7 %, а 26,3 % - це інші фактори, не враховані в дослідженні.

Розроблена модель регресії та прогноз на 2009 - 2010 рр. доводять, що запропоновані
заходи дозволять у 2009 – 2010 рр. збільшити оборотність запасів на 8% та 13 % відповідно,
а чистий дохід збільшиться у 2009 р. на 9,7%, у 2010 р. – 13,2 %, що підвищить ефективність
діяльності підприємства.
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КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ І ФОРМУВАННЯ В ОБЛІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ
ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Підприємницькій діяльності властивий досить високий ступінь ризику виникнення
витрат, що не були заплановані. Наслідком виникнення таких витрат може стати зниження
рівня прибутковості нижче запланованого або навіть понесення суб'єктом господарювання
значних збитків. Щоб уникнути цього, компанії можуть створювати різноманітні види
забезпечень майбутніх витрат і платежів. Мета формування такого забезпечення полягає в
тому,  щоб зарезервувати певну суму,  що може виявитися необхідною для погашення
можливих зобов'язань, якщо ні суму, ні дату виконання таких зобов'язань неможливо з
точністю передбачити. Однак, існують певні обмеження щодо визнання забезпечень в
бухгалтерському обліку.

Критерії визнання в обліку всіх забезпечень майбутніх витрат і платежів сформульовані
в пункті 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку України (П(С)БО) 11
"Зобов'язання" [2]. Порівняємо їх із критеріями, наведеними в Міжнародному стандарті
бухгалтерського обліку (МСБО) 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та
непередбачені активи" [1] (табл. 1).

Порівнюючи формулювання критеріїв за П(С)БО 11 і МСБО 37 можна відмітити,  що,
по-перше, український стандарт не уточнює, для виконання якого (юридичного або
конструктивного) зобов'язання формується забезпечення, а, по-друге, останньою умовою є
розрахункова визначеність величини забезпечення за П(С)БО 11 і достовірна оцінка за
МСБО, тобто вимога міжнародного стандарту є більш жорсткою відносно надійності оцінки
величини створюваного резерву.

Таблиця 1
Критерії визнання забезпечень згідно з П(С)БО 11 і МСБО 37

П(С)БО 11 МСБО 37
Забезпечення створюється:
1) при виникненні внаслідок минулих подій
зобов'язання;
2) погашення зобов'язання ймовірно призведе до
зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні
вигоди;
3) оцінка зобов'язання може бути розрахунково
визначена.

Забезпечення слід визнавати тільки коли:
1) підприємство має поточне зобов'язання як результат
минулої події;
2) ймовірно, що для погашення зобов'язання буде
необхідно здійснення платежу;
3) сума зобов'язання може бути достовірно визначена.

Розглядаючи другий критерій визнання треба відзначити, що в обох стандартах не
вказано, за якої конкретно величини ймовірності здійснення платежу необхідно визнавати
забезпечення в обліку. Спроба вирішити вказану проблему була зроблена російським вченим
Л.В. Сотниковою [3, с. 231]. Її шкала була взята нами за основу для розробки власної (табл.
2).
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Таблиця 2
Орієнтована оцінка ймовірності наслідків умовного факту господарської діяльності

Ступінь
ймовірності Характеристика наслідків Кількісна оцінка Дії в обліку

Дуже висока Про виникнення майбутньої події
(подій) можна стверджувати с

достатньою впевненістю

95 - 100% Формування забезпечення
майбутніх витрат і платежів

(обов'язкове)
Висока Майбутня подія (події) швидше

настане, ніж не настане
50 - 95% Формування забезпечення

майбутніх витрат і платежів
(рекомендаційне)

Середня Ймовірність того, що майбутня
подія (події) настане, вище за
низьку, але нижче за високу

5 - 50% Формування забезпечення
майбутніх витрат і платежів (за

бажанням керівництва і бухгалтера)
Низька Ймовірність того, що майбутня

подія (події) настануть, достатньо
низька

1 - 5% Визнання непередбаченого
зобов'язання

Дуже низька Малоймовірно, що подія настане 0 - 1% Відсутність дій

Вважаємо необхідним внести всі вказані уточнення щодо критеріїв визнання
забезпечень майбутніх витрат і платежів в обліку в пункт 14 П(С)БОУ 11.

Для витрат, які виникають у підприємства щорічно протягом всього року механізм
формування забезпечень є однозначним: нарахування резерву здійснюється щомісячно
шляхом множення нормативу на фактичну базу, обрану для розрахунку кожного
конкретного різновиду забезпечення, протягом всього фінансового року. Яркими
прикладами таких витрат є витрати підприємства, пов'язані із виплатою відпусток
працівникам, виплатою винагороди за вислугу років.

Для формування в бухгалтерському обліку забезпечень під витрати,  які щорічно не
повторюються, носять разовий характер, період виникнення яких є запланованим
(наприклад, під витрати, пов'язані із проведенням реструктуризації підприємства), в
зарубіжній обліковій практиці використовуються два механізми. Перший варіант передбачає
чітко обмежений моментом фактичного завершення заходів період нарахування резерву.
Отже, величина щомісячних відрахувань буде обчислюватися, виходячи не з 12 місяців, а з
кількості місяців від початку до кінця робіт. Другий варіант передбачає проведення
розрахунку місячних відрахувань виходячи із 12 місяців, незважаючи на період здійснення
заходів. Використання першого варіанту, на наш погляд, є більш доцільним, оскільки при
застосуванні другого варіанту буде мати місце дефіцит зарезервованих коштів, тобто сума
накопиченого на початок здійснення заходів резерву не зможе покрити фактичних витрат.
Різниця буде тим більшою, чим ближчим до початку року буде здійснення запланованих
заходів, під забезпечення фінансування яких формується резерв. Якщо ж виникнення витрат,
для покриття яких формується резерв, заздалегідь важко передбачити, оскільки ця обставина
пов'язана із здійсненням певних подій в майбутньому, то механізм створення забезпечення в
обліку характеризується нерівномірністю і відсутністю чітко визначеного періоду
нарахування витрат. До резервів такої групи можна віднести резерв гарантійних зобов'язань
[4].

Рекомендовані уточнення формулювань критеріїв визнання забезпечень в обліку
сприятимуть зближенню П(С)БО 11 і МСБО 37. Проведена систематизація механізмів
формування забезпечення в залежності від характеру й особливостей витрат, для погашення
яких воно створюються, а також строків фактичного виникнення витрат, дозволить
бухгалтеру обрати оптимальний для господарюючого суб'єкта при заданих умовах
середовища варіант.

Література:
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Практическое руководство. - М.: Издательство "Весь Мир", 2003. - 536 с.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКОВО – КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ

За загальним правилом на території України всі юридичні особи усіх форм власності, а
також фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які є
суб'єктами підприємницької діяльності, здійснюють між собою розрахунки у безготівковій та
готівковій формах через установи банків відповідно до правил здійснення розрахункових та
касових операцій, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку
України.

Актуальність удосконалення розрахунково-касового обслуговування клієнтів банками
спричинена тим, що період розвитку сучасних технологій банки шукають способи
привернути увагу клієнтів, надаючи нові вигідні пропозиції, які спростять відносини
підприємств за банками, допоможуть зекономити час і кошти.

Розвиток банківського бізнесу в Україні йде шляхом опанування та прямого
запозичення досвіду західних колег. При цьому на національний ґрунт механічно
переносяться певні форми організації та методи роботи, які не відповідають потребам
внутрішнього саморозвитку та вирішення нагальних проблем.

Розрахункові операції комерційних банків включають в себе відкриття банківських
рахунків клієнтів на підставі заяви; здійснення за розпорядженням клієнта безготівкових
розрахунків за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних
вимог, розрахункових чеків, акредитивів; розрахунки плати за кожні відпрацьовані
документи тощо.

Для широкого застосування різних видів дистанційного обслуговування з
використанням електронної техніки були створені певні передумови. Основними серед них є,
по-перше, доступність електронної техніки значному колу населення (насамперед, через її
постійне вдосконалення і,  відповідно,  здешевлення та досить високий рівень життя у
розвинутих країнах, а по-друге, істотне поширення інструментів заощаджень та
безготівкових розрахунків, тобто масовість користування банківськими послугами.

Поняття «електронний банкінг» включає в себе цілу низку послуг,  до яких передусім
належить інтернетний та мобільний банкінг. Суть системи полягає в можливості користувача
мати швидкий доступ до рахунку, отримувати необхідну інформацію і здійснювати оплату
без відвідування банку.

Інтернет-банкінг взаємодіє з різними бухгалтерськими програмами. Деякі фінансові
установи пропонують також налаштування на робочому місці модуля «РС-банкінг», що
дозволяє управляти банківськими рахунками в режимі «офлайн».

Система SMS-банкінгу (у кожній фінансовій установі вона має свою назву) є
складовою електронного банкінгу, яка дозволяє абонентам мобільного зв'язку управляти
банківським рахунком за допомогою мобільного телефону.

Існує ще один вид віддаленого банківського обслуговування – найперспективніший та
найзручніший для України – дистанційне управління рахунком по телефону.

Ця система дає змогу отримати оперативну інформацію щодо всіх видів діяльності
банківської установи, офіційних та комерційних курсів іноземних валют на поточну дату.

Перспективним напрямом розвитку електронного бізнесу є Інтернет-трейдинг. Його
перспективи значною мірою пов'язані з розвитком ринку цінних паперів в Україні. Взаємодія
учасників ринку побудована на ідеології он-лайнового доступу до торговельного майданчика
ПФТС. Взаємодія програмного забезпечення ПФТС та банку передбачає роботу у
захищеному режимі обміну інформації в будь-якому режимі (як оф-лайн, так і он-лайн).

Література:
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Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 (із змінами і доповненнями).
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СТАН І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
МЕТОДУ "ДИРЕКТ-КОСТИНГУ" У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Організація обліку витрат на надання освітніх послуг державними вузами для потреб
управління потребує подальшої розробки, оскільки у вітчизняній економічній теорії й
практиці на сьогодні відсутні напрацювання з удосконалення обліку витрат в сфері вищої
освіти.

У державних вузах об'єктом обліку витрат є всі сукупні витрати по освітній діяльності
в цілому, без виділення курсів і форм навчання, що призводить до знеособленого обліку
витрат і знижує аналітичну спроможність обліку. Причиною є недооцінка значення
вірогідності показників собівартості за кожним курсом і формою навчання.

Основні причини відсутності наукового підходу до обліку витрат на навчання й
калькулювання собівартості навчання одного студента у вузах: недостатньо спеціальної
літератури, майже невідомої практикуючим бухгалтерам; облік спрямований на контроль
дотримання кошторисної дисципліни; основна увага приділяється плануванню витрат і
вирахуванню планової собівартості підготовки фахівців; відсутність офіційних або
внутрішньосистемних методичних рекомендацій із планування, обліку й калькулювання
собівартості в сфері освіти; методичні рекомендації, галузева інструкція із планування,
обліку й калькулювання собівартості послуг у сфері освіти не розроблені, що негативно
позначається на стані обліку витрат у навчальних закладах.

Облік витрат у цілому по освітній установі без калькулювання собівартості освітніх
послуг за категоріями фахівців,  без розподілу непрямих витрат втрачає своє контрольне
значення, не забезпечує внутрішніх користувачів необхідною інформацією для проведення
аналізу собівартості й прийняття своєчасних управлінських рішень.

Система управлінського обліку в державних вузах має сприяти вирішенню наступних
завдань: оперативне й об'єктивне забезпечення достовірною інформацією внутрішніх
користувачів для прийняття управлінських рішень і коригування планів; забезпечення
достовірної бази ціноутворення освітніх послуг; своєчасне одержання даних про економічну
ефективність діяльності вузу;

формування показників для розрахунку повної і скороченої собівартості навчання в
розрізі спеціальностей, форм і термінів навчання.

На відміну від традиційного методу калькулювання, де обчислюється повна
собівартість, в управлінському обліку для освітніх установ, достатньо планувати й
ураховувати неповну, обмежену собівартість.

Особливістю даного методу є те,  що деякі види витрат,  які мають відношення до
основної бюджетної діяльності, не включаються в калькуляцію, а відшкодовуються
загальною сумою з доходу. У цьому й полягає сутність системи неповної собівартості.
Одним з різновидів такої системи є система "директ-костинг".  При даному методі
собівартість ураховується й планується тільки в частині змінних витрат. Постійні витрати
збираються на окремому рахунку, у калькуляцію не включаються і періодично списуються
на фінансові результати.

Практичне значення системи "директ-костинг" полягає в можливості оперативно
встановити залежність між контингентом студентів за платною формою навчання, витратами
на одного студента і прибутками освітньої установи.

Використання системи обліку прямих витрат державних вузів дозволить розширити
можливості управлінського аналізу і вийти на розрахунок контингенту студентів платної
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форми навчання. При цьому в розрахунках використаються такі загальновідомі поняття, як
маржинальний дохід, поріг прибутку, рівень беззбитковості, зона безпеки й ін. Але
одночасно слід врахувати особливості діяльності державних вузів, які поряд з основною
діяльністю займаються іншими видами діяльності (надання в оренду приміщень, надання
консультаційних послуг, виконання науково-дослідних робіт тощо).

У цей час освітні установи фінансуються в основному тільки по захищених статтях.
Саме з цієї причини всі непрямі витрати державних вузів як з бюджетної, так
і з підприємницької діяльності покриваються за рахунок доходів від позабюджетної
діяльності. Слід зазначити, що розрахунки змінних питомих витрат не викликають
труднощів, хоча в цей час вони не виконуються. Таке становище призводить до зниження
результативності управлінського аналізу і рішень у частині регулювання контингенту
студентів платної форми навчання.

Таким чином, для державних установ вищої школи сьогодні є всі необхідні умови для
вдосконалення системи їх управління на основі використання переваг обліку неповної
собівартості навчання одного студента, зокрема методу "директ-костинг".

Головна перевага цього методу полягає в розмежуванні постійних і змінних витрат. Це
дозволяє вирішувати такі найважливіші завдання управління витратами: визначення нижньої
межі ціни замовлення; порівняльний аналіз прибутковості різних видів послуг; визначення
оптимальної програми послуг; визначення точки беззбитковості і запасу міцності установи й
ін [1,2,3].

Окрім того, використання методу "директ-костинг" в освітній сфері дозволить мати
інформацію про прямі змінні витрати на одного студента платної форми навчання, про
комерційні змінні витрати на навчання одного студента платної форми навчання і про
загальну суму постійних витрат. На основі отриманої інформації з'явиться можливість
визначити: мінімальну ціну на навчання одного студента на платній основі; мінімальну ціну
для беззбиткової роботи; оптимізувати фінансові показники діяльності вузів.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК ТА ЙОГО МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В останні два десятиріччя необхідність вирішення екологічних питань в економіці
набула загальносвітового масштабу, що призвело до виникнення окремої наукової галузі –
«екологічна економіка» – та таких її важливих складових, як «екологічний менеджмент»,
«екологічний облік», «екологічний аудит» тощо [1].

Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, вимірювання, реєстрації,
нагромадження, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації
про діяльність підприємства в галузі природокористування з метою передачі її внутрішнім і
зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.

На сьогодні в Україні відсутні конкретні методичні рекомендації щодо надання
інформації про природоохоронну діяльність і організацію екологічного обліку, не
розроблено єдиного стандарту екологічної звітності що в свою чергу перешкоджає
впровадженню екологічного обліку на вітчизняних підприємствах.

Не зважаючи на те, що реальні кроки у сфері екологічного обліку та звітності були
зроблені міжнародним бухгалтерським співтовариством більше десяти років тому, в України
й донині ця сфера обліку залишається практично невивченою. Більшість бухгалтерів
українських підприємств взагалі не мають уяви про змістовну сторону питання,  а деякі
навіть не підозрюють про існування проблеми.

Проте, керівництво та бухгалтери українських компаній, які одержують



64

фінансування із західних ринків капіталу й представляють свої фінансові звіти не
тільки відповідно до вимог національних бухгалтерських стандартів, але й у форматі
міжнародних стандартів, або GAAP добре розуміють, що якщо в найближчому майбутньому
бухгалтерська звітність не буде містити інформацію про екологічну діяльність то це може
стати причиною недовіри інвесторів до фінансових звітів.

На нашу думку, екологічний облік повинен відображатися в загальній системі
бухгалтерського обліку і діяти як цілісна система, що включає фінансовий облік,
управлінську звітність за екологічними показниками, екологічний контролінг та екологічний
аудит, тільки тоді він стане ефективним інструментом природоохоронної діяльності на
підприємстві. При цьому фінансовий екологічний облік повинен охоплювати традиційну
німецьку систему еко-балансів: баланс «витрати-випуск», баланс процесів, баланс продукції,
баланс місця розташування виробництва, яку пропонуємо доповнити балансом сировини.

Формування і подальший розвиток ефективних систем екологічного менеджменту й
екологічного аудиту є неможливим за умови відсутності надійної інформаційної бази щодо
екологічної діяльності підприємства. У Положенні «Облік екологічних питань при аудиті
фінансової звітності», розробленому Міжнародним Комітетом з міжнародної аудиторської
практики, йде мова про те, що необхідність обліку екологічних питань є важливим засобом
для запобігання ризику суттєвого спотворення сучасної фінансової звітності [3]. У той же
час, не дивлячись на невпинне зростання потреби у такій інформації, її відображення у
річних звітах багатьох держав світу, не виключаючи й Україну, не стало поширеним: «Форма
і структура балансу, затвердженого на сьогодення, є придатними для з'ясування рівня
платоспроможності конкретного підприємства, проте неможливо визначити ступінь
«екологічної» чистоти виробництва» [4].

На нашу думку, показники екологічного стану підприємства повинні відображатись або
безпосередньо у фінансовій звітності підприємства, або у спеціально розробленій звітності
щодо цього. Створення гнучкого інструменту управління природоохоронною діяльністю на
підприємстві можливо шляхом впровадження нової форми фінансової звітності –  «Звіт про
екологічну діяльність підприємства». Такий звіт дозволить одержати інформацію для:
систематичного контролю екологічних аспектів діяльності та аналізу критичних ситуацій;
формулювання цілей екологічної політики та розроблення екологічної програми для
конкретних видів діяльності; контролю ефективності інвестицій в охорону довкілля і
ретельного планування нових, інформування всіх зацікавлених сторін про екологічну
політику підприємства.
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Тем К. група МБ-61
Хотькіна О.Р. доцент кафедри обліку і аудиту, СУЕМ

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА

Сільське господарство характеризується найбільшими темпами падіння обсягів
виробництва порівняно з іншими галузями народного господарства. В більшості
сільськогосподарських підприємств виробничі витрати перевищують доходи, що не дозволяє
їм оновлювати виробничий капітал, поліпшувати технології та якість продукції. За багатьма
ознаками вітчизняний аграрний сектор є неконкурентоспроможний: сільськогосподарські
товаровиробники втрачають свої позиції як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Для

http://eprints.ksame.kharkov.ua/14907/1/257-262_%D0.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/chem_biol/nvnltu/ 18_2/18_2_Pelynio_70.pdf


65

того щоб підвищити свою конкурентоспроможність на ринку, досягти запланованої норми
прибутку і забезпечити розширене відтворення виробництва, підприємствам необхідно
оптимізувати витрати на виробництво продукції.

Продукцією вирощування та відгодівлі худоби є приріст живої маси,  одержаний у
звітний період,  та жива маса,  а від тварин,  які не зважуються (молодняк робочих тварин,
звірів тощо), продукція не оприбутковується, а витрати спрямовуються на дооцінку
поголів’я, виходячи із кількості кормо-днів та собівартості кормо-дня. [1 с. 272-302]

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі витрати
підприємства, організації на виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт та надання
послуг. [2 с. 234]

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
а) прямі матеріальні витрати;
б) прямі витрати на оплату праці;
в) iншi прямі витрати;
г) загальновиробничі витрати.
Проаналізувавши склад витрат та структуру виробничої собівартості продукції

тваринництва на прикладі СТОВ «Красенівське», ми побачили, що значну частину питомої
ваги (близько 74%) складають матеріальні витрати.

Проаналізувавши, як матеріальні витрати – факторна ознака (х), впливають на
виробничу собівартість продукції тваринництва – результативна ознака (y) та з’ясувавши
ступінь щільності між ними, ми виявили, що зв'язок між ними прямий та досить тісний.

Рівняння зв’язку (регресії) дозволяє визначити, яким в середньому буде значення
результативної ознаки (у) при тому чи іншому значені ознаки “х”.

Ми виявили, що існує кореляційний зв'язок між виробничою собівартістю реалізованої
продукції та доходом від реалізації, його описує рівняння регресії:

ух = 7,8149 + 1,4614х
Проведений кореляційно-регресийний аналіз показав, що виробнича собівартість

продукції тваринництва СТОВ «Красенівське» на 98% залежить від матеріальних витрат.
Для зменшення загальної собівартості продукції тваринництва рекомендується знизити

собівартість 1ц продукції для цього необхідне:
- впровадження у виробництво кращих порід тварин та дотримання всіх вимог

передових способів їх утримання;
- підвищення продуктивності тварин, яка призведе до зменшення їх собівартості;
- зміцнення кормової бази тваринництва, дотримання зоотехнічних вимог при

складанні раціонів щодо збалансованості протеїном, мінеральними речовинами, іншими
поживними компонентами;

- підвищення продуктивності праці на основі комплексної механізації та
автоматизації виробництва і раціональної побудови організаційної структури підприємства,
впровадження досконалого внутрішньогосподарського економічного механізму;

- орієнтація виробництва на вимоги ринку та більш швидке запровадження досягнень
науки, техніки, передової практики;

- значні резерви зниження собівартості криються в суворому дотриманні режиму
економії та зниження рівня матеріальних витрат.

За допомогою отриманого рівняння регресії можна зробити прогноз виробничої
собівартості на наступний рік. Якщо врахувати запропоновані шляхи зниження витрат, то
при матеріальних витратах 2500 тис. грн., виробнича собівартість продукції тваринництва
буде дорівнювати: ух 2009 = 7,8149 + 1,4614 * 2500 = 3661 тис. грн.
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ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОТІВКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

ТА ПЛАТЕЖІВ США ТА УКРАЇНИ
У процесі своєї діяльності сільськогосподарські підприємства співпрацюють з іншими

суб'єктами господарювання, розрахунки з якими за продукцію, товари та послуги
здійснюються за допомогою грошових коштів. Проблеми грошей та грошових потоків давно
привертають увагу вчених. Однак, як справедливо помітив у середині минулого сторіччя
англійський прем'єр-міністр У. Гладстан, "навіть кохання не зробило стількох людей
дурнями, скільки роздуми з приводу сутності грошей" [2, с. 7].

Даній проблеми посвятили свої дослідження багато науковців,  як вітчизняних,  так і
зарубіжних: І.В. Ващенко, С.П. Кулицький, В.І. Клименко, І.В. Жолнер, В.В. Баліцька, В.П.
Клочан, В.М. Іонов, І.О. Бланк, Р.Д. Кей, С.А. Росс, В.Т. Харрісон та ін.

Однозначного тлумачення поняття "грошовий потік" не існує. Однак більшість авторів
сходиться до думки,  що грошовий потік –  це сукупність розподілених у часі надходжень і
виплат коштів, що генеруються його господарською діяльністю [1, 3]. Або під грошовим
потоком, як правило, розуміється різниця між надходженням коштів та їх вибуттям [5, с. 25].

Розглянемо порядок документування грошових надходжень та виплат у Сполучених
штатах Америки. Зупинимося на аналітиці – спеціальних журналах готівкових надходжень
та платежів.

У компаніях використовується спеціальний журнал готівкових надходжень, що
призначений для групування всіх надходжень готівки (в т.ч. виручки від продажу), який
містить колонку із загальними сумами по дебету,  а кредит розшифровується в окремих
колонках по статтях витрат, колонка "Інше" використовується для зосередження витрат, які
трапляються нечасто (таблиця 1).

Протягом місяця кожна сума у колонці "Дебітори" відображається як виплата за
окремими рахунками покупців на рахунках дебіторів головної книги.  В кінці місяця:  а)
часткові суми по колонці "Інше" заносяться як кредитові, відповідно до виділених у головній
книзі рахунків і б)  підсумки (за готівкою,  дебіторами та продажами)  відображаються в
головній книзі [4, с. 57].

Таблиця 1
Спеціальний журнал готівкових надходжень

КредитДата
2009 Пояснення Дебет Назва рахунку Лист головної

книги Дебітори Інше Продаж

Січ.
4 Продаж 11200 - - - - 11200

7 На рахунок 4490 Корп. Сайр 112,80 4490 - -
10 На рахунок 1000 Корп. Адамса 112,13 1000 - -
… … … … … … … …

31 Всього 116224 - - 11224 3400
0 71000

31 Проводка (101) - - (112) - (500)

Компанії США використовують і спеціальний журнал готівкових платежів (в т.ч.
купівля товарів за готівку),  який містить колонку із загальними сумами по кредиту і певну
кількість колонок,  в яких розшифровуються суми по дебету,  що відкривають для
надходжень,  які часто повторюються,  а колонку "Інше"  –  для тих,  що відбуваються рідко.
Заповнюється документ аналогічно до попереднього.

Інша відмінність – навіть при інтенсивному використанні спеціальних журналів
виникає потреба у існуванні загальних, в яких реєструються: а) ті операції, що не
відображаються у будь-якому спеціальному журналі; б) поточні операції, що мають
одноразовий характер; в) коректуючі проводки та закриття рахунків. Існує і комплексний
запис з характеристиками, що частково відображаються у спеціальному журналі, а частково
–  у загальному.  Такі записи роблять лише у загальному (головному)  журналі,  чи,
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альтернативно, "розбиваються" між головним та спеціальним журналами [4, с. 54].
Наприклад, купівля тракторів і виплата грошових коштів за ними.

В Україні документам аналітики відповідає Касова книга, запис до якої робиться
відразу після одержання або видачі грошей. Але, на відміну від спеціальних журналів, касова
книга складається лише за один операційний день, а не місяць. Журнал-ордер № 1 с.-г.,
призначений для готівкових операцій,  та відомості до нього ведуть за кожен місяць
поточного року. По закінченню місяця підводять підсумки за дебетом і кредитом рахунка і
звіряють з оборотами кореспондуючих рахунків, що відображені в інших журналах-ордерах
та відомостях. Стосовно другої відмінності – в Україні у сільськогосподарських
підприємствах дані із журналів переносяться до Головної книги, що продемонстровано
нижче для готівкових операцій (рис. 1).

Рис. 1. Схема записів операцій по готівкових рахунках

Як видно із наведеної схеми, всі журнали та регістри пов'язані між собою.
При допущенні помилки у процесі документування готівкових надходжень та виплат у

компаній США її буде легко виявити, так як операції реєструються паралельно у спеціальних
та загальних журналах. В Україні ж допущена помилка матиме характер наскрізної, тобто
операції поетапно переносяться з одного документу до іншого та до фінансової звітності,
тому вирахувати її фактично неможливо. Отже, така особливість відображення операцій у
компаніях США є її перевагою.
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Секція 4. Фінансовий менеджмент та оподаткування діяльності
підприємств

Bereza Iryna
Bobyr Zhanna M.

East European University of Economics and Management
FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE

Finance is an important part of a country’s economic life. It forms a lot of relations between
different spheres of social life. These relations make up the financial system.

The topicality of studying financial system in more detail is determined by the influence of
the financial system on the people’s life. It is determined by the absence of a clear definition of the
financial system, its structure, approaches to its development, and relations between different levels
of the structure. These factors complicate the management of the financial system on the whole [1,
18].

The research aims at studying the structure of the Ukrainian financial system and suggesting
the ways for its further development and improvement.

The financial system is the complex of separate interconnected spheres and links, which
demonstrate specific forms and methods of financial relations. The spheres of financial relations are
[2, 56]:

- international finance (represents the financial relations on the international level);
- national finance (financial activity of a state);
- enterprise finance (concerned with the enterprise’s financial flows);
- financial market (circulations of finance resources as some kind of goods)
National finance and enterprise finance are the basis of the financial system because they

participate in forming, distributing and re-distributing the GDP. Thereby financial system can be
structured according to such criteria as:

- institutional structure - aggregation of financial institutes and organizations, which
control financial flows;

- internal structure - aggregation of interrelated elements representing the forms and
methods of financial relations.

The institutional structure of the Ukrainian financial system consists of [5]:
 -  control  authorities  (the  Ministry  of  Finance,  the  State  Tax  Administration,  the  State

Control-Revision Service, the State Treasury, the Securities and Fund Market State Commission,
the  Account  Chamber,  the  Audit  Chamber,  the  Pension  Fund,  the  Social  Insurance  Fund,  the
Ukraine State Innovative Company);

 - financial institutions: (the National Bank, commercial banks, insurance companies, non-
bank credit institutions, the Interbank Stock Exchange, the Stock Exchange, institutional investors);

The internal structure of the financial system consists of:
- international finance (money markets, finance of international organizations, international

financial institutes);
- national finance (the state budget, the stock for a specified purpose, state credit, state

enterprises finance);
- enterprise finance;
- insurance;
- financial market (money market, capital market).
 Also there are [4]:
- national systems which show the financial structure of separate countries;
- international and regional financial systems which include national financial systems of

states or some separate regions and international finance.
Analyzing the structure of the Ukrainian financial systems we came to the conclusion that it

should be reformed and improved both at the internal and the institutional levels. For this purpose
we suggest the following activities to modernize the internal structure of the financial system [2,
231; 5]:
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- to secure economy stability in order to provide directed activity of the whole financial
systems;

- to improve relations between internal structure elements;
- to simplify the flow of resources and information between different structure

subdivisions;
- to lessen red-tape restrictions;
- to prevent from embezzlement, misappropriation, bribery and corruption within the

financial system;
- to create and develop finance markets, especially the stock exchange in questions of

competition on this market, contractual protection, information support and protection, regulation
and controlling of stock exchange activities, avoiding swindle and so on.

- to develop insurance as a separate element of the financial system;
- to perfect regulatory and legal framework;
- to foster the use of markets as the economy regulating instruments at the macro level as

well as at the global level;
- to balance the financial systems.
As for the institutional structure it is necessary:
- to mend the system of control of all elements of financial system;
- to reform macro level and institutional level: banks system, exchange rate, state finance

and stock market;
- to facilitate work coordination;
- to reduce the personnel of the management bodies;
- and to improve relations between structure subdivision.
To sum it up we can say that the transformation of the Ukrainian financial system in the

context of market functioning of the economy requires according theoretical basis. The finance
reflects the combination of complex and contradicting relations in the society. Activities of finance
entities must be coordinated by personal and social interest. It demands a complex approach to
finance management on the basis of forming a coherent financial system in a country. All system
components – state finance, finance market, insurance, economic entity finance – must function in
concord and provide realization of the finance policy tasks [3, 124]. It is very important that the
state should have well-founded and considerate financial strategy and tactics to secure directed
financial influence on the speed and rates of social and economic development. The financial
system reflects all processes of financial relations at micro-, macro-, and international levels and the
relationships between them. Ukraine needs to reform the financial system in direction of market
relations and international standards. It should support national currency, expand production, and
create better working conditions, which will increase the efficiency of the finance system.
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НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ДОДАТКОВОЇ ПЕНСІЇ ЯК МЕТОД
ПІДВИЩЕННЯ ДОБРОБУТУ ПЕНСІОНЕРІВ

На сьогоднішній день наша країна у своєму розвитку намагається йти до соціалізації
економіки. В цьому випадку, не можливо не говорити про соціальні виплати виплата пенсій,
зокрема. Проте, на даному етапі, пенсії залишаються на рівні, що не задовольняє потреби
основного населення. Рано чи пізно, кожен стикається з проблемою забезпечення своєї
старості, тому не має бути й байдужих до проблем пенсійного забезпечення. В цьому
випадку, вдосконалення пенсійної системи та розробки виваженої державної політики щодо
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пенсійного забезпечення не втрачає свою актуальність і потребує розробки наукових
підходів до розв'язання. Замало лише покладати надії на державу, необхідно, також,
самостійно потурбуватися про своє майбутнє. В цьому випадку можна звертатися в страхові
компанії.  Та на жаль,  сьогодні дуже мало людей довіряють страхування своєї пенсії
компаніям чи фондам. Тому необхідно докладати зусиль для того, щоб пенсійна реформа
була справедливою а в людей з’явилося бажання до страхування пенсій.

Свої дослідження та концепції розвитку недержавного страхування додаткової пенсії
зробили С. Осадець, О. Вовчак, Г. Терещенко, Т. Муратова, М. Мних, І. Ломанов, О.Заруба
та інші вчені.

Метою проведення дослідження є, насамперед, визначення поняття недержавного
додаткового пенсійного страхування, його необхідності, умов проведення, проблем та
подальших перспектив розвитку.

Складна демографічна ситуація веде до того, що чисельність пенсіонерів, що
отримують пенсії з пенсійного фонду України, перевищить чисельність платників внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. За даних умов слід відзначити шлях до
перерозподілу фінансового навантаження у пенсійному забезпеченні громадян, яке полягає у
зменшенні такого навантаження на фонди обов’язкового пенсійного забезпечення та
державні бюджети і його підвищення на працюючих громадян за рахунок введення
накопичувальних систем [1] .

Додаткове пенсійне страхування передбачає створення приватного резерву з виплатами
з нього у формі капіталу чи ренти за умови виходу на пенсію,  повної або часткової
інвалідності, смерті. Максимальний вік застрахованої особи має бути на рік меншим від
пенсійного віку [2].

Укладати договори страхування можуть як фізичні так і юридичні особи. Юридичні
особи можуть укладати договори страхування стосовно своїх працівників.

Пенсійне страхування може бути здійснене за колективним договором разом з
роботодавцем. Укладаючи договори страхування, сторони узгоджують питання про
періодичність сплати страхових внесків, страхову суму, страхові виплати. У договорі
страхування можуть бути передбачені й додаткові виплати, які є наслідком участі
страхувальника у прибутку страхової компанії (отримання дивідендів з інвестицій).
Страхувальникові може бути надане право сплатити внески за один раз або частками
(щомісячно, щоквартально, щорічно). Під час дії договору страхування страхувальникові
надається право змінити розміри виплат та їх періодичність. До того ж, за бажання, з
урахуванням умов страхування, він може розірвати договір і одержати викупну суму [3].

Пенсійне страхування передбачає, що страхова компанія здійснює застрахованій особі
виплати, які пов'язуються з виходом на пенсію або віком, установленим договором
страхування. Відповідальність страхової компанії за договорами страхування додаткової
пенсії може бути розширена за домовленістю сторін [4] .

Тобто, Пенсійне страхування поділяється на страхування щомісячної довічної
додаткової пенсії; страхування щомісячної пенсії на визначений термін; пенсійне
страхування з одноразовою виплатою.

Компанії вбачають у пенсійному страхуванні життя новий інструмент мотивації
персоналу у своїй кадровій політиці.  Попит на корпоративне страхування зумовлено також
податковими пільгами держави [5] .

Для юридичних осіб страховики пропонують два основних види пенсійного
страхування. Перший включає не тільки накопичення, а й страховий захист. За другим
варіантом пенсійного страхування заощадження виплачуються лише за умови досягнення
клієнтом певного віку [3] .

Пенсійний план страхування такий: накопичення страхової суми, купівля в страхової
компанії ануїтету на суму, виплата фіксованої суми при виході на пенсію [6].

Розвиток страхування відбувався впродовж 2007-2008 років, але в 2009 році помітний
спад розвитку страхової діяльності і страхування пенсій. Загалом страхові премії знизили
свої показники в порівнянні з попереднім роком. Темп приросту загальної кількості
укладених пенсійних контрактів зменшився на початок 2009 на -0,6%
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У І півріччі 2009 року в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року на 34,5% зріс
рівень страхових виплат за договорами страхування, якими передбачено досягнення
застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку; на 33,9% зріс рівень
страхових виплат за договорами страхування життя лише на випадок смерті [7].

До основних проблем розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні є
прогалини й суперечливі положення в нормативне-правових актах, непрозора конкуренція в
системі недержавного пенсійного забезпечення тощо. Нагальною проблемою для
страховиків залишається недостатність ліквідних фінансових інструментів для проведення
ефективної політики інвестування коштів [8].

До активів, які приймаються для представлення коштів страхових резервів зі
страхування життя належать кошти на поточному рахунку, банківські вклади, валютні
вкладення, нерухоме майно, цінні папери та інше. Пенсійні накопичення зберігаються в
банку, який не може використовувати їх як кредитні ресурси та включати в ліквідаційну
масу в разі визнання банку банкрутом або його ліквідації[9].

При страхуванні життя і пенсій потрібно потурбуватися, про бажання населення
страхувати своє майбутнє. Необхідно забезпечити підвищення доходів громадян,
стабільність в країні. Страховикам потрібно розробляти методики отримання більшого
доходу від операцій, і турбуватися про свою надійність. Тому що найголовніша проблема
страхування додаткової пенсії – саме надійність компанії. Необхідно сформувати такий
клімат в країні,  щоб було вигідно страховикам мати якнайкращу репутацію і постійних
клієнтів, а страхувальники знали – що вкладені кошти нікуди не дінуться і хоч дохід по них
невеликий, проте він стабільний і гарантований за будь-яких умов. Також, необхідний чіткий
контроль над діяльністю і прозорість страхових операцій. Коли населення зможе довіритися
страховим компаніям і реально побачити, що таке вкладання грошей є вигідним для них –
тоді відбудеться пожвавлення розвитку не лише пенсійного страхування а й всієї галузі
страхування загалом.
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СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Роль соціального страхування у системі соціального захисту більшості країн світу є

визначальною. Соціальне страхування – складне економічне та правове явище. Як правова
категорія – це форма соціального захисту населення, система заходів щодо матеріального
забезпечення та соціального обслуговування в старості, на випадок тимчасової або постійної
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття та в інших випадках, передбачених
законодавством [1]. Відокремившись від цивільно-правового, соціальне страхування, як і
будь-яка інша важлива сфера людської діяльності, стало активно розвиватися і вимагати
певного структурно-логічного впорядкування. Основним засобом такого впорядкування є
класифікація, яка дозволяє розподілити всю сукупність відносин щодо соціального
страхування на взаємопов’язані структурні ланки системи соціального страхування.
Основними критеріями для класифікації в системі соціального страхування є форма
страхування та об’єкт. Останній, в свою чергу, став чинником відокремлення соціального

http://www.bplife.com.ua/
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страхування від цивільно-правового. В сучасних умовах його значення не зменшується.
Об’єкт соціального страхування виступає підставою для організації окремих його видів.

Визначення об’єкта – це складний процес, що потребує ретельного, науково
обґрунтованого підходу з метою оптимальної організації конкретного виду соціального
страхування. Довгий час тривають дискусії щодо запровадження в Україні
загальнообов’язкового державного медичного страхування. Вважаємо, що більшість проблем
організаційно-правового характеру вказаного виду соціального страхування пов’язана з
визначенням об’єкту страхування, його відокремлення або можливістю поєднання з об’єктом
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок тимчасової
непрацездатності.

Під час формування розвинутої системи соціального страхування для юридичної науки
особливий інтерес представляє інший критерій класифікації – форма соціального
страхування. Багаторічний досвід держав із соціально орієнтованою ринковою економікою
свідчить про широке використання двох форм соціального страхування: обов’язкової та
добровільної.

У колі вітчизняних науковців домінує думка про те, що соціальне страхування існує
тільки в обов’язковій формі. Підставою для такого висновку стало законодавство України
про соціальне страхування. Вважається, що питання добровільного соціального страхування
врегульоване шляхом надання можливості прийняти участь у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування на добровільних засадах осіб, які йому не підлягають в
обов’язковому порядку. Постає питання: чи можна вважати таку участь добровільною
формою соціального страхування? Дослідження досвіду зарубіжних країн щодо
організаційно-правових засад обов’язкового та добровільного соціального страхування
дозволяють сформулювати риси розмежування цих двох форм.

Обов’язкова форма соціального страхування за ознакою розповсюдження
(застосування) є переважною. Вона запроваджується державою з метою забезпечення
соціальних гарантій та соціальних інтересів всіх суб’єктів суспільства. Єдність інтересів
зумовлює принцип солідарності. Об’єктивність, значущість та повсякденність соціальних
ризиків ставить перед державою завдання: організувати та законодавчо закріпити
обов’язкову участь певних суб’єктів у системі соціального страхування. В залежності від
тяжкості наслідків соціального ризику, ступеню вірогідності його настання, законодавець
визначає коло осіб,  які в обов’язковому порядку підлягають соціальному страхуванню для
кожного виду. Традиційно, воно поширюється на найманих працівників, які складають
більшість населення, основним доходом якого є заробітна плата. Обов’язковість участі
контролюється державою, закріплюється в законі та не залежить від волі застрахованих.

В Україні обов’язкова форма соціального страхування є державною. В сучасний період
більшість країн світу шукають оптимальні шляхи поліпшення соціального захисту
населення. Одним із перспективних вважається розвиток обов’язкового недержавного
соціального страхування, який передбачає масове залучення недержавних установ у цю
сферу [2].

Добровільне соціальне страхування, на відміну від обов’язкового, здійснюється за
волевиявленням особи, тобто, основним критерієм їх розмежування є залежність виникнення
страхування від волі. Відповідно до прийнятих законів про окремі види
загальнообов’язкового державного соціального страхування, ті особи, які не увійшли до кола
застрахованих в обов’язковому порядку, мають можливість страхуватися добровільно в
фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування [3]. Правові наслідки
зазначених норм – можливість здійснення добровільного соціального страхування
суб’єктами,  що провадять обов’язкове соціальне страхування.  Такий підхід,  в умовах
створення системи соціального страхування, з економічної та організаційної точки зору
виправданий. В практиці організацій систем соціального страхування випадки добровільного
державного соціального страхування зустрічаються вкрай рідко.

Соціальний захист є однією із функцій держави, а конституційне закріплення
соціального принципу державного устрою підтверджує факт існування в Україні соціальної
функції в ряду пріоритетних. Тому економічні перетворення мають підкріплюватися
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сучасним та адекватним законодавством, яке допомагає адаптуватися населенню до нової
економічної реальності. Передбачене законами право участі на добровільних засадах у
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування осіб, які йому не
підлягають, є іншим засобом забезпечення права особи на соціальний захист в системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування і не є правовим регулюванням
добровільного соціального страхування.

В той же час, заперечення існування форм соціального страхування робить
ідентичними поняття «соціальне» та «обов’язкове», а обов’язкову форму соціального
страхування – виключно державною. Таке вузьке розуміння не сприяє розвитку соціального
страхування, зокрема його добровільній формі, та перешкоджає формуванню недержавного
обов’язкового соціального страхування. Поєднання двох форм соціального страхування
дозволяє створити таку систему, яка забезпечує максимальний обсяг соціального захисту.
Прикладом успішного поєднання обов’язкової (державної й недержавної) та добровільної
форми соціального страхування є Британська модель системи соціального захисту [5].
Вважаємо, що система соціального страхування України повинна широко використовувати
обидві форми: обов’язкову й добровільну, а саме соціальне страхування як організаційно-
правова форма соціального захисту має бути як державною, так і недержавною.
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НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ РИЗИКІВ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Рівень визначення ефективності вкладення інвестицій визначається тим, в якому
ступені можна управляти ситуацією і підтримувати її працездатність. Організаційні схеми,
при створенні яких враховувались людські фактори, які в свою чергу підсилюють ефект від
застосування всієї системи інвестиційного процесу, таки дозволяють виникнення ризику,
який притаманний діям окремих осіб або цілих організаційних структур. В такому випадку
функціонування системи погіршується, а досягнення цілі створити гнучку схему
ефективного вкладення інвестиційних ресурсів ставиться під сумнів. В дійсний час це
положення стає ще більш важливим, ніж в минулому, у зв'язку з рецесійними явищами в
економіці, і на часі стали більш складні вимоги до гарантії надійності щодо захисту від
ризиків, які вже більш наближуються до граничних.

Як визначити надійність системи від впливу ризиків, виникнення яких в дійсності
унеможливлюється. Так як різні чинники негативного впливу раз по раз виникають у
суспільних процесах, реалізація принципів визначення величини і значимості виникаючих
ризиків залежить від того,  з якою методологічною досконалістю буде створено
математичний апарат, який дасть точну відповідь на питання – існує ризик чи не існує ризик
вкладення капіталу в бізнес-проект.

По рівню складності виникаючих ризиків можна визначити, що існують первинні
ризики і вторинні ризики. В залежності від часового відрізку, місця виникнення, мотивації і
т.д. можна їх розділити на глобальний, проміжний і тимчасовий. Можна передбачити поділ
процесу виявлення таких ризиків на наступні етапи:
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- виявлення виниклого ризику;
- визначення причин, які спричинили виникнення ризику;
- визначення характеру ризику або уточнення джерел з яких виходить небезпека;
- усунення ризику;
- налагодження функціонування бізнес-проекту з корекцією на фактор зміни ситуації;
- перевірка на життєздатність після внесення коректив.
Операції "виявлення" та "визначення" звичайно відрізняються лиш тим, що спочатку

установлюють виниклий ризик-фактор, а потім вже елементи, якими цей ризик фактор
вливає на ситуацію. Інколи "виявлення" може співпасти з "визначенням".

Особливо потрібно зупинитися на чиннику прогнозування виникнення ризику.
Прогнозування, очевидно, більш вузьке поняття, ніж сам фактор дії ризику. Прогнозування –
це такий вид розрахунку, який виконується для визначення величини ризику по факторам,
які виступають видимими загрозами. Невидимі і невиявлені загрози можна тільки
змоделювати, а не прорахувати. Прогнозування виникнення ризиків інвестиційної діяльності
необхідно проводити разом зі складанням бізнес-плану інвестиційного проекту, де фактично
його результати будуть слугувати прогнозом ймовірності виникнення ризиків в умовах його
майбутнього функціонування.

Важливим фактором врахування дієвості інвестиційної програми може служити термін
"демонстрації життєздатності інвестиційного проекту", яка підтверджує виявлення і
врахування всіх ризиків, які в загальному випадку повинні охоплювати майбутню модель
інвестиційного задуму з врахуванням майбутніх небезпек.

Не менш важливим фактором є термін "тимчасовий ризик", або як його краще назвати –
максимальний термін дії короткочасного ризику - очевидно, що з плином часу він зникне,
але на етапі його дії, він може нанести непоправної шкоди. В такому випадку можна внести
пропозицію, щодо введення терміну „тривалість відновлення”, який визначає межу, яка не
перевищує в середньому визначену величину частки всіх протидій виниклому тимчасовому
ризику. По іншому це квантиль розподілу тривалості дії ризику, який відповідає ймовірності,
яку можна визначити тільки математичними методами.

Завдання виявлення ризиків інвестиційної діяльності повинні бути ясно визначені.
Типовими задачами можуть бути забезпечення виконання вимог щодо надійності системи
захисту від ризиків, втілення принципів забезпечення захисту від дій ризиків. В ході
визначення задач необхідно розглянути вплив всіх факторів, які навіть, здавалося б,
безпосередньо не впливають на бізнес-план. При визначенні задач вияву ризик-факторів
необхідно мати на увазі, що самі ризики навіть в процесі їх обрахунку модифікуються або
мутують,  і якщо на початку прорахунку вони мають одну форму впливу,  то в кінці
прорахунку можуть видозмінитися і виявити себе зовсім в іншій іпостасі. Такі зміни є
найбільш небезпечними для бізнес-проектів, які вже є розробленими і можуть втілюватися в
життя. В такому випадку не потрібно мінімізувати зусилля по виявленню ризиків і
покладатися на порядність системи, яка створює ризики, і не перекладати на неї завдання по
їх нівелюванню.

В ході визначення завдань по виявленню ризиків дуже важливо враховувати вимоги до
достовірності даних по таким ризикам. Це покладає на замовника інвестиційного проекту
обов'язок надати розробнику бізнес-проекту інформацію, достатню для визначення його
завдань в світлі поставлених вимог. Політика замовника бізнес-проекту часто впливає на
економіста та юриста –  розробників цього проекту.  Якщо ця політика полягає в тому,  що
розробник несе вирішальне слово при розробці інвестиційних проектів, то завдання
останнього – видати правдиву інформацію по визначенню можливості вкладення
інвестиційних ресурсів.

Фактично можна підрозділити спеціалістів розробників бізнес-проектів по рівню їх
кваліфікації, які досконало вміють прораховувати ризики на такі категорії:

- розрахунок появи одноразового ризику;
- розрахунок появи періодичних ризиків;
- розрахунок дії неперервного ризику.
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При визначенні завдань по забезпеченню прорахунку появи одноразового ризику
особливу увагу необхідно приділити нормативам часу його дії і стартовим характеристикам.
Ситуація може статися така, що тимчасовий ризик може бути сприйнятий, як періодичний і
особливої уваги не буде надано його дії, а він може знищити стійкість проекту. Тут
визначальним фактором є те, що затримка появи одноразового ризику може бути сприйнята,
як його відсутність. Для вияву ризиків періодичного впливу необхідно передбачити
готовність до оперативної ліквідації скорочення терміну їх впливу. Завдання вияву дії
неперервних ризиків пов'язано з прорахунком мінімізації величини самої амплітуди ударних
факторів.

Безумовно, існують ще більш глибші універсальні схеми по яким можна прораховувати
вплив всіх трьох категорій ризиків.  Кожна з категорій може бути подрібнена по іншим
ознакам. Сама суть політики визначення ризиків, що підрозділ, який відповідає за якість
визначення небезпек інвестиційним планам, має вирішальне слово при розробці бізнес-
проекту, а завдання замовника розрахунку зводиться до того, щоб сам розрахунок
задовольнив вимоги поставленого завдання. В цьому випадку замовник повністю перекладає
відповідальність за забезпечення захисту проекту інвестування на виконавця розрахунку.
Зазвичай, програма визначення ризиків входить в комплекс заходів по формуванню
інвестиційного проекту, як цілісного плану розвитку. Виконавець розрахунку факторів
ризику може й не мати безпосередніх даних по програмі прорахунку, але за допомогою
раніш набутого досвіду та інформаційного забезпечення вже по раніш виконаним роботам
зробити експрес аналіз стану справ. Тоді завдання зводиться до того, щоб задовольнити
вимоги замовника, наполягаючи на тому, щоб останній забезпечив передачу достовірної
інформації. Небезпека полягає в тому, що від замовника може виступати особа не
компетентна в даній галузі. В дійсності найбільш економічно підготовлені замовники в
дійсний час наполягають на безпосереднє взяття участі в розрахунках.

Необхідність захисту прорахунків по забезпеченню їх точності вимагає розумного
балансу всіх завдань по виявленню ризиків інвестиційного процесу. Кожному питанню
повинна приділятися рівноцінна увага. Це відноситься не тільки до організаційної сторони
виконання розрахунків, але й до взаємодії з замовником розрахунку. Інколи можуть
виникнути обставини, при яких необхідно, щоб замовник взяв безпосередню участь в складі
виконавця, але при цьому представник замовника повинен зберігати свою незалежність. В
такому випадку адміністрація замовника повинна встановити чітку програму управління
роботою свого представника при розрахунках.

При будь-якому організаційному положенні представника замовника при проведенні
розрахунків по визначенню ризиків інвестиційної діяльності головна вимога полягає в тому,
щоб в нього було достатньо аргументації вносити корективи в методологію розрахунку.

Включення в склад розрахункового підрозділу одного з працівників замовника
зазвичай приносить незадовільні результати, так як знаходження його в цій ролі є тільки
вирішення загально координуючих завдань і звужує пошук замаскованих небезпек. Місце
представника замовника також залежить від виду завдання, яке його визначило його
керівництво. Безумовно, доцільно великим інвестиційним компаніям мати свою власну
службу по розрахунку ризиків в бізнесі. Звідсіля виходить, що вибір оптимальної форми
організації розрахунків по вияву ризик-факторів визначається існуючими умовами ведення
виробничо-господарської діяльності у самого замовника. При наявності у інвестиційної
компанії власної служби розрахунку ризик-факторів її обов'язки звичайно
викристалізовуються в процесі неперервних тренінгів. В будь-якому випадку обов'язки по
виконанню завдань забезпечення надійності проведення бізнес-процесу не можуть
перевищувати вимог до надійності самих проектів. При організації постійно діючих груп по
розрахунку ризиків можна очікувати, що як мінімум будуть зроблені загальні розрахунки або
складено набір діючих методик по розрахункам.  Деталізацію розрахунку ризиків може вже
зробити спеціалізована компанія, при умові, що фахівці по реалізації бізнес–проекту
самостійно не можуть знайти рішення або не існує консенсусу по знешкодженню виявлених
небезпек.
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Досягнення результуючої надійності впровадження інвестиційного проекту вимагає
координаційних зусиль та багатьох інших організаційних елементів. Будь-який проект або
інвестиційна програма є результат загальних зусиль, успіх якої залежить від здатності
керівництва визначити, підтримати та скоординувати дії по її здійсненню. Ступінь участі
різних учасників інвестиційного проекту може змінюватися від проекту до проекту, але в
здійсненні програми в певній мірі всі беруть участь в її реалізації. В звичайні обов'язки цих
підрозділів входить виконання функцій, важливих для успішного проведення програми
визначення ступеню ризику інвестиційного проекту. Можна вказати основні дії цих
підрозділів і надати сфери взаємодії з ними групи по розрахунку ризиків.

Задорожня В.І. група ЗЕФ-51м
Шпак Л. О. к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, СУЕМ

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВА

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють
фінансово-економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств,
зміст їхньої господарської діяльності. В умовах інтегрування економіки України у світову
відбувається трансформація фінансових відносин макрорівня. Оскільки характерною рисою
сьогодення стала велика кількість збиткових підприємств, зростає потреба у дослідженні
причинно-наслідкових зв’язків, пов’язаних із процесом формування прибутку підприємства,
ефективністю його використання.

Прибуток як економічна категорія відображає остаточну грошову оцінку виробничої та
фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів підприємств, їх
фінансового стану.  У загальному вигляді прибуток є різницею між доходами від певної
діяльності й витратами на її здійснення. Розмір прибутку свідчить про необхідність заходів,
спрямованих на зниження собівартості продукції, нарощення обсягів виробництва і
реалізації, розширення асортименту виготовлюваних товарів, змін у ціновій політиці.
Прибуток є визначальним критерієм ефективності господарювання і основним джерелом
фінансових ресурсів підприємства.

Як провідна категорія ринкових відносин прибуток виконує такі важливі функції:
• показника ефективності господарської діяльності підприємства. Позитивний фінансовий
результат, тобто наявність прибутку, вже свідчить про рентабельну діяльність. Адже кожне
підприємство в ринкових умовах намагається одержувати в кожному звітному періоді
прибуток, необхідний і достатній для саморозвитку (поточного та стратегічного
самофінансування);
• стимулюючу. Як кінцевий фінансово-економічний результат прибуток у ринковому
середовищі є метою діяльності підприємства.  Прибуток –  це основне джерело приросту
власного капіталу і відповідно джерело фінансування оновлення виробничих фондів та
диверсифікації виробництва продукції. Крім того, прибуток є джерелом фінансування
соціального розвитку трудового колективу;
• джерела формування доходів бюджетів різних рівнів [2.342c].

Отже, прибуток підприємства – основний фактор його економічного та соціального
розвитку.

Прибуток підприємства є джерелом власних фінансових ресурсів, необхідних для
забезпечення фінансово-господарської діяльності. Їх нестача спричиняє виникнення боргів,
що у кінцевому підсумку може призвести до фінансової кризи і банкрутства. Зростання
прибутку значною мірою визначає темпи економічного розвитку країни, окремих регіонів,
збільшення суспільного багатства і підвищення життєвого рівня населення. Чинниками, що
впливають на фінансові результати у різних галузях економіки, можуть бути: діючий
порядок формування та використання прибутку підприємств, зміни

Завданням управління формуванням та використання прибутку підприємства є
досягнення та подальше забезпечення належного рівня конкурентоспроможності
підприємства в короткостроковому та довгостроковому періодах. При цьому вважається, що
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фінансово-господарська діяльність підприємства повинна забезпечувати приріст добробуту
його власників.

Забезпечення ефективності фінансового менеджменту на підприємстві передбачає
обґрунтування, формування та реалізацію адекватної моделі управління прибутком як
цілісної системи прогнозування, планування і контролю за процесами формування,
розподілу та використання прибутку підприємства в процесі здійснення його фінансово-
господарської діяльності. Модель управління формуванням і використання чистого прибутку
підприємства є індивідуальною для кожного підприємства. Індивідуальність такої моделі
визначається потребою врахування особливостей його фінансово-господарської діяльності,
специфіки ринкового середовища її реалізації.

 Прибуток розглядається в трьох основних аспектах:
• прибуток як вираження результату фінансово-господарської діяльності суб'єкта
господарювання та винагорода за підприємницький ризик;
• прибуток як вираження ефективності управління операційною, інвестиційною та
фінансовою діяльністю суб'єкта господарювання;
• прибуток як джерело самофінансування підприємства (при цьому чистий прибуток
розглядається як найдешевше джерело фінансування потреби підприємства у капіталі і
посідає основне місце у так званій ієрархії фінансування) [5.102c].

Прибуток підприємства являє собою результативний фінансовий показник, що
унеможливлює його безпосереднє використання як прямого об'єкта управління і вимагає
формування важелів впливу на величину прибутку через управління факторами його
формування та використання.  Це дає змогу виділити ряд структурних елементів,  які в
результаті і формують цілісну систему управління прибутком підприємства :
 - управління прибутком на етапі його формування;
 - управління доходами суб'єкта господарювання;
 - управління затратами суб'єкта господарювання;
- управління прибутком на етапі його використання [3.54c].

Системоутворюючими елементами моделі управління формування і використання
чистого прибутку підприємства є мета та завдання такого управління,  від чіткості
формулювання яких залежить ефективність,  як моделі управління прибутком,  так і
фінансового менеджменту взагалі.

Розглянемо основні питання реалізації моделі управління формуванням і використання
чистого прибутку суб'єкта господарювання:

1) стратегія управління прибутком підприємства;
2) особливості обґрунтування управлінських фінансових рішень;
3) критерії організації управління прибутком підприємства.
 Слід зазначити, що управління прибутком як на стадії формування, так і на стадії

розподілу та використання пов'язані з ризиками - операційними, фінансовими та
інвестиційними.

Під моделлю управління формуванням і використання чистого прибутку суб'єкта
господарювання необхідно розуміти сукупність фінансово-правових та організаційно-
технічних методів і прийомів прогнозування, планування та контролю за формуванням
доходів підприємства з метою забезпечення підтримання прийнятного рівня прибутковості
суб’єкта господарювання у довгостроковій перспективі, а також досягнення інших цілей,
визначених стратегією.
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THE PROBLEM OF FINANCIAL STABILITY INDICATORS OF THE BANKING

SYSTEM IN UKRAINE
Nowadays the banking system should play a strategic role in developing Ukraine’s economy.

It is evident in financing investments in enterprises, financial and credit support of enterprises’
ongoing activities, providing funds to satisfy consumer needs of the population, clearing services
etc. However in Ukraine, despite an increased intensity, the development of credit operations and
other kinds and tacks of bank activities does not meet the requirements of the economy to the full
extent. It has not become a ground for more active economic development, but on the contrary, it
has become a catalyst of an economic and finance crisis. That is why much attention is being paid
to the investigation of the banking system stability, its support and positive influence on the general
economic development of countries and regions.

The operation and development of banks in Ukraine are under constant supervision of the
National Bank of Ukraine (NBU). Such work is carried out within the monitoring of a number of
standards and indicators that are determined in accordance with instructions on regulation of banks
in Ukraine, according to general practical methodology for calculating indicators of financial
stability for the depository institutions [1, 2]. The financial system is stable if it facilitates efficient
resources distribution, is able to valuate, quote, share and run financial risks and if it can fulfill its
most important functions even under the condition of external imbalance.

B. Eichengreen and A. Rose, consider the influence of the structure of banks' balance sheets
on the stability of their development in terms of combating negative phenomena in the financial
sector as indicators of financial stability of banks [3]. G. Kaminsky and C. Reinhart regard the
dynamics  of  the  volume  of  credits  granted  the  volume  of  deposits,  the  real  rate  of  interest  on
deposits and the percentage on loans to the appropriate rate for deposits as indicators of bank
financial stability [4]. The research of J. Sachs, A. Tornell and A. Velasco proves bank defines the
dynamics of the proportion between related to the loan volume and gross domestic product
influences the bank financial stability [5]. B. Gonzalez-Hermosillo, C. Pazarbasioglu, R. Billings
are considering indicators of bank financial stability, functioning and development, separate interest
rates on interbank loans and deposits related to the amount of money [6].

The  result  of  research  of  experts  and  practitioners  in  banking  for  the  determination  of  bank
financial stability indicators is a generalization of the International Monetary Fund (IMF) as a guide
for preparation and use of such codes [7]. The essence of the system is the synthesis of basic and
support indicators. These figures are determined on the basis of the capital, assets, revenues and
expenditures, as well as interest rates of the bank. The basic indicators include: sufficiency of the
capital; assets quality; income, profits and costs; liquidity and market risks responsiveness. Support
indicators are: capital; credits and loans; derivatives; profits and costs; liquidity.

According to S. Mishchenko, the system of financial stability indicators developed by the
IMF has positive as well as negative features.

Among positive features he distinguishes:
- the development of criteria of indicators selection and creation of the system of indicators;
- a systemic approach to the problem;
- an attempt to take into account structural differences;
- the introduction of periodic calculations and regular indicators monitoring on a quarter or annual

basis.
The disadvantages comprise:

- a too wide range of indicators which results in their repetition;
- a lack of threshold rate of the offered indicators.

Thus, an attempt to give a comprehensive definition of indicators of bank financial stability
based on the disclosure of investigations of home and foreign scientists determined
recommendations of the International Monetary Fund as for financial stability of depositary
corporations and the main provisions NBU.
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СКЛАДАННЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Рейтингове агентство присвоює рейтинг тільки за наявності достатньої інформації, на

основі прозорої методології, що враховує кількісні та якісні параметри, фінансові та інші
ризики. Залежно від виду емітента і типу рейтингу розрізняється методика присвоєння
рейтингів.

Складання кредитних рейтингів юридичних осіб здійснюється за підсумками діяльності
окремого суб'єкта щокварталу та щороку, поновлюючи їх та коментуючи залежно від
тенденцій до подальших змін.

Складання кредитного рейтингу фізичних осіб – приватних підприємців здійснюється в
аналогічні строки, враховуючи при цьому особливості діяльності та існуючої системи
оподаткування цих осіб. Досить унікальним є кредитний рейтинг фізичних осіб, який не
лише дає можливість оцінити поточний стан їх власника, а й використати ці дані для
прогнозування перспектив повернення коштів по окремих споживчих кредитах (квартира,
автомобіль, холодильник, пральна машина та ін.) [1].

Таблиця 1
Порівняльна таблиця складання кредитного рейтингу юридичних та фізичних осіб

Показник юридичні особи фізичні особи

1. Документи,
необхідні для

складання
кредитного
рейтингу

- баланс та звіт про фінансові результати за останні три
роки діяльності, затверджені управлінням статистики за
місцем реєстрації підприємства;
- журнали реєстрації виданих векселів (для векселедавців);
- інформація про освіту та досвід роботи керівника
підприємства, його заступників та осіб, що займаються
вексельними розрахунками;
- копії договорів на поставку продукції (робіт, послуг)
підприємства;
- інформація про кредитну репутацію підприємства (суми
кредитів, мета кредиту, строки, вчасність та повнота
погашення відсотків та основної суми боргу), підтверджена
відповідальними особами банку

- паспорт (ксерокопія 1, 2 та 11 стор.);
- ідентифікаційний код (ксерокопія);
- інформація про освіту (нотаріально завірена копія
диплома чи атестата);
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений за
основним місцем роботи;
- характеристика з останнього місця роботи та/або
рекомендації третіх осіб;
- довідка з місця роботи про отримані доходи за останні
12 календарних місяців;
- декларація про доходи за останній рік, засвідчена ДПІ
за місцем проживання;
- звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи –
платника єдиного податку за останні 2 роки;
- інформація про кредитну репутацію фізичної особи
(суми кредитів, мета кредиту, строки, вчасність та
повнота погашення відсотків та основної суми боргу),
підтверджена відповідальними особами банку.

2. Якості, на які
звертається увага
при попередньому
ознайомленні чи

знайомстві з
суб’єктом

- професіоналізм керівництва;
- ділові якості керівництва;
- ефективність управління підприємством

- ділова репутація
- кредитна репутація.

3. Показники
якісного аналізу

- позиція підприємства на ринку (х();
- професіоналізм керівництва та його ділові якості (х2);
- ефективність управління (х3);
- наявність замовлень на продукцію (х4);
- кредитна репутація позичальника (х5);
- періодичність розрахунків векселями (х6)

- соціальна стабільність векселедавця (х1);
- рівень освіти векселедавця (х2);
- вік векселедавця (х3);
- ділова репутація векселедавця (х4);
- кредитна репутація векселедавця (х5);
- періодичність розрахунків векселями (х6)

4. Показники
кількісного аналізу

- коефіцієнт абсолютної ліквідності (х7);
- коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (х8);
- коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності) (х9);
- коефіцієнт структури капіталу (х10);
- коефіцієнт швидкої ліквідності (хп);
- коефіцієнт маневреності власного капіталу (х12);
- рентабельність активів (х13);
- рентабельність продажу (х14).

- співвідношення між сумою фактично отриманих
доходів за строк , зазначений у векселі, та сумою векселя
(х7)
- співвідношення між сумою прогнозних доходів за
строк, зазначений у векселі, та сумою векселя (х8)
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В сучасних умовах, коли й досі фінансові звіти не зовсім правдиво відображають
фінансовий стан підприємства, робити свій аналіз лише на кількісних показниках його
діяльності не має сенсу. Тому найбільший ваговий коефіцієнт, що був розрахований при
побудові кредитного рейтингу для юридичних осіб, отримав такий показник, як «кредитна
репутація позичальника», який буде свідчити про своєчасність попередніх розрахунків
векселедавця та, тим самим, підтверджувати або спростовувати його платоспроможність.

При складанні кредитного рейтингу для фізичних осіб, найбільш ваговий коефіцієнт
отримав такий показник, як «кредитна репутація векселедавця», що дає можливість оцінити
існуючу тенденцію повернення фізичною особою позичених коштів.

Література:
1. Мігус І.П. Ринок фінансових послуг: Методичні рекомендації для складання рейтингів суб’єктів
господарювання: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європейського університету, 2005. – 118 с.

Перепелиця В.В. групи ЕФ-51м
Міхно С.П. к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, СУЕМ

УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ РЕСУРСАМИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Метою діяльності державної влади є створення і забезпечення підвищення добробуту

населення, встановлення демократичних та ринкових умов існування. Бюджет є основним
інструментом за допомогою якого можна досягти поставленої мети.  Завдяки бюджету
виконуються державні програми з розвитку та успішного функціонування галузей
економіки, поліпшення матеріального становища населення, підтримка соціально –
економічного розвитку [2].

В умовах переходу до ринкових умов господарювання зростає значення місцевих
бюджетів, як елемента бюджетної системи держави від якого значною мірою залежить
розвиток економіки й соціальної сфери адміністративно-територіальних утворень.

Проблема ефективного використання фінансових ресурсів місцевими органами влади
без втручання держави не втрачала своєї актуальності протягом усього процесу розвитку
економічних, політичних та суспільних відносин будь-якої країни. Особливо це характерно
для країн, які перебувають на стадії ринкових перетворень, зокрема й України.

Мета дослідження полягає у визначенні, дослідженні ролі та місця Державного
казначейства України в управлінні фінансовими потоками у нашій країні та зокрема на
місцевому рівні, та розроблення пропозицій щодо напрямків подальшого вдосконалення
роботи управлінь Державного казначейства, по обслуговуванню місцевих бюджетів.

Актуальність проблеми полягає в тому,  що підвищення ефективності бюджету як
дійового інструменту регулювання соціально – економічних процесів у нашій державі
потребує нових підходів до створення такої функціонально – організаційної системи
виконання бюджетів, яка б забезпечувала ефективне управління ресурсами як місцевого, так
і державного бюджетів, транспарентність фінансових операцій.

Наукові пошуки щодо такого напрямку як казначейське обслуговування виконання
бюджетів були висвітлені у працях таких фахівців як С.О.Булгакової, В.І.Стоян, С.І.Юрія,
В.Александров, Й.Бескид, О.Василик, Є.Галушка, О.Даневич, Л.Осипчук, К.Лавлюк,
П.Петрашко, Ю.Пасічник, В.Ракитський, В.Федосов, Й.Хижняк, М.Чечетов та багато інших
[5].

У 1995 році відповідно до Указу Президента України було створено Державне
казначейство України при Міністерстві фінансів та запроваджено казначейське виконання
державного бюджету. Казначейське виконання державного бюджету забезпечило більш
ефективне та цільове використання коштів державного бюджету. Проте, система виконання
місцевих бюджетів продовжувала бути неефективною [1].

В 1999 році з метою подолання проблем в сфері ефективного управління коштами
місцевих бюджетів було розпочато експеримент щодо запровадження казначейської системи
виконання бюджетів на місцевому рівні в Дніпропетровській та Черкаській областях згідно
постанови КМУ від 01.04.1999 р. №522. Під час здійснення даного експерименту місцеві
бюджети даних областей були переведені на казначейське обслуговування в територіальні
відділення органів Державного казначейства відповідної області. Казначейське виконання
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місцевих бюджетів значно посилює контроль за використанням бюджетними організаціями
бюджетних коштів, передбачених на їхнє утримання і проведення заходів. Адже воно
забезпечує щоденний контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів,
дотриманням штатної, фінансової і касової дисципліни, відповідність наданих до оплати
документів (рахунків, договорів, актів виконаних робіт (наданих послуг) тощо) вимогам
чинного законодавства [3].

На сьогодні, казначейська система обслуговування місцевих бюджетів має ще низку
проблем методичного, організаційного та матеріально-технічного характеру, проте дає змогу
органам державної та місцевої влади налагодити процес ефективного управління коштами
місцевих бюджетів.

З огляду на необхідність оптимізації процесу управління бюджетними коштами,
розроблену нову модель функціонування Державного казначейства, засновану на принципах,
прийнятих для банківської системи, крім уже існуючих функцій із виконання дохідної та
видаткової частин бюджетів, покладаються суто банківські функції, а саме: робота з
клієнтами щодо банківських операцій, безпосереднє проведення платежів розпорядників
коштів через розрахункові палати органів Державного казначейства, складання щоденного
балансу операційного дня Держказначейства [4].

Ситуація, яка склалася нині в економічному розвитку нашої держави, свідчить про те,
що централізація в управлінні країною та її економікою безперспективна. Без децентралізації
функцій у розвитку економіки регіон не може забезпечити налагодження взаємозв'язків
територіальних інтересів із загальнодержавними. Кожний регіон, враховуючи власні
економічні та соціальні потреби, визначає свою участь у спільному з іншими регіонами
розв'язанні міжрегіональних проблем. Інакше неможливий міжрегіональний обмін
фінансовими й матеріально-технічними ресурсами.

Таким чином, аналіз проблем функціонування місцевих бюджетів базового рівня
бюджетної системи дає змогу зробити висновки щодо здійснення заходів, спрямованих на
покращання умов формування місцевих бюджетів.

Спираючись на зарубіжний досвід, необхідно створити спеціальні бюджетні фонди
фінансового вирівнювання територій. Тому вже сьогодні назріла необхідність визначення
обґрунтованого нормативу бюджетної забезпеченості кожної області, району, міста з
урахуванням економічного, соціального, природного й екологічного стану відповідних
територій.

Література:
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бюджету за доходами // Науковий вісник БДФА .-2008.-№ 3.-С.53-59.
3. Павлюк К.В.Казначейське обслуговування місцевих бюджетів // Фінанси України. -2004. -№ 5. - С.68-75
4. Чечуліна О. Державне казначейство- правовий статус та напрямки діяльності // Економіка. Фінанси.
Право. -2000. -№ 12. - С. 18-25.
5.ЮрепкоА.М. Державне казначейство України як орган виконавчої влади // Регіони.-2009.-№ 5.-С.5-7.

Танцюра Л. група МБ-61
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ЗМІНИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ВСТУПОМ ДО СОТ
Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних чинників впливу на

рівень розвитку економіки кожної окремої країни і світового прогресу в цілому. Вступ
України до СОТ є одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики України.

Процес приєднання України до СОТ триває з 1993 року і передбачає:
- узгодження з країнами-членами Робочої групи графіків зниження імпортного мита та
режиму доступу до ринку послуг. До Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до
СОТ входять 42 члени СОТ (враховуючи оновлений склад Європейського Союзу).
- завершення багатосторонніх переговорів з країнами-членами Робочої групи та
узгодження проекту Звіту Робочої групи;
- гармонізацію законодавства з нормами та вимогами СОТ.
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В частині законодавчого забезпечення процесу вступу України до СОТ Верховною
Радою України протягом 2005 та 2006 років було прийнято 38 Законів України, але це не
ліквідувало усі недоліки української законодавчої системи.

Українській системі оподаткування всього 14 років.  Тому назвати її сталою не можна.
Кількість щорічних змін до податкових законів вимірюється десятками, а часом і сотнями.

На 2010 р. в Україні існує 4 основних податки, що формують бюджет Україні: податок
на додану вартість,податок з доходів фізичних осіб,податок на прибуток підприємств,
акцизний збір.

Основним напрямом реформування податкової системи України, починаючи з 1995 р.,
є зниження податкового навантаження на економіку (табл. 1).

Таблиця 1
Зміни ставок податків в Україні 1995-2007 рр.*

Роки
Податки

1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007

податок на додану вартість 28% 28% 23% 20% 20% 20% 20%

податок з доходів фізичних осіб 10, 15, 21, 30, 40% 13% 13% 13% 15%

податок на прибуток підприємства 30% 30% 30% 25% 25% 25% 25%
* складено за даними [2]

Отже, за даними табл. 1 ставки податків в Україні знизились.
Доходна частина Державного бюджету України формується насамперед за рахунок

податкових, неподаткових та інших надходжень.
Система оподаткування України розвивається поступово, зміни, які відбулися за роки

незалежності, були позитивні: кількість податків було зменшено, податкові ставки знижено,
зменшилась кількість звільнень від оподаткування, розширилась база оподаткування,
поліпшилось надходження податків.

Наряду з позитивними змінами існують значні недоліки у податковій системі України:
податкова система України має фіскальну спрямованість; нормативно-правова база
оподаткування є складною неоднорідною та нестабільною;дорогою в
адмініструванні;недосконалою є система формування коштів соціального призначення;досі
не має єдиного Податкового кодексу.

Недоліки системи оподаткування України говорять про необхідність її реформування.
На цей час вже розроблений проект концепції реформування податкової системи України.
Концепція реформування податкової системи України розроблена на період до 2015 року з
метою проведення цілісної та системної реформи у сфері оподаткування, виходячи із
стратегічної цілі - побудови конкурентоспроможної соціально-орієнтованої ринкової
економіки та інтеграції у європейське співтовариство.

Слід відзначити, що на сьогодні більшість невідповідностей податкового законодавства
України нормам та вимогам угод ГАТТ-СОТ вже усунена завдяки внесенню до нього
останнім часом змін, що полягали у скасуванні переваг, наданих для вітчизняних
товаровиробників.

Але все ж таки залишаються деякі невідповідності податкового законодавства до норм
та вимог СОТ. Для їх ліквідування треба:
- зрівняти ставки акцизного збору на імпортні алкогольні напої та на алкогольні напої
вітчизняного виробництва;
- прийняти Податковий кодекс України;
- удосконалити принцип режиму найбільшого сприяння та національного режиму в
Україні;
- усунути протекціонізм в застосуванні національних податків, зокрема, акцизного збору,
та регулюючих заходів по відношенню до імпортних товарів на користь товарів вітчизняного
виробництва.
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СТАНОВИЩЕ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОВОДЖЕННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІСЛЯ

КРИЗОВИЙ ПЕРІОД ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Економічна криза як у всьому світі, так і в Україні, відзначилась негативними проявами

у фінансовому секторі. Особливо помітно демонструє наслідки її впливу факт занепаду
фондового ринку, що відбувся через втрату до нього інтересу іноземних інвесторів та
прогресуючу кризу у банківському секторі.

В умовах розгортання кризових явищ зберегли стабільність лише дочірні компанії
потужних іноземних банків,  державні банки,  а також фінансові установи,  що входять до
складу крупних фінансово-промислових груп із стабільним притоком валюти[1]. В той же
час, багато банківських установ припинили існування або суттєво зменшили витрати на свою
діяльність і перешли у режим цілковитої економії власних фінансових ресурсів. Економія
банками ресурсів вплинула на кількість представництв цих установ у регіонах, і разом із тим
викликала зменшення штату працівників. Банківські установи почали проводити активну
політику управління трудовими ресурсами, характерною ознакою якої стали масові
скорочення співробітників та зменшення посад у найнижчій ланці фінансового
менеджменту.

В основному, наслідки кризи відчули на рядові виконавці фінансового сектору; топ-
менеджери та представники керівної ланки зберегли свої посади. Прояви кризи знайшли своє
відображення у зменшенні розміру заробітної плати та збільшенні кількості обов’язків,  що
повинні виконувати працівники. Причиною першого із наведених фактів стала політика
зменшення адміністративних витрат, а другий – є непрямим наслідком такої політики,
оскільки мінімізація кількості працюючих призвела до збільшення робочого навантаження
на тих працівників, які не були звільнені.

Персонал компаній нині виказує усе більшу готовність захищати інтереси бізнесу і за
необхідності йти на певні жертви, як то скорочення зарплатні, затримання терміну її
виплати, необхідності працювати понаднормово.

У січні 2010 року, за даними Держкомстату України, середня заробітна плата
працівників фінансового сектору складала 4179 грн.[2]. Такий розмір цього показника
свідчить про те, що рівень заробітної плати працівників у фінансовому секторі залишається
домінуючим серед інших видів економічної діяльності. На сьогодні помітні і інші ознаки
активізації роботи у фінансовій сфері. По-перше, це збільшення потреби підприємств та
фінансових установ у трудових ресурсах,  (у період з січня по вересень 2009  року така
потреба становила 2,9 тис. осіб, а станом на грудень 2009 вона збільшилась на 24,1% і склала
3,6 тис. працівників)[2].

Спад кризових явищ намітився і у тенденціях працевлаштування в установах
фінансового сектору. Що ж до динаміки потреби суб’єктів ринку фінансових послуг у
працівниках, то нині зберігається тенденція до пошуку професіоналів; наявна кількість
співробітників нижчої ланки управління не демонструє суттєвих змін.  За даними
рекрутингового агентства Management Consulting, у 2010 році більшість компаній перейдуть
від традиції хаотичного ведення бізнесу до бюджетування і планування, а отже, підвищиться
попит на фахівців з оптимізації бізнес-процесів – фінансистів. Обсяги грошових ресурсів у
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бізнесових структур зменшилась, тому питання їх ефективного використання, а також
управління фінансовими потоками набуде більшої актуальності[3].

Спеціалісти, що обіймають посади фінансових директорів - це “дорогі фахівці”, і у наш
час невеликі компанії заощаджують на цих вакансіях. Поки що дрібним фірмам необхідні
працівники на посади головних бухгалтерів, які зможуть заразом виконувати обов’язки і
фінансових директорів. Однак, по-перше, фахівців, які здатні кваліфіковано поєднувати
обидві функції, дуже мало, по-друге, запити, щодо оплати праці фінансових директорів
знизилися, і тому підприємства, які раніше не мали можливості найняти такого спеціаліста,
тепер можуть дозволити собі взяти до штату професіонала-фінансиста[3].

Рекрутам на посаду фінансового директора потрібно готуватися до виконання
додаткових завдань. Навіть у середніх, за розмірами компаніях, керівникові вже такого рівня
підпорядковуються бізнес-аналітики, системні адміністратори, логістики.

Ураховуючи існуючі реалії ринку праці, експерти стверджують, що у найближчі два-
п’ять років зменшиться попит на економістів, фінансистів та юристів. Виправити ситуацію
можна лише у тому випадку,  якщо держава обере інноваційний шлях розвитку економіки.
Такий вибір спонукатиме до того, що практично на всі спеціальності збережеться стабільний
попит, але при цьому фахівці повинні будуть мати інтелектуальний потенціал та високий
рівень креативного мислення.

Ситуацію, що склалася, повинні усвідомлювати як теперішні так і майбутні працівники
фінансового сектору економіки. Ринок праці у цій галузі має задатки для поступального
розвитку та динамічного збільшення потреби у висококваліфікованих, енергійних,
цілеспрямованих та креативних фахівцях.
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Секція 5. Цивільно-правові відносини суб’єктів господарювання.
Бзенко Т. А. група ЮР-81

Товстопят Л.М. к.і.н., доцент кафедри теорії
та історії держави і права, СУЕМ

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Важливими інститутами громадянського суспільства в Україні є громадські організації.

Відповідно до Закону України « Про об’єднання громадян» громадською організацією є
об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних,економічних
,творчих ,вікових,національно-культурних ,спортивних та інших спільних інтересів
громадян.

Нині в Україні зареєстровано близько п’яти тисяч громадських організацій, з яких 21%
займаються проблемами інвалідів та ветеранів, 19% – культурою й освітою, 14% –
проблемами в галузі материнства і дитинства,  11% –  економікою та культурою,  6% і 4% –
відповідно наслідками Чорнобильської аварії і проблемами довкілля, 5% – проблемами
молоді.

Сьогодні можна виокремити такі головні проблеми, що стоять перед громадськими
організаціями:

1. недостатність людських ресурсів;
2. нестабільне фінансування, через що деякі організації мають припинити свою

діяльність або лишаються тільки на папері; крім того, постійний пошук джерел фінансування
штовхає громадські організації на зближення з бізнесовими і державними організаціями, що
призводить до втрати незалежної позиції;

3. недостатня розвиненість горизонтальних зв’язків між громадськими організаціями
(обмін інформацією, проведення спільних заходів) внаслідок того, що кожна з них займає
окрему нішу, є практично самодостатньою і діє самостійно;

4. практика створення громадської організації під окрему політичну особу для
реалізації її власних інтересів, а не виконання соціальної місії та суспільної функції; як
правило, такі організації існують формально і з’являються на арені лише тоді, коли в цьому є
політична потреба;

5. маловпливовість. Реальну змогу впливати на рішення Уряду та місцевих органів
влади мають лише обмежено коло організацій;

6. брак професіоналів високої кваліфікації. Зараз немає достатньої кількості
спеціалістів, які можуть залучатися громадськими організаціями до співпраці, а послуги тих
фахівців, які є, потребують високого рівня оплати.

Недостатньою є увага до громадських організацій з боку держави. Державні структури
частіше сприймають їх як небажаного прохача, а не як рівноправного партнера, не виявляють
бажання до співпраці взагалі або,  в кращому разі,  відводять громадським організаціям роль
другорядного партнера.

Література:
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2.  Центр політичного моніторингу і прогнозування "Варіанти" Олійник О. М. « Громадські організації в
Україні : Українські реалії та світовий досвід»

Бойко Ю. група ЮР-81
Товстопят Л.М.  к.і.н., доцент кафедри теорії
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Комітети Верховної Ради України – це постійно діючі депутатські органи Українського
парламенту, призначені своєю роботою сприяти безперервній діяльності єдиного органу
законодавчої влади.  Комітети –  допоміжні органи Верховної Ради України,  що повинні
забезпечувати реалізацію парламентом його функцій і наділені для цього відповідними
повноваженнями. Вони відповідальні перед Верховною Радою України за свою діяльність і
їй підзвітні.
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Правовий статус комітетів закріплюється Конституцією, Регламентом Верховної Ради
України, Законом «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 р. і
положеннями про комітети, які затверджуються парламентом. Особливість правового
статусу комітетів полягає в тому,  що вони,  будучи органами Верховної Ради України,  не
складають самостійну систему органів державної влади.

Перелік комітетів, функціональна спрямованість їхньої діяльності визначаються
Верховною Радою України з урахуванням важливості проблем державного, господарського,
соціально-культурного будівництва, а також завдань, що стоять перед парламентом.
Комітети створюються за функціональним і галузевим принципом. Функціональні комітети
здійснюють одну або декілька функцій і їхня діяльність не пов’язана з певною галуззю
народного господарства (наприклад, з питань бюджету, з питань свободи слова й
інформації). Галузеві комітети створюються по одній або декількох галузях господарського
або соціально-культурного будівництва (наприклад, з питань науки та освіти, з питань
будівництва, транспорту і зв’язку).

На сьогодні,  згідно з Постановою Верховної Ради України від 1  лютого 2000 р.  «Про
перелік комітетів Верховної Ради України чотирнадцятого скликання» (в редакції Постанови
від 06.04.2000 р.) у парламенті створено 23 комітети:

1. У галузі державного будівництва:
– з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради

України;
– з питань державного будівництва та місцевого самоврядування;
– з питань правової політики;
– у закордонних справах;
– з питань національної безпеки і оборони;
– з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
– з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
2. У галузі господарської діяльності:
– з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та

інвестицій;
– з питань промислової політики і підприємництва;
– з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки;
– з питань аграрної політики та земельних відносин;
– з питань фінансів і банківської діяльності;
– з питань бюджету;
– з питань будівництва, транспорту і зв’язку;
– з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків

Чорнобильської катастрофи.
3. У галузі соціально-культурного будівництва:
– з питань культури і духовності;
– з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
– з питань свободи слова та інформації;
– з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства;
– з питань науки і освіти;
– з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму;
– з питань соціальної політики та праці;
– у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.
До складу комітету входять голова, перший заступник голови, заступник голови,

секретар і члени комітету. Структурними підрозділами комітету є підкомісії та робочі групи.
Підкомісія створюється для забезпечення конкретних напрямків діяльності у складі не

менше 3 членів комітету. Члени комітету можуть входити до складу декількох підкомісій.
Голова підкомісії обирається на засіданні комітету відкритим голосуванням більшістю
голосів.

Робочі групи створюються для підготовки законопроектів, проектів актів комітету. До
їх складу включаються члени комітету, народні депутати, що не є членами комітету,
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співробітники Секретаріату, науково-дослідних установ та навчальних закладів, фахівці-
практики,  автори проектів.  Очолює робочу групу народний депутат,  якщо він в
ініціативному порядку бере на себе відповідальність за підготовку законопроекту.

Комітети обираються з числа народних депутатів на 1-й сесії Верховної Ради нового
скликання на термін її повноважень. Утворення комітетів здійснюється після формування і
реєстрації фракцій. Кількісний склад кожного комітету визначається Верховною Радою
України, але депутат може бути членом лише одного комітету.

Кандидатури для обрання голів комітетів і їхніх членів висуваються на засіданнях
депутатських груп і фракцій відповідно до квот пропорційного представництва з
урахуванням згоди депутатів. Квота встановлюється Погоджувальною радою.

Обрання голів комітетів здійснюється за списком у цілому без обговорення шляхом
поіменного голосування, за результатами якого приймається постанова Верховної Ради
України.  Список кандидатур на посади голів комітетів подається до Верховної Ради
Погоджувальною радою депутатських фракцій (груп).

Список для обрання голів комітетів повинен мати: назви всіх комітетів, прізвище, ім’я,
по батькові відповідних кандидатів, дані про їх партійну належність, розрахункову квоту
пропорційного представництва кожної групи і фракції. Цей список поширюється серед
депутатів.

Кожному кандидату на посаду голови комітету надається слово для виступу.
Члени комітетів обираються списком без обговорення шляхом поіменного голосування.
Обрання перших заступників голів комітетів здійснюється Верховною Радою України у

порядку, встановленому для обрання голів комітетів. Заступник голови комітету обирається
на засіданні комітету за пропозицією його голови більшістю голосів від загального складу
комітету.

За необхідності Верховна Рада України може створювати нові комітети,
реорганізовувати раніше створені, змінювати їх персональний і кількісний склад.

Голова комітету може бути відкликаний Верховною Радою України за його письмовою
заявою, у зв’язку з його незадовільною роботою, а також за іншими обставинами, що роблять
неможливим виконання ним своїх обов’язків. Пропозиція про відкликання голови комітету
вноситься Головою Верховної Ради України або за рішенням комітету, прийнятим не менш
як 1/3 депутатів від фактичної кількості членів комітету.

Якщо питання про відкликання вноситься комітетом, Верховна Рада України
заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комітету і голови комітету про його
діяльність на цій посаді. У постанові парламенту про відкликання голови комітету вказується
причина відкликання, яка заноситься до його трудової книжки.

Депутати, що входять до складу однієї фракції або групи або є членами різних фракцій,
можуть за їхньою згодою обмінятися місцями членів комітетів, але не більше одного разу на
рік.  Для цього подається заява на ім’я Голови Верховної Ради України,  що засвідчується
заявником і уповноваженим представником фракції.

Обрання перших заступників голів комітетів здійснюється Верховною Радою в
порядку, встановленому для обрання голів комітетів. Заступник голови комітету обирається
за пропозицією голови на засіданні комітету більшістю голосів відкритим голосуванням.
Секретар комітету обирається з членів комітету на засіданні комітету більшістю голосів.
Перший заступник,  заступник голови та секретар комітету не можуть бути членами однієї
фракції (групи).

Основними напрямками діяльності комітетів виступають:
1. Законопроектна функція:
– організація розробки за дорученням Верховної Ради України або за власною

ініціативою проектів актів Верховної Ради;
– попередній розгляд і підготовка висновків і пропозицій по законопроектах, що

внесені іншими суб’єктами законодавчої ініціативи;
– доробка і редагування законопроектів за результатами розгляду в першому і

наступних читаннях;
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– узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли в процесі всенародного
обговорення законопроектів.

2. Контрольна функція:
– здійснення контролю за дотриманням та реалізацією Конституції та законів України,

інших нормативних актів Верховної Ради України, за відповідністю підзаконних актів
Конституції, законам України, а також вивчення ефективності їх застосування;

– вивчення доцільності та ефективності дій Уряду України, інших органів державної
виконавчої влади, їх посадових осіб у питаннях, віднесених до компетенції комітетів,
підготовка та подання відповідних висновків на розгляд Верховної Ради України;

– участь у складанні, прийнятті, контролі за виконанням державного бюджету в
частині, що віднесена до компетенції комітетів, з метою забезпечення доцільності,
економності та ефективності використання державних коштів.

3. Номінаційна функція:
– попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, що відповідно до Конституції

обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України;
– заслуховування та підготовка для розгляду парламентом відповідних висновків щодо

цих кандидатур;
– обговорення кандидатур посадових осіб, призначення яких відповідно до

законодавства погоджується з комітетами; підготовка відповідних висновків щодо цих осіб.
4. Експертно-аналітична функція:
– попередній розгляд і підготовка висновків і пропозицій щодо ратифікації або

денонсації міжнародних договорів, проектів програм соціально-економічного і культурного
розвитку та інших питань, що розглядаються Верховною Радою України;

– збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до компетенції
комітетів, організація слухань з цих питань, в тому числі на засіданнях Верховної Ради
України.

Комітети мають право:
– вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань Верховної Ради

України, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання, визначати
доповідачів (співдоповідачів);

–  публікувати законопроекти до внесення на розгляд Верховною Радою України у
першому читанні і звертатися до наукових установ, організацій, громадян з пропозицією
висловити свою точку зору;

– вносити пропозиції до Верховної Ради України про проведення всенародного
голосування (референдуму) з найважливіших питань державного життя країни;

– укладати договори з науково-дослідними установами, навчальними закладами на
науково-інформаційний пошук, розробку, доробку та експертизу законопроектів;

– розглядати пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів
або внесенні змін у діючі, а в разі потреби готувати висновки на розгляд Верховної Ради
України;

– під час здійснення контрольних функцій мають право заслуховувати Першого віце-
прем’єра, віце-прем’єрів, міністрів, керівників міністерств, центральних та інших органів
виконавчої влади України.

 За пропозицією комітету керівники цих органів зобов’язані прибути на його засідання
і дати пояснення з питань, що розглядаються;

–  під час здійснення своїх контрольних повноважень мають право доручати
відповідним органам проведення оперативно-розшукових дій, передбачених ст.2,5,6 та
п.1,3,4 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

– звертатися з питань, віднесених до їхнього відання, до Голови Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету Міністрів України та інших організацій, установ,
підприємств незалежно від форм власності;

–  вносити пропозиції про заслуховування на сесії Верховної Ради України звіту
Кабінету Міністрів України про його діяльність, звітів керівників міністерств та інших
органів виконавчої влади;
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– здійснювати зв’язки з відповідними органами парламентів іноземних держав, брати
участь у роботі міжнародних організацій і форумів.

Комітети не мають права законодавчої ініціативи й офіційного тлумачення законів.
Комітети у межах своєї компетенції вивчають практику застосування, впровадження та

виконання прийнятих законів або їх окремих положень та ефективність їх дії, розглядають
будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у
внесенні змін і доповнень до чинних законодавчих актів,  і в разі необхідності готують
відповідний висновок на розгляд Верховної Ради України. Вони можуть також здійснювати
дослідження тенденцій та прогнозування розвитку ситуації стосовно питань, що належать до
їх компетенції.

Комітет, визначений головним з певного законопроекту чи проекту іншого акта
Верховної Ради України, узагальнює та систематизує пропозиції, поправки і висновки інших
комітетів та готує їх на розгляд Верховної Ради України.  Він має право також вносити
пропозиції і поправки під час розгляду законопроекту на своєму засіданні.

Обов’язки комітетів:
– якісно, відповідно до вимог законодавства, готувати законопроекти до розгляду на

пленарних засіданнях Верховної Ради України, здійснювати попередній їх розгляд,
редагування та підготовку питань, що належать до їх відання;

– періодично звітувати перед Верховною Радою України про свою діяльність;
– вчасно виконувати доручення Верховної Ради України з питань законопроектної та

організаційної роботи;
–  вивчати і використовувати у своїй діяльності громадську думку,  розглядати

звернення громадян, що містять пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вчасно
реагувати на них.

У разі невиконання або неналежного виконання головами комітетів своїх обов’язків
Верховна Рада України може достроково відкликати їх з посади, ліквідувати чи
реорганізувати комітет у порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.

Комітети Верховної Ради України будують свою роботу на принципах законності,
гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

Організаційними формами роботи комітетів є прості й спільні засідання комітетів,
засідання-слухання, засідання підкомісій і робочих груп, персональна робота голів,
заступників і секретарів комітетів.

Основна організаційна форма роботи парламентських комітетів – засідання, які є
правомочними, якщо на них присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою
України складу її членів. Засідання проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за
рішенням комітету проводиться закрите засідання.

Слухання проводяться з питань, віднесених до компетенції комітетів. З метою
одержання різнобічної інформації з питань, що розглядаються, їх вивчення й обговорення.
Інформація використовується для прийняття рішень комітетів. Кворум для проведення
слухання – не менше 3 членів комітету. Під час слухання кожний член комітету має право
задавати питання виступаючим і одержувати відповідь на них.

Засідання скликає голова комітету відповідно до затвердженого плану роботи комітету,
за дорученням Верховної Ради України або за власною ініціативою. Голова зобов’язаний
скликати засідання, якщо на цьому наполягає не менше 1/3 членів комітету.

За результатами обговорення питань на засіданнях більшістю голосів приймаються:
1) рішення – з питань, що стосуються організації роботи комітетів;
2) рекомендації – щодо контрольної діяльності комітетів;
3) висновки – по законопроектах і кандидатурах, що пропонуються для обрання,

призначення або затвердження Верховною Радою України.
Рекомендації комітетів підлягають обов’язковому розгляду органами державної

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об’єднань громадян,
підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи
повинно бути повідомлено комітетам у встановлений ними строк.
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Голосування здійснюється вікрито, особисто членами комітету. Депутати, які з
поважних причин відсутні на засіданні комітету, можуть брати участь у голосуванні з
питань, внесених на розгляд комітету, шляхом подачі письмових заяв щодо позиції депутата
з обговорюваних на засіданні питань. Підрахунок голосів проводить секретар комітету. На
кожному засіданні ведеться протокол, а за рішенням комітету – стенограма засідання.

Протокол і стенограма засідань є офіційними документами, що під-тверджують процес
обговорення і прийняття рішень комітету. Вони зберігаються й у випадку звернення
народного депутата надаються для ознайомлення.

Для розгляду на засіданнях комітетів питань, що відносяться до їхнього відання,
можуть запрошуватися представники Кабінету Міністрів України, центральних органів
виконавчої влади, автори законопроектів, вчені, експерти. Комітети забезпечують їх
нормативними документами, що будуть розглядатися на засіданні.

Голова комітету не менше ніж на 2-тижневий термін складає розпис работи комітету з
урахуванням доручень Верховної Ради, і він затверджується на засіданні комітету.
Складається і план-графік роботи над законопроектами, щодо яких комітет визначений
профільним.

Проекти актів, документи, інформаційні матеріали передаються членам комітету не
пізніше ніж за 3 дні до їх розгляду на засіданні комітету.

Спільні засідання комітетів проводяться за їхньою ініціативою або за дорученням
Верховної Ради України. На них розглядаються питання, що відносяться до відання
декількох комітетів.  Ці засідання веде один з голів комітетів за взаємною згодою.  Спільні
засідання можуть також вести Голова або заступники Голови Верховної Ради України.
Рішення, прийняті на спільних засіданнях, підписуються головами комітетів.

Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування
комітетів здійснює аппарат Верховної Ради України і в першу чергу – секретаріати комітетів.

Організація роботи комітетів покладається на голову, який:
– забезпечує упорядкування плану роботи комітету і виконання плану-графіку робіт

над законопроектами;
– представляє комітет у відносинах з іншими державними органами, об’єд-наннями

громадян, відповідними органами парламентів закордонних держав;
– підписує прийняті комітетом документи;
– інформує Верховну Раду України про роботу комітету не рідше 1 разу на рік;
– здійснює координацію роботи комітету з іншими парламентськими комітетами;
– пропонує кандидатури на посаду заступника голови та секретаря комітету;
– дає доручення заступнику голови, головам підкомісій і секретарю комітету;
– головує на засіданні комітету;
– забезпечує ведення кошторису витрат комітету, передає Верховній Раді України звіти

про використання коштів;
– веде прийом громадян;
– наприкінці терміну повноважень Верховної Ради України забезпечує передачу Голові

Верховної
Ради даних про стан справ по кожному законопроекту; перелік законопроектів, по яких

комітет був визначений профільним і розгляд яких не було завершено; документи по
прийнятих законопроектах.

Заступники голови комітету виконують обов’язки голови у випадку його відсутності, а
також, за дорученням голови, окремі його функції. Секретар комітету бере участь в
упорядкуванні плану роботи комітету і плану-графіку робіт над законопроектами, контролює
ведення діловодства комітету, підписує протоколи його засідань, веде облік засідань,
контролює виконання планів роботи комітету.
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Бреус В.  група Юр – 91
Мошняга Л.В. ст.. викладач, СУЕМ

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І
ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ

Актуальним положенням, яке потребує всебічного дослідження для розкриття правової
природи відносин відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного
законодавства та порушенням екологічних прав громадян є питання щодо видів та структури
такої шкоди, її особливостей.

Із розвитком галузі екологічного права науковці га практики відзначали особливості відносин в цій
сфері, зокрема що стосується шкоди, яка виникає в результаті екологічних правопорушень і має властиві
їй, специфічні риси. Питанням дослідження особливостей такої шкоди приділяли увагу цілий ряд
науковців в галузі екологічного права. Проте залишаються недостатньо розкритими деякі аспекти цієї
проблеми. Зокрема, це стосується видів, структури, розмірів та способів визначення та відшкодування
шкоди, яка заподіюється громадянам у випадку порушення їх екологічних прав.

Шкода, заподіяна природному середовищу проявляється в забрудненні довкілля, тобто фізико-
хімічних змінах у стані атмосферного повітря, земель, вод, знищенні чи погіршенні окремих
природних об'єктів чи екосистем. Шкода здоров'ю проявляється у втратах фізіологічного,
генетичного, матеріального та морального характеру. Шкода матеріальним цінностям
проявляється в обмеженні майнових прав власника певного майна Найповніше і найґрунтовніше
структуру та види шкоди, заподіяної довкіллю дослідив В. Петров. Автор обґрунтовує положення
про поділ шкоди, заподіяної природному середовищу, на економічну та екологічну.

Економічна шкода, заподіяна природному середовищу, - це ті негативні зміни в
його стані, що викликані забрудненням, виснаженням, руйнуванням природного середовища і

ведуть до знищення, погіршення чи втрати матеріальних благ, втрати коштів, що були вкладені в
покращення природного об'єкта, або необхідності додаткових витрат на його відновлення.

Екологічна шкода проявляється впродовж тривалого (невизначеного) проміжку часу через їх
пов'язаність в єдиній екологічній системі. Наприклад, через безпосереднє забруднення
атмосферного повітря забруднюються водні об'єкти, через водне середовище забруднюються
рибні запаси і, відповідно через вживання забрудненої рибної продукції може бути заподіяна
шкода здоров'ю людини.

Поділ шкоди, заподіяної довкіллю на економічну та екологічну, як пропонують
науковці,  може бути застосовано для диференціації шкоди,  заподіяної громадянам,  при
порушенні їх екологічних прав. Проте, більш доцільно вести мову про шкоду економічну і
шкоду, що заподіяна життю і здоров'ю людини.

Потрібно зауважити,  що не завжди порушення екологічних прав громадян тягне за
собою негативні наслідки у вигляді шкоди майну, життю чи здоров'ю особи. Прикладом
цього може бути випадок,  коли особа не може використати своє дозвілля у звичному місці
відпочинку через його забруднення або коли ображено її естетичні почуття знищенням
зелених насаджень.

 Згідно Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я та Основ законодавства
України про охорону здоров'я - здоров'я людини характеризується станом повного
фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутністю хвороб чи
фізичних вад.

Питанню охорони житія і здоров'я людини від негативного впливу довкілля поки що не
приділено достатньої увага ні законодавцями, ні науковцями.

Відсутність теоретичних розробок і недосконалість законодавства щодо регламентації
визначення та відшкодування такої шкоди заважає, а інколи робить неможливим практично
вирішувати цю проблему.

Література:
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ
РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Кожна держава забезпечує права та свободи особистості за допомогою норм
національного права, внутрішніх механізмів та процедур. Правовий статус громадянина в
Конституції України базується на здобутках світового досвіду, а також відповідає визнаним
міжнародним стандартам у галузі прав людини.

Конституція України закріплює систему економічних, соціальних і культурних прав,
які повинні гарантувати економічну свободу людини, її розвиток як вільної, забезпеченої у
своїх життєвих потребах особистості.

Аналіз тенденції розвитку соціально-економічних та культурних прав дозволяє
виділити такі прояви й тенденції розвитку вказаних прав та свобод:

- ширше запровадження у суспільну свідомість уявлення про те, що саме людина є
первинним, головним суб`єктом права;

-поширення принципу правової рівності;
-універсалізація концепції соціально-економічних та культурних прав та свобод

людини і громадянина;
- утворення та розгортання діяльності неурядових, громадських та інших організацій із

питань захисту прав людини. Щодо такої діяльності здійснюється державна підтримка
правозахисних неурядових організацій;

- об’єктивне інформування світової громадськості про стан дотримання даних прав та
свобод людини і громадянина у різних державах (через міжнародні і національні засоби
массової інформації, через офіційні інститути міжнародних організацій);

- поширення верховенства норм міжнародного права щодо норм внутрішнього
державного законодавства з питань прав та свобод людини і громадянина;

- підвищення ефективності міжнародних контрольних механізмів щодо захисту
соціально-економічних та культурних прав та свобод людини і громадянина;

- створення умов для забезпечення достатнього життєвого рівня населення, розвитку
трудового потенціалу;

- недопущення надмірної диференціації населення за рівнем доходів;
- проведення пенсійної реформи;
- надання матеріальної підтримки незахищеним верствам населення;
- всебічного розвитку освіти, культури;
- поліпшення охорони здоров’я населення.
Зазначені тенденції мають враховуватися при загальній оцінці сучасного стану

законодавства як в нашій державі так і на міжнародному рівні.
На сьогоднішній день проблема прав і свобод людини і громадянина набула досить

гострих форм, а саме щодо таких його видів як соціально-економічні та культурні права.
Відповідно до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966

рік «Всі народи мають право на самовизначення». На підставі цього права вони вільно
встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і
культурний розвиток.
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Система економічних, соціальних та культурних прав згідно з Конституцією України
охоплює право кожного на: володіння, користування і розпорядження своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, підприємницьку діяльність, працю,
страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів, відпочинок, соціальний захист,
житло, достатній життєвий рівень, охорону здоров’я, безпечне для життя і здоров’я довкілля
та інше.

Аналіз тенденції розвитку соціально-економічних та культурних прав та свобод
свідчить про те, що дана проблема на сьогодні потребує значного регулювання на
національному та міжнародному рівнях.

Для побудови держави як справжньої демократичної організації суспільства і влади
потрібно наявність та ефективність реалізації такого вагомого правового інституту, як права
та свободи людини і громадянина,  серед яких не останнє місце займають соціально-
економічні та культурні права та свободи.

Література:
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Гвоздик М.І. група ЮР-61
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
Формування українського права та визнання України соціальною та правовою

державою розпочалось в надрах «горбачовської перебудови» СРСР з прийняттям Верховною
Радою України 16 липня 1990 р. «Декларації про державний суверенітет України».
Конституційний процес 1991р – 1996 р. і практика реалізації Конституції України 1996-2010
р. виявили явні суперечності, які не були розв’язані методом розробки і прийняття
Конституції України і, починаючи з Всеукраїнського референдуму 3 квітня 2000 р., до цих
пір породжують політико-правову нестабільність та боротьбу за вдосконалення, чи
прийняття нової Конституції.

Конституція України відображає структуру та зміст правової системи України,
положення, які засновані на юридичних поняттях романо-германського типу правової
системи.

Найбільш характерним для романо-германського типу правової системи є наступне.
По-перше, наявність абстрактної правової норми, яка містить загальні правила поведінки у
вигляді прав та обов’язків суб’єктів і виконує функцію розмежування та узгодження їх
інтересів, а також визначає структуру системи права з характерною її диференціацією на
публічне та приватне право. По-друге, об’єктивна дія норми права здійснюється, насамперед,
у такій зовнішній формі як нормативно-правовий акт (який є найбільш універсальною
зовнішньою формою права для врегулювання складних суспільних відносин, дає можливість
відмежувати нормативне від індивідуального регулювання). Наявність у нормативно-
правових актів такої властивості, як юридична сила, сприяє їх ієрархічності та визнанні в цій
ієрархії найвищої сили за законами, а серед них – за конституцією. По-третє, для
забезпечення авторитетності та престижності Конституції як основного закону у системі
функціонують спеціалізовані органи конституційного правосуддя. Функції правотворчості та
правозастосування чітко розмежовуються. Для романо-германського типу правової системи
властивим є високий рівень нормативності механізму правового впливу (зокрема, механізму
правового регулювання). В ньому використовуються як загальні, так і спеціальні правові
засоби, кожен з яких виконує свої специфічні функції у правовій системі. Система джерел
права (зокрема, система законодавства) визначає основні види юридичної діяльності як
способу встановлення правових відносин.

Україна в даний час прагне увійти в європейську і світову спільноту.  Обов’язковими
умовами такого входження є економічна, політична і культурна інтеграція. Проте без волі і
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свободи для індивіда і народу жодний з напрямів інтеграції є недоступний, а сама інтеграція
стає нездоланним бар’єром.

Механізмом, який повинен реалізувати право, є держава. Власна держава і право для
українського народу є не лише головною метою, а й найвищою цінністю. Усвідомлення її є
запорукою вдосконалення і розвитку кожного зокрема і всіх громадян України разом.

Верховенство права у суспільстві – основний принцип правової держави. Він зумовлює
і інші його принципи, зокрема підпорядкування закону самої держави та її органів,
посадових осіб, інших організацій, громадян. Правова держава характеризується якістю
власне закону. Він повинен бути справедливим, гуманним, закріплювати невід’ємні природні
права кожної людини: право на життя, на свободу, на особисту недоторканість. Але свобода
не є абсолютною.  Вона допускає обмеження,  тобто має певну міру.  Ця міра повинна бути
рівною для всіх.

Будь-яка держава є демократичною настільки, наскільки її законодавство відповідає
загальновизнаним правам людини. На національних рівнях основні права людини закріплені
насамперед у конституціях. Панування у суспільному та державному житті законів, які
виражають волю більшості або всього населення країни.  Ця ознака визначає високий
авторитет закону, повагу до нього. Законів необхідно приймати стільки, щоб законодавчо
були врегульовані всі основні сфери суспільного життя. Водночас для правової держави
неоднаково,  які закони діють.  Тому до них висуваються певні вимоги:  вони повинні
виражати волю більшості або всього населення (це ознака демократичності закону). Воля
більшості населення виражається через органи держави – парламент і президента, а воля
всього населення – через референдум (всенародне голосування).

Становлення національної правової системи України за своїм генезисом та за
основними юридичними ознаками є правовою системою романо-германського типу. А
нинішній період розвитку української правової системи пов’язаний не тільки з
вдосконаленням основних ознак континентального права, але й зі зближенням її з
європейськими міждержавними правовими системами.

Інтеграція України з Європою сьогодні є не тільки можливим, але і найбільш бажаним
варіантом вирішення цілої низки питань. Україна була і залишається частиною Європи і
європейської культурної традиції, а тому інтеграційні процеси з європейськими структурами
є об’єктивно історично обумовлені як її національним та культурним розвитком, так і
правовим. В умовах національного відродження, зростаючого усвідомлення народом
України своєї європейської ідентичності, своїх базових національних інтересів така
інтеграція є об’єктивним процесом, який можна уповільнити, але не припинити. Інтеграція
України з Європою помітно вплине на всю геополітичну структуру світу.

Україна повинна враховувати у своїй геополітичній стратегії, і зробити геополітичний
вибір для українського народу на користь входження у європейський цивілізаційний простір.
Нормативне забезпечення цих процесів покладається на становлення національної правової
системи України, яка повинна створити належний механізм інтеграції з правовими
системами Ради Європи, Європейського Союзу та інших європейських структур, а також
взаємодії з іншими правовими системами.

Міжнародне співтовариство зацікавлене у тому, щоб Україна перетворилася у
демократичну за своїм характером і змістом державу, стала б стабілізуючим фактором на
Сході і в Центрі Європи. А тому становлення правової системи України має бути
сформована таким чином, щоб бути спроможною діяти у межах загальновизнаних стандартів
міжнародного співтовариства. Міжнародних престиж України буде залежати від оцінки
правової системи України світовим співтовариством як надійсної опори правопорядку,  а
також від відповідності критеріям політико-правового та економічного розвитку, яким буде
відповідати Україна і від того обсягу реальних правових зобов’язань, які вона зможе взяти на
себе.
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та історії держави і права, СУЕМ
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ НАСЕЛЕННЯ

Формування нової концепції державного управління у сфері соціального захисту
населення, особливо в умовах обмежених ресурсів, вимагає наукового обґрунтування й
удосконалення механізмів державного управління перебудовою сфери соціального захисту
населення відповідно до суспільних потреб, міжнародних норм і стандартів. Механізми
державного управління є визначальними детермінантами діяльності системи соціального
захисту населення, тобто вони відображають окремі рівні, функції й структури системи і є
об’єктом змін, спрямованих на покращання соціального захисту населення в Україні [1].

Розбудова української державності за принципами демократії об’єктивно зумовила
переосмислення основних напрямків соціальної політики. Одним з базових завдань
державного управління повинно стати формування нової національної соціальної стратегії.

У комплексі кардинальних проблем розвитку української держави, пов’язаних з
пошуком шляхів розбудови та трансформації її економіки на ринкових засадах, поступовим
подоланням кризових явищ в економічному і суспільному житті, особливого значення
набуває вирішення завдань відтворення та розвитку людського потенціалу, що передбачає
формування надійної системи соціального захисту населення [2].

Необхідною умовою розв’язання проблем соціального захисту є послідовне здійснення
стратегії економічного зростання та реалізація адекватної державної соціальної політики.
Саме тому соціальна політика держави визначається як планомірна діяльність організацій та
установ, уповноважених державою виступати від його імені, що спрямована на
врегулювання соціальної сфери.

Соціальна політика покликана вирішувати три взаємозалежні проблеми: по-перше,
забезпечувати стабільність суспільного життя (функція стабільності), по-друге, створювати
необхідні умови для розвитку суспільства та його інститутів, тобто сприяти адаптації
суспільства до нових зовнішніх і внутрішніх викликів (  функція розвитку),  по-третє,
створювати орієнтовану на ринковий контекст систему соціального захисту людей, не
здатних за об’єктивними причинами на рівних з іншими конкурувати на ринку праці
(функція захисту). А в умовах перехідної економіки Україна спроможна захищати своє
населення лише на рівні мінімальних соціальних стандартів та нормативів, що зумовлено
головним чином обмеженістю фінансових ресурсів. Тому при опрацюванні стратегії її
соціальної політики першочерговим стає вдосконалення механізмів соціального захисту та їх
ефективне поєднання з формуванням і активізацією самозахисних спроможностей населення.
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УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Початок XXI  століття в Україні,  як і в ряді інших країн СНД,  характеризується

ускладненням і загостренням комплексу проблем, пов'язаних із споживанням алкогольних
напоїв. Пияцтво в сучасному українському суспільстві набуло особливо хворобливого
характеру майже за всіма показниками - рівнем споживання алкоголю, захворюваності,
смертності на ґрунті зловживання спиртними напоями, прилученням до споживання
алкоголю наймолодшої частини населення та ін.

Соціологічні дослідження показали, що у всесвітньому масштабі 5% усіх смертей серед
молоді у віці від 15  до 29  років викликані вживанням алкоголю.  Існує певна різниця щодо
вживання алкоголю у тендерному аспекті:  практично не вживають алкоголь менш як 23%
молодих людей чоловічої статі, серед молоді жіночої статі таких було 36% [1, ст. 4-6].

На сьогоднішній день молоді люди обирають переважно пиво та слабоалкогольні напої.
Саме пиво, реклама торгових марок якого нині є найпоширенішою, найагресивнішою,
користується найвищим попитом у молоді. Майже кожна четверта молода людина (23%)
вживає пиво щотижня, а понад 6% - щодня. Дослідження серед молоді 13-17 років засвідчує,
що 89% опитаних підлітків хоча б раз у житті вживали алкогольні напої, а за останні 30 днів
це робили 60% опитаних підлітків, причому, серед учнів 10 класів про це повідомили 75%.
Щотижневе вживання алкогольних напоїв визнали 20% - 13-14-літніх, 27% серед 15-річних,
31% - 16-річних та 36% - 17-річних.

Причини першої спроби алкоголю різноманітні. Але простежуються їх характерні
зміни залежно від віку.  До 11  років перше знайомство з алкоголем відбувається або
випадково,  або його дають „для апетиту",  „лікують"  вином,  або ж дитина сама з цікавості
пробує спиртне. У старшому віці це частіше трапляється з традиційного приводу: „свято",
„сімейне торжество", „гості". Зазвичай, це буває, так би мовити, „безневинна" чарочка на
честь дня народження або іншого свята.  І хоча це відбувається за згодою батьків,  у колі
родини, все ж і таке прилучення дітей до вина небезпечне [5, ст. 67-145].

У 14-15 років з'являються приводи на зразок: „незручно було відстати від хлопців",
„друзі умовили", „за компанію", „для хоробрості". Цей мотив пов'язаний з відсутністю в
неповнолітніх життєвого досвіду, знань, що дозволяють їм вільно вступати у спілкування з
оточенням. Усі ці групи мотивів першого знайомства з алкоголем більш притаманні
хлопцям. Для дівчат типова в основному друга група мотивів, пов'язана з дотриманням
традицій [4, ст. 97-168].

До цих мотивів також можна віднести і прагнення позбутися нудьги.  У підлітків цієї
категорії істотно ослаблений або втрачений інтерес до пізнавальної діяльності. Нарешті,
деякі підлітки споживають спиртне, щоб зняти із себе напругу, звільнитися від неприємних
переживань. Напружений, тривожний стан може виникнути у зв'язку з певною ситуацією в
родині, шкільному колективі.

Для підлітків характерно проведення вільного часу переважно з друзями. І хоча
підліткові групи складаються стихійно, то така знудьгована група стає сприятливим
середовищем для вживання спиртних напоїв. Головна небезпека першої спроби алкоголю
для незрілої особистості полягає в тому, що, відчувши потяг до спиртного, підліток з
біологічною схильністю до алкоголізму стає алкоголіком практично відразу, навіть не
встигнувши зрозуміти, що з ним сталося.

Другий період – дошкільний і молодший шкільний вік. У цей період найістотнішими
причинами є дві – педагогічна неписьменність батьків, яка приводить до алкогольного
отруєння організму і сімейні алкогольні традиції, що приводять до формування інтересу до
спиртного.

Третій період – підлітковий і юнацький вік. Як основні причини можна назвати
наступні сім: неблагополуччя сім'ї; позитивна реклама в засобах масової інформації;
незайнятість вільного часу; відсутність знань про наслідки алкоголізму; відхід від проблем;
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психологічні особливості особи; самоствердження. У цей період відбувається формування
ваблення до алкоголю, яке переростає в звичку, приводячи в більшості випадків до
алкогольної залежності дитини [2, ст. 193-232].

Споживання алкоголю в підлітковому і юнацькому віці вважається символом мужності,
спроможності. Внутрішня духовна обмеженість, невміння проявити себе в шкільному
колективі обумовлюють часте вживання підлітками алкоголю ради самоствердження у
вуличній групі товаришів.

Тому одним із найважливіших напрямів соціально-педагогічної діяльності для молоді є
профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. Програми профілактики
негативних явищ розраховані на проведення профілактичної роботи передусім серед
неповнолітніх та молоді, їхніх батьків, та професійної допомоги, що надається педагогічним
колективам навчальних закладів. У процесі профілактичної роботи надається перевага
масовим формам роботи, через які порушуються питання профілактики негативних явищ
саме у молодіжному середовищі. Отже, основним масовими формами, які широко
використовуються в профілактичній роботі є акція «Молодь -  за здоровий спосіб життя»,
просвітницька робота, яка включає лекторії, виступи по радіо, в телепередачах по
формуванню і збереженню знань і навичок здорового способу життя, розрахований на
широкий загал дітей та молоді [4, ст. 97-138].

Отже,  потрібно працювати над тим,  щоб профілактична робота крокувала в ногу з
потребами молоді, щодо переконань, поглядів, щоб форми даної роботи були цікавими, а
здоровий спосіб життя був престижний.
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СУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ
Протягом всього життя ми споживаємо товари та послуги і платимо за них,  тому

незалежно від віку, статі, освіти, займаної посади, соціального статусу усі ми є споживачами.
Кожен з нас має право знати свої права,  захист яких гарантується Конституцією України,  а
саме: держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю
продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Перед тим як безпосередньо перейти до аналізу прав споживачів, давайте з’ясуємо, що
означає термін “споживач”. Постановою Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня
1996 року № 5 „Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав
споживачів” роз’яснено, що споживачем, права якого захищаються на підставі Закону
України “Про захист прав споживачів”, є лише громадянин (фізична особа), котрий
придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи,
послуги) для власних побутових потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою
діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Завжди необхідно зберігати документи, що підтверджують факт купівлі-продажу.
Це можуть бути договори, квитанції, чеки, жетони, акти виконаних робіт, свідоцтва

суб’єктів підприємницької діяльності, правила, наприклад, правила страхової діяльності,
рекламні обіцянки в газетах, буклетах, фотографії, відеокадри, запис на диктофоні, медичні
документи, рецепти і т.п. З документів, які ви маєте у паперовому вигляді, слід обов’язково
зробити ксерокопії.
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Чим більше буде у вас таких документальних доказів, тим більше шансів на успіх
матимете для відстоювання своїх прав споживача у разі їх порушення.

Якщо ваші права були порушені, то відразу необхідно написати заяву-претензію про
порушення з вимогою щодо відновлення права на адресу керівника організації-порушника
(директора магазину, керівника компанії і т.п.) чи на ім’я приватного підприємця.

Золоте правило, яке приведе до успіху та скоротить час, є таким:
- цю заяву необхідно зробити не в усній формі, а НАПИСАТИ у ДВОХ примірниках;
- передати заяву порушнику та попросити ВІДМІТКУ ПРО ВРУЧЕННЯ (в канцелярії, у

секретаря, у відповідних посадових осіб тощо), а саме: щоб проставили вхідний номер, дату,
прізвище та посаду особи, яка прийняла документ, та (бажано) штамп чи печатку цієї
організації;

- у випадку відмовлення у прийнятті заяви або надання підтвердження в її отриманні
(відмітку не роблять,  але обіцяють розібратися),  необхідно цю заяву направити на дану
адресу ПОШТОЮ, З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ВРУЧЕННЯ.

Якщо заява про порушення прав не була прийнята та/або розглянута,  не була надана
відповідь або відповідь виявилася негативною, необґрунтованою та незаконною, а проведені
переговори з керівництвом закладу не призвели до поновлення порушеного права споживача
та задоволення ваших вимог, необхідно написати скаргу до ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, яке є у будь-якому обласному місті України.
Ця скарга, як і усі інші скарги, повинна бути підготовлена та подана згідно з вищенаведеним
правилом.

Якщо скарга до Управління у справах захисту споживачів не була задоволена, і вам
надано письмову відповідь, згідно якої цей державний орган не зміг допомогти відновити
ваші споживчі права та примусити порушника задовольнити вимоги споживача, можна
звертатися до суду. Позовна заява в цьому випадку не сплачується судовим збором (раніше -
державне мито), однак, перше ніж звернутися до суду, рекомендую все ж таки звернутися до
кваліфікованого, досвідченого адвоката. Адвокат має переглянути всі матеріали справи,
докази, можливі свідчення свідків і т.п. І якщо спеціаліст-правознавець підтвердить вам факт
порушення законних прав та наявність всіх необхідних доказів, можна звертатися до суду.
Важливо також отримати від юриста інформацію щодо практики судового розгляду. Зважте
також,  що судовий розгляд -  це справа не одного дня.  Врахувавши всі «ЗА»  та «ПРОТИ»,
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО СУДУ.

Вважаю, що необхідним допоміжником в кожному українському домі повинен бути
Закон України «Про захист прав споживачів». Тому і раджу придбати його, щоб завжди був
під рукою.

Якщо такого закону дома немає, то з ним можна ознайомитись у БУДЬ-ЯКОМУ
магазині чи закладі з надання послуг, навіть у бані та перукарні, тільки потрібно звернути
увагу на настінний „Куточок споживача”. Законодавець спеціально передбачив необхідність
такого «куточку» для інформування споживачів і зобов’язав усіх українських підприємців
зробити таке оздоблення свого закладу. Окрім Закону України «Про захист прав
споживачів», у „Куточку споживача” має розміщуватися інформація щодо відповідних
телефонів та прізвищ посадових осіб державних органів з питань захисту прав споживачів,
до яких можна звернутися зі скаргою, та інші корисні повідомлення. Наприклад, у
зазначених „Куточках споживача” повинні бути затверджені у встановленому порядку
«Правила…» та Порядок торгівлі непродовольчими товарами, правила торгівлі окремими
групами товарів,

наприклад, хлібобулочними виробами, Правила торгівлі на ринках тощо. Ці нормативні
акти більш детально регламентують правовідносини у відповідних сферах і допоможуть
споживачам краще зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації.

Можу навести приклад порушення захисту прав споживача, який може статися з
кожним з нас:

“Хлопець придбав 06.12.2006 в супермаркеті мережі «СІЛЬПО» (м. Київ, вул. Підлісна,
1) пляшку вина. Вдома виявилося, що вино виготовлене 02.09.2006 , а строк вживання
складає 3 місяці. Повернувшись до магазину він поспілкувався з адміністратором, який
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відмовив йому в заміні товару,  аргументуючи тим,  що на пляшці вказано:  «Якщо після
закінчення гарантійного терміну не з'явилися видиме помутніння чи осад, вино придатне до
подальшого зберігання та реалізації». Чи є його дії правомірними?”

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», для продукції, споживчі
властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров’я,
майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк
придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що
додаються до неї при продажу, і який вважається гарантійним строком.

Строк придатності обчислюється, починаючи від дати виготовлення, яка також
зазначається на етикетці або в інших документах, і визначається часом, протягом якого товар
є придатним для використання,  або датою,  до настання якої товар є придатним для
використання.

Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням
вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув,
забороняється.

То ж дії магазину є не правомірними, і, при наявності у Вас квитанції на придбання
цього товару, продавець (мається на увазі торговельний заклад) зобов`язан повернути вам
витрачені кошти.

Нещодавно було проведено опитування і виявилося що більшість українців вважає, що
неможливо захистити свої права споживачів. При цьому 83% упевнені, що захист споживчих
прав завжди пов`язаний зі скандалом, що псує здоров`я та настрій, 65% вважають, що
відстоювати свої права в магазині й на базарі немає сенсу, оскільки продавці всіма правдами
й неправдами все одно перешкодять поверненню грошей або обміну товару.

Водночас, за словами Савченко, споживачі, які займають активну позицію, вважають,
що якщо ти зіткнувся з покупкою неякісного товару, то ти не повинен миритися з
порушенням і зобов`язаний проявити активність. У цьому впевнені 83% опитаних.

При цьому 62% респондентів вважають, що проблему з неякісним товаром вирішити не
так і складно, потрібно просто бути впевненим у своїй правоті та повернути неякісний товар,
а 80%  переконані,  що від такої покупки може вберегти підвищена уважність і ретельне
вивчення інформації на упаковці товару. У ході соцдослідження було опитано 1000
респондентів віком від 15 до 59 років у всіх регіонах України.

Також наостанок хочу зауважити, що тепер споживачі можуть подати скаргу на
виробника навіть через Інтернет.

Портал Споживача http://www.consumerinfo.org.ua/ вже зарекомендував себе як
неупереджене та достовірне джерело споживчої інформації.

Портал створювався з метою зібрати на одному сайті різносторонню інформацію, що
може стати в нагоді споживачу: про безпеку товарів та послуг, про права споживачів та
механізми їх захисту тощо.

Також, ви можете скористатися контактною інформацією відповідних організацій – як
державних, так і неурядових, – до яких можна звернутися за допомогою у випадках
порушення споживчих прав або здійснення необхідних превентивних заходів в інтересах
невизначеного кола споживачів.

На Порталі Ви зможете знайти інтерактивну віртуальну «Книгу Скарг», яка була
створена для того, щоб споживачі могли залишати свої записи на українському веб-ресурсі
для споживачів.

Залишивши скаргу на Порталі Споживача,  користувач може розраховувати на те,  що
він буде почутим, оскільки інформація про скаргу буде надіслана безпосередньо виробнику
або надавачу послуги, чий продукт або послуга не відповідають стандартам. Модерований
характер даної моделі робить її відмінною від так званих «чорний списків», унеможливить
нечесну конкуренцію і допоможе налагодити діалог між бізнесом та споживачами.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
НАПРАВЛЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ

Предлагается уточнить наименование правоохранительных органов антиделиктными,
поскольку охрана права от нарушений – частная задача борьбы с правонарушениями, что, к
примеру, в отношении борьбы с преступлениями презентует одну из восьми стадий:
выявление латентных преступлений, пресечение, раскрытие и досудебное расследование
преступлений, следственное или судебное разрешение уголовногго дела, исполнение
окончательного следственного или судебного решения, проведение работы с освободженным
до истечения или погашения судимости и проведение иных мероприятий по
предупреждению преступлений. В качестве антиделиктных органов фактически должны
выступать: 1. Суд. 2. Прокуратура. 3. Адвокатура, которую целесообразно лишить
консультационных функций, составляющих сущность правоприменительного направления
юридической деятельности за специальностью «Правоведение». 4. Следственный
департамент, который должен появиться в перспективе, когда следственные органы,
находящиеся сейчас в составе прокуратуры, службы безопасности, общей и налоговой
милиции, более правильно представить в виде самостоятельного антиделиктного органа. 5.
Служба безопасности, которую в контексте усовершенствования общей для наименования
антиделиктных органов терминологии и с учетом истории возникновения современного
понимания данного органа можно было бы назвать «чекистатура», а сотрудников данного
органа – «чекисты». 6. Милиция, которую аналогично можно было бы уже именовать
«парачекистатура», а сотрудников - «парачекисты». 7. Налоговый департамент. 8.
Таможенный департамент. 9. Пограничный департамент, который целесообразно
преобразовать из военного формирования в антиделиктный орган. 10. Противопожарный
департамент. 11. Пенитенциарный департамент. 12. Эмчаэсный департамент. 13.
Госохранный департамент (охрана госслужащих). 14. Локальноохранный департамент
(прежняя вневедомственная охрана). 15. Конвойный департамент. 17. Ордистатура, то есть
ордистические органы, что по аналогии со следственными органами также целесообразно
отделить от других антиделиктных органов в самостоятельный орган.

Направления юридической деятельности:
1. Правотворческое направление:
1.1 Законотворческое направление (принятие, развитие и толкование законов: 1.1.1.

Конституционное направление: 1.1.1.1. Базисноконституционное направление (принятие,
развитие, признание утратившей силу, толкование собственно Конституции Украины в
целом или ее отдельного положения). 1.1.1.2. Параконституционное направление (принятие,
развитие, признание утратившей силу, толкование так называемых «конституционных
законов» в целяз разъяснения или детализации отдельных положений самой Конституции
Украины). 1.1.2. Текущее законотворческое направление: 1.1.2.1. Первоначальное
законотворческое направление (принятие, развитие, признание утратившими силу и
толкование законов определенного направления или сферы применения). 1.1.2.2.
Кодификация.

1.2. Подзаконотворческое направление (принятие, развитие, признание утратившими
силу и толкование подзаконных нормативно-правовых актов): 1.2.1.
Базисноподзаконотворческое направление (подзаконных нормативно-правовых актов,
распространяющих действие на всех граждан и на всю территорию государства). 1.2.2.
Ведомственноподзаконотворческое направление (подзаконных нормативно-правовых актов,
которые действуют в пределах определенного министерства, ведомства или любой другой
корпоративной государственной или негосударственной институции). 1.2.3.
Локальноподзаконотворческое направление (актов подзаконной нормативно-правовой
организации работы определенного юридического лица, что присуще как высшим
государственным институциям - собственно Верховной Раде Украины, Кабинету министров
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Украины, Секретариату Президента Украины, Верховному, Конституционному и иному
высшему суду и пр., так и низовым юридическим лицам.

2. Правоприменительное направление, заключающееся в той или иной форме
реализации принятых, развитых, признанных утратившими силу или подвергнутых
толкованию различного уровня законов и подзаконных нормативно-правовых актов.

3. Антиделиктное направление, сущность которого составляет эффективное,
рациональное и качественное проведение каждой из стадий борьбы с общественно опасными
или вредными деяниями.

4. Юридико-педагогическое направление.
5. Юридико-научное направление.
Предлагается четыре образовательно-квалификационных уровня (ОКУ) - базовый,

специальный, квалифицированный и научный, молучения юридческого образования по
единому направлению «Юриспруденция», двум специальностям «Правоведение»
(специалист - правовед) и „Антиделиктология” (специалист - антиделиктолог), а также
системе спецализаций и субспециализаций.

Сущность базового ОКУ состоит в том, что после 3-хлетнего стационарного вузовского
обучения выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр юриспруденции», не дающая
права заниматься любым направлением юридической деятельности, но предоставляющая
возможность выбрать будущую юридическую специальность, специализацию и
субспециализацию и продолжить юридическое образование.

Специальный ОКУ предполагает присвоение выпускнику после 2-хлетнего
стационарного обучения по избранной специальности, специализации и субспециализации
соответствующей квалификации уровня специалиста, к примеру, «Специалист-
Антиделиктолог ордистической специализации субспециализации ордист общей
компетенции» либо «Специалист-Правовед юрконсультационной специализации
субспециализации юрисконсульт страхового и пенсионного законодательства». Данный ОКУ
уже дает возможность выпускнику работать по соответствующей специальности,
специализации и субспециализации правоприменительного (правоведческого) или
антиделиктного направления. После 3-х-5-ти лет такой практики юрист может продолжить
юридическое образование по той же специальности, специализации и субспециализации,
если у него возникает желание далее работать по правотворческому (что необходимо уже
при занятии должности руководителя любого антиделиктного органа или иного
юридического учреждения и даже любого иного юридического лица), юридико-
образовательному (то есть осуществлять вузовское обучение соответствующих юристов) или
юридико-научному направлению. Когда же у практика есть желание продолжать работать по
названным направлениям юридической деятельности, в том числе и по
правоприменительному иди антиделиктному направлению (без занятия должности
руководителя органа), но по иной специальности, специализации либо субспециализации,
следует, используя диплом «Бакалавр юриспруденции», вначале получить специальный ОКУ
по желаемой специальности, специализации или субспециализации.

Задачей квалифицированного ОКУ является присвоение выпускнику после 2-хлетнего
стационарного вузовского обучения выпускник получает следующий уровень квалификации
„Магистр-Правовед” либо „Магистр-Антиделиктолог” соответствующей специализации и
субспециализации, что и специальный ОКУ. Таким образом, для Народных депутатов,
руководителей высшего звена (Президент Украины, Премьер-министра, председателя
Верховной Рады,  министр и др.)  и даже любого низового звена,  а также для вузовских
педагогических и научных сотрудников обязательным должен стать квалифицированный
ОКУ.

Порядок получения соответственно научных степеней и ученых званий также следует
реформировать в направлении независимой от лицензирования и аккредитации вузов
публичной защиты диссертации в специализированном ученом совете при ВАК Украины
(члены которого должны иметь здесь основное место работы и не могут быть
совместителями учебных или научно-исследовательских учреждений) единой научно-
педагогической степени – «Доцент юриспруденции» (при обосновании открытия или ином,
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действительно, существенном вкладе в науку) или «Профессор юриспруденции» (когда такое
открытие – новая наука, теория, направление или концепция уже созданы либо иной
существенный вклад в науку уже сделан).

Маринич Л.В.
ст. викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, СУЕМ

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ
Легальне визначення договору, закріплене у ч. 1 ст. 626 ЦК України, базується на

класичній теорії договору, яка сформувалась наприкінці ХIХ ст., відповідно до якої договір –
це чистий “consensus”, який не потребує для своєї дійсності ні складних формальних
процедур, ні будь-якої “causa”,  як того вимагали реальні контракти у Стародавньому Римі
[2,110].

Крім класичної теорії в юридичній науці існують ще дві теорії договору,  які
відображають сутність поглядів на цю категорію.

Відповідно до так званої reliance-based theory [2,115] на перший план виступає не
consensus (взаємна домовленість сторін), а факт розрахунку сторони на зроблену другою
стороною заяву чи обіцянку (promise) [2,115].

Також у сучасних умовах набуває все більшого значення так звана теорія соціальних
цінностей [3,238]. Цілий ряд спеціальних доктрин, адаптованих цією теорією, фактично
паралізував дію і відмовився від смислу класичного уявлення про договір: заперечується не
тільки вимога consensus чи обіцянки, але і відповідно і сама ідея договірного зв’язку у
вигляді, що сформувався у ХХ ст. При цьому країни загального права, зберігаючи за
традицією вимогу щодо зустрічного задоволення і у цьому смислі – суворої privity of contract
[2,129], починають включати договірні за правовою природою відносини до предмету
розгляду деліктного права, що призводить до поглинання договорів деліктами. У країнах
континентального права, навпаки, дія договорів починає розповсюджуватись на відносини,
що не є договірними за своєю природою.

Таким чином, конструкція договору в її класичному варіанті сьогодні у багатьох
країнах світу переоцінюється. Підлягають переоцінці й позиції вітчизняних фахівців щодо
поняття господарського договору, які були висловлені в середині ХХ ст.

Література:
1. Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. –
2003. - №№ 40-44. – Ст. 356.
2. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання /О.А.Беляневич. – Київ: Наукова думка,
2002. – 276 с.
3. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. – 2-е вид., стер. / В.В.Луць. – К.: Юрінком
Інтер, 2001. – 560 с

Музика А. група ЮР-82
Товстопят Л.М. к.і.н., доцент кафедри теорії

та історії держави і права, СУЕМ
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

Під адміністративною відповідальністю слід розуміти накладення на правопорушників
загальнообов'язкових правил, які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень,
що зумовлюють для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру.
Адміністративна відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності,

Основні риси адміністративної відповідальності полягають у тому, що її підставою є
адміністративне правопорушення (проступок). Притягнення до адміністративної
відповідальності – обов'язок державних органів, які є суб'єктами виконавчої влади,
Суб'єктами адміністративної юрисдикції є також місцеві (загальні)  суди (судді).Суб'єктами
правопорушень можуть бути фізичні особи – громадяни і посадові особи.

Серед суб'єктів адміністративних правопорушень вирізняються так звані спеціальні
суб'єкти,  тобто ті,  які мають певні особливості щодо вчинення окремих адміністративних
правопорушень або не несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах. До
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них належать неповнолітні, іноземні громадяни, військовослужбовці та працівники міліції,
посадові особи, народні депутати, батьки або особи, що їх замінюють, та ін.

Згідно з ст.  13  КпАП України до осіб віком 16-18  років,  які вчинили адміністративні
правопорушення, застосовуються відповідні заходи впливу. Спочатку наведемо визначення
поняття «неповнолітні». Неповнолітні –  це особи,  які не досягли 18  років,  тобто віку,  з
досягненням якого закон пов'язує настання повної дієздатності. Неповнолітні, які не досягли
встановленого в законі віку (14 років згідно з Кримінальним кодексом України та 16 років
згідно з КпАП України), є малолітніми і юридичній відповідальності, у тому числі
адміністративній, не підлягають, оскільки визнаються нездатними усвідомлювати значення
своїх дій і керувати ними. До того ж адміністративна відповідальність неповнолітнього може
настати тільки тоді,  коли 16  років йому виповнилось саме до моменту вчинення
протиправного діяння, а не до вирішення питання про притягнення його до адміністративної
відповідальності.

До неповнолітніх віком 16-18 років, які скоїли адміністративні проступки, можуть бути
застосовані заходи, передбачені ст. 241 КпАП, а саме:

• зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим;
• застереження;
• догана або сувора догана;
• передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, або під

нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на
їх прохання.

Заходи впливу мають виховний характер і можуть бути застосовані до неповнолітніх,
які скоїли адміністративний проступок, у віці 16-18 років, якщо орган адміністративної
юрисдикції дійде висновку, що виправлення правопорушника можливе без застосування до
нього суворішого адміністративного стягнення. У сукупності ці заходи утворюють систему,
що складена з урахуванням збільшення тяжкості примусових заходів – від менш суворих до
суворіших.

Найменш суворим заходом є зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитись перед
потерпілим. Цей захід орган адміністративної юрисдикції застосовує тоді, коли він дійшов
висновку, що неповнолітній визнав неправомірність своєї поведінки, суспільну шкоду
скоєного діяння і покаявся в ньому. Публічність вибачення при цьому полягає у здійсненні
його не тет-а-тет (тобто неповнолітній і потерпілий), а у присутності інших осіб.

Попередження –  суворіший захід виховного впливу,  що полягає в усному оголошенні
органом адміністративної юрисдикції офіційного від імені держави осудження
неповнолітнього правопорушника і його поведінки, яка виявилась у скоєнні
адміністративного проступку, що не становить значної суспільної небезпеки.

Догана або сувора догана є заходами морально-психологічного впливу, які
застосовуються до неповнолітніх правопорушників у разі систематичного невиконання ними
встановлених правил поведінки і скоєння правопорушень, що свідчать про формування анти-
суспільної установки. Догана або сувора догана є жорстокішими заходами стягнення, ніж
попередження неповнолітнього. Вони супроводжуються офіційним від імені держави
суворим засудженням неповнолітнього правопорушника і скоєного ним діяння.

Передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, що їх замінюють,
складається з накладення на вказаних осіб органом адміністративної юрисдикції зобов'язання
з посилення виховного впливу на неповнолітнього правопорушника: здійснення культурно-
виховних заходів; роз'яснювальної роботи; систематичного контролю поведінки
неповнолітнього та ін. Під особами, що замінюють батьків, розуміються усиновителі,
опікуни і піклувальники.

Передавати неповнолітнього правопорушника під нагляд батькам або особам, що їх
замінюють, доцільно лише в разі їх згоди і здатності забезпечувати нагляд і відповідний
виховний вплив на неповнолітнього. Бажання і згода останнього при цьому не враховуються.

Передання неповнолітнього правопорушника під нагляд педагогічному або трудовому
колективу означає накладення органом адміністративної юрисдикції на відповідний колектив
з його (колективу) згоди зобов'язання здійснювати на неповнолітнього виховний вплив і
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контролювати його поведінку. По суті, це довіра педагогічному або трудовому колективу
неповнолітнього, якого вони знають за спільною роботою або навчанням і за поведінку якого
беруть на себе зобов'язання. Таким колективом може бути, наприклад, педагогічний
колектив школи, де навчається неповнолітній, або трудовий колектив підприємства, де він
працює. При цьому орган адміністративної юрисдикції, який розглядає справу про
правопорушення неповнолітнього, повинен бути впевнений у можливостях позитивного
впливу такого колективу на неповнолітнього правопорушника, що передається під нагляд
колективу.

Передання неповнолітнього правопорушника під нагляд окремим громадянам
складається з покладення на них обов'язків з виховання піднаглядного і контролю за його
поведінкою. Цей захід накладається тільки за згодою громадян, яким передається
неповнолітній і які добре зарекомендували себе на педагогічній роботі або в іншій сфері
суспільне корисної діяльності.

Недопустиме передання неповнолітнього правопорушника батьку або матері, що
позбавлені батьківських прав, а також батькам або іншим особам, що за рівнем культури і
характером своєї поведінки не здатні позитивно впливати на нього.

Кодексом про адміністративні правопорушення встановлено, що до адміністративної
відповідальності притягаються особи, яким на момент скоєння правопорушення виповнилось
16 років.

Коло справ про адміністративні правопорушення, які розглядаються комісіями, можна
поділити на певні групи: 1) справи про суспільне небезпечні дії, вчинені особами до
досягнення 16-річного віку: 2) правопорушення, скоєні особами віком від 16 до 18 років
(крім справ про злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції,
народного дружинника, військовослужбовця); 3) скоєння дрібного розкрадання державного
або громадського майна, дрібного хуліганства, порушення правил дорожнього руху, правил
придбання, зберігання і користування вогнепальною зброєю і боєприпасами.

Окремою групою можна виділити справи про інші антигромадські вчинки
неповнолітніх, які не вважаються адміністративними правопорушеннями, однак свідчать про
певні відхилення від нормального розвитку підлітка, наприклад, неналежна поведінка в
школі,  на вулиці,  в інших громадських місцях,  що часто межує з хуліганськими проявами;
бродяжництво, жорстоке ставлення до ровесників, грубе поводження з учителями та
однокласниками, жебрацтво, втеча з дому. Сюди можна віднести і аморальні вчинки: ранні
статеві зв'язки, захоплення азартними іграми, що свідчить про погляди і звички, які з часом
можуть призвести до злочину.

Комісії розглядають також матеріали про неповнолітніх, які ухиляються від навчання
або роботи. Вони з'ясовують причини такої поведінки, працевлаштовують неповнолітніх або
скеровують на навчання.

Як свідчить практика, найчастіше комісії розглядають справи про дрібне розкрадання
державного або громадського майна, яке виражається у побитті скла в автомашинах або
приміщеннях, псуванні телефонів-автоматів, крісел в поїздах • та ін.; дрібне хуліганство і
дрібну спекуляцію; розлиття спиртних напоїв у громадських місцях або появу в них в
нетверезому стані; азартні ігри (гра в рулетку і карти).

У разі вчинення особами віком 16-18 років окремих адміністративних правопорушень
вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. Згідно з
Кодексом про кримінальні порушення України до таких правопорушень належать:

• незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання
наркотичних засобів чи психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (ст. 44);

• дрібне розкрадання державного або колективного майна (ст. 51);
• порушення правил дорожнього руху (ст. 121–127, ч. 1 і 2 ст. 130);
• дрібне хуліганство (ст. 173);
• стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених

пунктах і не відведених для цього місцях або з порушенням встановленого порядку (ст. 174);
• злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена

громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону,



105

військовослужбовця (ст. 185);
• порушення правил дозвільної системи щодо вогнепальної, холодної чи пневматичної

зброї та бойових припасів (ст. 190-195).
Зауважимо також, що скоєння адміністративного проступку неповнолітнім є

обставиною, що пом'якшує відповідальність (ст. 40 КпАП України). Пояснюється це тим, що
неповнолітні загалом не мають стійкої психіки,  достатнього життєвого досвіду,  навичок
правочинної поведінки,  не завжди усвідомлюють шкоду від заподіяного,  легко піддаються
впливу інших осіб,  особливо старших за віком,  що часто стають організаторами або
підбурювачами правопорушень,  ураховується також,  що неповнолітні легко піддаються
виховному впливу і можуть виправитись без застосування до них жорстких заходів
адміністративного стягнення.

Назаренко Н.М. студентки 2-го курсу групи ЮР-81
Товстопят Л.М. к.і.н., доцент кафедри теорії

 і історії держави і права, СУЕМ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ
Невід’ємною частиною економічного комплексу будь-якої сучасної держави є

ефективна система оподаткування. Податки, збори, інші обов’язкові платежі – не лише
головне джерело надходжень до бюджетів, але й потужний регулятор. Вони виступають
гарантом соціального захисту громадян і створюють матеріальну основу суверенітету
держави та місцевого самоврядування.

В Україні податкова система – це механізм регулювання фінансових відносин. За
даними 2009 року податкові надходження склали 79% загальної суми доходів до державного
бюджету,що складає 175 476 245,70 млн.грн,за даними 2009 року. [3]

Проте на жаль, сьогодні в Україні рідко можна знайти людину, яка б позитивно оцінила
існуючу податкову систему,адже податкова система України дуже складна в адмініструванні.
Вона нараховує 27 загальнонаціональних і 14 видів місцевих податків і зборів. Середнє
підприємство сплачує 9-12 видів податків і зборів. [5]

Існуюча система оподаткування свідчить про те, що діюча сьогодні податкова система
внаслідок нестабільності законодавства перешкоджає зусиллям суб'єктів підприємницької
діяльності. Нестабільність податкового законодавства зумовлена численними доповненнями
до законів, нечіткими роз'ясненнями та формулювання ставок сплати податків.

Отже,одне з основних місць у процесі збалансованого розвитку підсистем країни
займає реформування податкової системи, яка забезпечує державу фінансовими ресурсами,
необхідними для виконання покладених на неї функцій,а саме створення цілісного
стабільного та раціонального податкового законодавства [4,33].

Основним недоліком існуючої податкової системи є нормативно-правова база
оподаткування, велика кількість нормативно-правових актів із питань оподаткування – існує
більш як 500 нормативно-правових актів, нормами яких повинні володіти та керуватись на
практиці як платники податків, так і працівники органів державної податкової служби
України. Чимало норм мають неоднозначне тлумачення, що негативно позначається на
діяльності підприємницьких структур, знижує привабливість національної економіки для
іноземних інвесторів.

Принциповим недоліком податкового законодавства є наявність економічно
необґрунтованих розбіжностей щодо визнання та оцінки доходів і витрат для визначення
податку на прибуток і податку на додану вартість нормативно-правовою базою
бухгалтерського обліку щодо розрахунку фінансового результату, що унеможливлює
складення декларації про прибуток підприємств за даними бухгалтерського обліку.

Стан сучасної податкової системи свідчить, що на сьогодні залишаються невирішеними
питання переорієнтації чинної податкової системи на стимулювання процесів соціально-
економічного та інноваційно-інвестиційного розвитку країни, а недоліки податкової системи
призвели до проблем системного характеру. Отже, податкову систему України слід
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реформувати таким чином, щоб вона стала дієвим інструментом підвищення
конкурентоспроможності держави та сприяла інноваційній моделі розвитку України.

Комплексне й швидке врегулювання всіх існуючих проблем в оподаткуванні можливе
лише в разі прийняття відповідного цілісного законодавчого акта або Податкового кодексу
України. [2]

Створити назавжди стабільне податкове законодавство в будь-якій країні світу
неможливо, оскільки сама економічна ситуація не є стабільною, однак, в ряді європейських
країн створено єдині кодифіковані акти, які регулюють виключно податкові відносини
(Росія, приміром). Щоб привести вітчизняне податкове законодавство в «порядок»,
необхідно було б перш за все,  скасувати нечинні нормативно-правові акти,  які регулюють
податкові відносини, видати збірку офіційного тлумачення чинних податкових нормативно
правових актів, які регулюють податкові відносини, що виключило б їх порушення, сприяло
б однаковому їх застосуванню; здійснити кодифікацію таких нормативно правових актів.

Кодифікація податкового законодавства допомогла б в роботі як самих податкових
органів (внесла чітку визначеність у застосуванні податкових норм, виключила б колізії в
податковому законодавстві, надала б можливість запобігти штучній податковій збитковості
суб’єктів господарювання,  зменшила б масштаби ухилення від сплати податків,  ),  так і
платників податків (скоротила б час на пошуки належних та необхідних податкових норм,
зменшила б порушення в сфері оподаткування, сприяла б створенню єдиних справедливих
підходів та прозорих правил нарахування та сплати податків, зборів).

Хоч,  як відомо,  зміни до податкових норм і відбуваються досить часто,  все ж,  було б
доцільно узагальнити основні податкові поняття (перш за все, дати визначення таким різним
категоріям,  як податок та збір),  виключити податкові норми з «неподаткового»
законодавства (так як,  положення нормативно-правових актів,  що визначають порядок
оподаткування з конкретного виду податку, не завжди узгоджуються з положеннями інших
нормативно-правових актів, що призводить до наявності колізійних норм, і як наслідок – до
виникнення спорів між суб’єктам податкових правовідносин) та розмістити їх в Податковому
кодексі. Крім того ж, дієвий контроль у сфері оподаткування можливо забезпечити лише
тоді, коли елементи податкового механізму будуть регулюватися виключно податковими
нормами, коли будуть створені офіційні збірники єдиного тлумачення норм Податкового
кодексу, норм спеціальних податкових законів. Все це сприяло б сталості податкового
законодавства в нашій державі. Також прийняття Податкового кодексу України забезпечить
адаптацію фіскального законодавства України до принципів та директив Європейського
Союзу, а у сфері тарифно-митного законодавства – до стандартів Світової організації
торгівлі.[1,192]

Доречно було б, щоб Податковий кодекс складався з трьох частин: загальної (основні
поняття: об’єкт оподаткування, платник податку, ставки оподаткування, податкові пільги,
обов’язки платників податку та інше); особливої, яка повинна базуватися на загальній і
закріплювати кожен податок чи збір, деталізуючи вже відповідного платника податку,
об’єкт, ставку оподаткування, пільги) і спеціальної, де потрібно закріпити склад конкретного
правопорушення. Тому, я вважаю, що прийняття Податкового кодексу України є необхідним
кроком у розвитку податкового права як науки і,  навіть,  як окремої галузі права,  усунення
прогалин, розвитку економіки на основі міжнародного досвіду. Згадуючи слова Наполеона
про те,  що безпека і власність можуть існувати лише в тій державі,  де податкова норма не
змінюється кожен рік. Я за те, щоб у нас законодавство було стабільним, єдине правове поле,
а Податковий кодекс – це єдиний кодифікований податковий закон, який є стабільним, який
є зрозумілим для платника податку і податкової адміністрації.
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ДОГОВІР ЛІЗИНГУ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ
Ідея лізингу є далеко неновою, хоча сам термін “лізинг” (leasing) як такий

з’явивпорівняно недавно. Розкриття сутності лізингової угоди виникло у часи Арістотеля
(384/383 – 322 рр. до н.е.). Про даний вид угод було відомо ще приблизно 2000 р. до н.е..
Зокрема, глиняні таблички, знайдені в шумерському місті Ур, містять відомості про оренду
сільськогосподарських знарядь, землі, водяних джерела, волів та інших тварин.

Операції, аналогічні сучасному лізингу, застосовувалися в Англії. У Великобританії
одним із перших нормативних актів, що регулюють відношення, схожі з лізинговими, був
Закон Уельсу 1284 р. Отже, оригінальна ідея поділу володіння і власності, а також і
можливості користуватися без володіння є відомою праву із найдавніших часів.

Слід зазначити, що довгий час лізингові відносини мало чим відрізнялися від орендних,
тобто були взаємоповязаними. Розрізняти їх почали трохи пізніше.

На початку XX сторіччя у Великобританії в зв’язку із розвитком промисловості,
збільшенням виробництва різноманітних видів устаткування зросла кількість товарів, що
здаються в лізинг та оренду. Подальший розвиток лізингу й оренди – продажу призвело до
необхідності розмежування договорів лізингу й оренди – продажу.

Як різновид оренди, лізингові операції почали інтенсивно розвиватися в ряді країн
(США, Японія, країни Західної Європи) в період після другої світової війни.

Сьогодні у цивільному праві низки зарубіжних країн наводяться юридичні визначення
лізингу й окремих його видів, а в деяких – було прийнято відповідні законодавчі акти. За
рівнем правового забезпечення лізингових відношень можна виділити трьох основні групи
країн: країни, я яких прийнято спеціальні закони, що регулюють лізингові угоди
(континентальні країни Західної Європи: Франція, Бельгія, Італія); країни, в яких
регулювання відбувається спеціальними підзаконними актами (країни ”загального права” –
Англія, Австралія); країни, що не мають спеціального законодавства (США, Німеччина).

Для законів, прийнятих у країнах першої групи, характерним є те, що в них
регламентуються взаємовідносини не тільки між основними партнерами (лізингодавцем і
лізингоотримувачем), але й між лізинговою компанією і постачальником, тобто весь
комплекс тристоронніх майнових відношень, що виникають при лізингу. Наприклад, лізинг
майна у Франції почався з 1960 р., а згідно із законом, який врегулював лізингові відносини і
називався „Про підприємства, що практикують кредит – оренду” від 3 липня 1966 р., договір
лізингу вважався таким, якщо:устаткування було спеціально придбане для здачі в оренду;
орендар має право купити власність по закінченні терміну дії договору за ціною,
встановленою на момент складання договору; опціон на право наступної покупки
устаткування є обов’язковим.

В другій групі країн правове регулювання лізингу здійснюється в залежності від
вартості майна, переданого в тимчасове користування, і від суб’єктів лізингової угоди.
Наприклад, у законодавчій практиці Англії за умови, що вартість предмета лізингу не
перевищує 2000 фунтів стерлінгів, а користувачем є юридична особа, застосовуються норми
закону про оренду-продаж 1965 р. Всі інші випадки, що не підпадають під ці умови,
регламентуються нормами «загального права». В англійському праві договори лізингу та
майнового найму належать до групи відносин, які називаються залежним утриманням.
Договір лізингу ніколи не може перерости у договір купівлі-продажу, у нього ніколи не
включається опціон (документ, який засвідчує право придбати або продати певне майно на
визначених умовах у майбутньому). Договір лізингу в Англії не відноситься до різновиду
договору оренди (звичайної).

У країнах третьої групи стосовно лізингових угод широкого використання набувають
також загальні положення цивільного і торгового права. Наприклад, у перше десятиріччя
використання лізингу в ФРН з початку 60-х до початку 70-х рр.  не було спеціалізованого
регулювання відносин по лізингу. Перше судове рішення в Німеччині, у якому йшлося про
лізинг та містилося його визначення з метою оподаткування, було прийнято Федеральним
фінансовим судом 26 січня 1970 р. і відоме під назвою „Рішення про лізинг”.
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Вперше лізинг згадано в Законі України (далі - ЗУ) «Про банки і банківську діяльність»
20.03.1991р., своє відображення він знайшов також у ЗУ«Про оподаткування прибутку
підприємств» від 28.05.1997 р., ЗУ « Про фінансовий лізинг» 11.12.2003 р., ЗУ «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Господарському та
Цивільному кодексах України. Незважаючи на велику кількість нормативних актів, у
законодавстві і досі немає єдиного визначення поняття лізингу і усталеного підходу до
розуміння його сутності. Однією з причин повільного запровадження лізингу в нашій
державі є відсутність правових норм, покликаних регулювати ці суспільні відносини.
Щоправда, у ст. З Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 р.
зазначається, що банки можуть виконувати, зокрема, таку банківську операцію, як
придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг).

Договір лізингу є видом договору оренди (власне і сама назва договору в перекладі з
англійської (Іеаsе) означає оренду), і до нього застосовуються загальні положення про найм
(оренду) з урахуванням особливостей, встановлених відповідними статтями ЦК України та
законом.

Згідно з ЦК України (ст.  806)  договір лізингу –  це договір,  за яким одна сторона
(лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у
користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без
попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально
придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених
лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за
встановлену плату (лізингові платежі).

Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними
ознаками, віднесена законодавством до основних фондів. При цьому земельні ділянки та
інші природні об'єкти,  а також інші речі,  встановлені законом,  не можуть бути предметом
договору лізингу.

Деякі основні положення щодо регулювання лізингу є в нормах Цивільного кодексу
України, що регулюють відносини майнового найму (статті 256–272) та у Законі України
"Про оренду державного та комунального майна" від 14 березня 1995 р. Проте зазначені
норми не враховують (отже і не врегульовують) особливостей проведення лізингових
операцій у які вироблені господарською практикою економічно розвинутих держав.

Прогалини у правовому регулюванні лізингових операцій деякою мірою заповнив
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. (в редакції
від 12 травня 1997 р.), в якому подано визначення понять "лізингова (орендна) операція",
"оперативний лізинг (оренда)", фінансовий лізинг (оренда)" та "зворотний лізинг (оренда)".
Під лізинговою операцією цей закон розуміє господарську операцію фізичної чи юридичної
особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів або землі у користування
іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) під відсоток та на визначений строк.
Лізингові операції за цим законом здійснюються у вигляді оперативного лізингу,
фінансового лізингу та зворотного лізингу.

Суб'єктами лізингу відповідно до ст.  З закону є:  лізингодавець –  суб'єкт
підприємницької діяльності, у тому числі банківська або небанківська фінансова установа,
який передає в користування об'єкти лізингу за договором лізингу лізингоодержувач –
суб'єкт підприємницької діяльності, який одержує в користуванні; об'єкти лізингу за
договором лізингу; продавець лізингового майна – суб'єкт підприємницької діяльності, що
виготовляє майно (машини, устаткування тощо) та/або продає власні майно, яке є об'єктом
лізингу.

Не дивлячись на вищенаведене лізингова діяльність є перспективним видом бізнесу. До
пріоритетних напрямків використання лізингу в Україні можна віднести: високотехнологічні
наукомісткі галузі: літако- і машинобудування, порошкова металургія, кераміка,
електрозварювальне виробництво; енергозберігаючі технології, нафтогазовий комплекс,
агропромисловий комплекс; видобувні та металургійні галузі, кольорові метали, уран,
вугілля, сталь і прокат; виробництво товарів народного споживання; незавершене
виробництво; дрібний бізнес та ін.
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Не дивлячись на цілий ряд перешкод на шляху здійснення лізингових операцій, в силу
тих чи інших обставин, в Україні існують переваги лізингу порівняно з іншими джерелами
фінансування.

Для лізингоодержувача: більш прості схеми забезпечення виконання зобов’язань,
оскільки майно, яке передається у лізинг, є водночас і заставою – з цієї причини лізингодавці
менш вимогливі до попередньої кредитної історії лізингоодержувача; це дозволяє
новоствореним та малим підприємствам отримувати лізингове фінансування легше, ніж
банківські кредити; лізинг не обмежує можливості підприємства в отриманні кредитів; лізинг
є однією з найбільш доступних форм довгострокового фінансування для отримання техніки.

Для лізингодавця: менші ризики порівняно із кредитами, оскільки майно, що є
предметом лізингу, одночасно виступає забезпеченням виконання зобов’язань за договором,
а позичені кошти лізингоодержувачі використовують за цільовим призначенням; менш
жорстке регулювання та сприятливий податковий режим (зокрема, в багатьох країнах при
операціях лізингу застосовують прискорену амортизацію, яка зменшує базу оподаткування).

Тому важливою умовою розвитку лізингових відносин є створення сучасного
мобільного законодавства, що стимулюватиме ділову активність усіх учасників лізингових
угод: лізингових фірм, банків, підприємств виробничої та сервісної сфери, потенційних
лізингоодержувачів.

Ситуація ускладнюється тим, що значна частина операцій, які вважаються лізинговими,
є по суті продажем на виплат (розстрочкою), і навпаки, операції, що де-факто проводяться за
лізинговими схемами, через несприятливе законодавче середовище оформлюють договорами
купівлі-продажу із розстроченням платежів або договорами оренди

Враховуючи усе вище викладене, можна зазначити, що необхідною умовою розвитку
лізингу в Україні на даному етапі є удосконалення нормативно-правового регулювання,
створення фінансового та організаційного забезпечення лізингових операцій.

Пітюренко М.В. студент 4-го курсу група ЮР-61
Маринич Л.В. ст. викладач, СУЕМ

ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПРЕДМЕТІВ
СТАРОВИНИ ТА ІНШИХ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

З метою охорони національного культурного надбання, розвитку міжнародного
культурного співробітництва і реалізації міжнародних зобов’язань чинне митне
законодавство України встановлює основні поняття і відповідні правила, що стосуються
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.

Поняття «культурні цінності» в митному праві визначене Законом України «Про
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 р. Згідно зі ст. 1
цього Закону культурними цінностями вважаються об'єкти матеріальної та духовної
культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають
збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України [2].

Майже аналогічне поняття культурних цінностей містить п. 11 ст. 1 Митного кодексу
України 2002 р., але в ньому немає жодного переліку об’єктів, які вважаються культурними
цінностями. Щоб будь-які об’єкти матеріальної і духовної культури набули в митному праві
статусу культурних цінностей, вони мають відповідати трьом ознакам, які перелічені в
значеному Законі та кодексі: а) такі предмети повинні мати художнє, історичне,
етнографічне та наукове значення; б) такі предмети підлягають збереженню, відтворенню та
охороні з боку держави;  в)  обсяг і порядок застосування таких понять,  як «збереження»,
«відтворення» та «охорона», визначаються нормами законодавства України [1].

Виникають серйозні сумніви щодо того, що межі такої ознаки, як «художнє, історичне,
етнографічне та наукове значення», можливо чітко окреслити правовими засобами.
Предмети історії, археології, етнографії, нумізматики чи палеонтології дуже різноманітні та
специфічні, отже, всі вони, безумовно, мають певне значення для науки чи духовної
культури українського суспільства, незважаючи на місце і джерело їхнього походження.
Однак такий погляд на значення культурних цінностей скоріше побутовий, ніж правовий.
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Юридичний зміст такої ознаки, як «значення, яке надається державою об’єктам матеріальної
та духовної культури», проявляється передусім в оригінальності, унікальності та рідкісності
відповідних об’єктів. Остаточні висновки про те, чи мають об’єкти відповідне визначене
законом значення, поки залежать від суб’єктивних поглядів, професійності та порядності
фахівців та експертів. Проте основне правове навантаження проявляється в іншій ознаці,
такій як «охорона, збереження і відтворення культурних цінностей». Сфера, обсяги та
порядок застосування цієї ознаки залежать виключно від національного законодавства,
аналіз якого дозволяє дійти таких висновків. Ця ознака проявляється:

а) у створенні національної служби охорони культурного надбання, компетенція якої з
охорони, збереження та відтворення культурних цінностей відображена в законодавстві;

б) у складенні та періодичному поновленні відповідних національних охоронних
реєстрів культурних цінностей;

в) у веденні національного охоронного реєстру переліків важливих державних і
приватних культурних цінностей;

г) в утворенні і розвиненні наукових і технічних закладів, які потрібні для збереження
культурних цінностей;

ґ) в охороні археологічних районів і розкопок та здійсненні відповідного контролю за
археологічною діяльністю;

д) у визначенні для зберігачів, антикварів, колекціонерів та інших заінтересованих осіб
відповідних етичних правил їхньої діяльності;

є) у накладенні обов’язків на антикварів щодо ведення відповідного реєстру, у якому ці
особи повинні вказувати походження кожної культурної цінності, прізвище та адресу
постачальника чи продавця, опис і вартість кожної придбаної і проданої речі.

Можна побачити, що зрештою всі передбачені законодавством охоронні та інші заходи
держави, які мають цивільно- чи адміністративно-правовий характер, зводяться до створення
та ведення відповідних державних і приватних реєстрів, до яких мають заноситися рухомі
об’єкти матеріальної та духовної культури.

При переміщенні через митний кордон об’єктів матеріальної та духовної культури, які
мають археологічне, естетичне, етнологічне, історичне, наукове, художнє чи інше подібне
значення, треба брати до уваги, що культурними цінностями можна вважати лише такі
об’єкти, які відповідають правовим ознакам, передбаченим митним законодавством, зокрема
такій ознаці, як «збереження, відтворення та охорона». Тобто, якщо певні об’єкти
матеріальної та духовної культури і мають художнє, історичне, етнографічне та наукове
значення, але при цьому не підлягають збереженню, відтворенню чи охороні з боку держави
і не внесені до відповідного реєстру, такі об’єкти з погляду митного законодавства не
можуть вважатися культурними цінностями. У подальшому я умовно називатиме такі
об’єкти предметами старовини. На них не поширюються спеціальні норми митного
законодавства, які встановлюють особливості ввезення і вивезення культурних цінностей.

Предмети старовини, якими володіють приватні особи як правило, не внесені до
жодного державного реєстру. Держава і уряд не поширюють на них порядок охорони,
збереження та відтворення. А тому можна поставити під сумнів, що предмети старовини, які
знаходяться в приватних руках, набули статусу культурних цінностей. Отже, рухомі речі цієї
категорії мають проходити митне оформлення в загальному порядку, як товари або особисті
речі. Можна також поставити під сумнів запровадження для предметів старовини статусу
культурних цінностей, коли такі предмети безпосередньо ввозяться на митну територію
України. Абсолютна більшість предметів старовини (крім тих, які були незаконно вивезені з
України і повертаються законному власнику) ще не внесені до жодного з вітчизняних
реєстрів. Більшість країн не видають відповідне свідоцтво на предмети старовини, якого
вимагає ст. 21 Закону «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». І
взагалі, при ввезені на митну територію України предметів старовини невідомо, які з них
підлягають охороні, збереженню і відтворенню з боку держави Україна, а які – ні [2].

Звертає на себе увагу і порядок набуття предметами старовини статусу культурних
цінностей при їх ввезенні, який передбачається правилами Порядку створення і ведення
Держреєстру культурних цінностей, операції з імпорту яких звільняються від обкладення
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податком на додану вартість.  Згідно з цим Порядком особа,  яка ввозить такі предмети,
повинна довести, що вони мають бути віднесені саме до культурних цінностей.

Митний тариф України встановлює нульову ставку ввізного мита при ввезенні
предметів старовини. Однак якщо предмети старовини ввозяться фізичними особами,
митниця застосовує не ставку митного тарифу, а ставку мита в розмірі 20%, передбачену ст.
4 Закону «Про порядок ввезення (пересилки) в Україну, митного оформлення і
оподаткування особистих речей, товарів і транспортних засобів, які ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України»[3].

Якщо Закон про порядок ввезення встановлює правило сплати податку на додану
вартість лише за ввезення фізичними особами товарів, то Закон України «Про податок на
додану вартість» поширює цей припис не тільки на товари, але й на будь-які інші предмети,
до яких, зокрема, формально можна віднести навіть особисті речі громадян, якщо цього
забажає митниця[4].

Суперечності між двома зазначеними законами не обмежуються цим питанням.
Нормативних колізій,  на жаль,  більше ніж достатньо.  Ситуацію погіршує те,  що ці колізії
можуть не вирішуватися посадовцями на користь українських громадян та української
культури.

Недоліки, прогалини і суперечності митного законодавства існують багато років.
Складається враження, що український уряд свідомо зберігає такий стан справ, тому що
байдужий до матеріальних і духовних потреб громадян України. Незрозуміло, чому товари,
що їх ввозять громадяни,  обкладаються вищою ставкою мита,  ніж товари,  які ввозять інші
особи, у тому числі й приватні підприємці. При цьому ставка мита для фізичних осіб в
розмірі 20% значно перевищує середню ставку мита для підприємців. Ще можна зрозуміти,
коли держава і уряд обмежують вивезення культурних цінностей і предметів старовини з
України: такі кроки націлені на збереження культурної спадщини і культурного надбання.
Але навіщо створювати нормативні перешкоди для ввезення таких речей в Україну? Чим
загрожує культурі українців ввезення культурних цінностей та предметів старовини? Важко
зрозуміти, чому вони взагалі обкладаються митом і податками, коли ввозяться фізичними
особами в Україну на постійне зберігання і користування без мети наступного продажу.
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ДОГОВIР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Страхування життя – це попередження, захист, безпека Вас і Вашої родини. Це не

марна трата коштів; це – вкладення в нову якість життя, у впевненість, що накопичені кошти
принесуть Вам статок у майбутньому.

Страхування життя додає впевненості у повноцінній реалізації Ваших планів щодо
Себе, Вашої родини чи Ваших дітей, навіть, якщо трапилося непередбачуване; і ця
впевненість додає відчуттям Вашого сьогоднішнього життя додаткову цінність.

Це не просто захист Вашого доходу,  це те,  що дозволяє не втрачати голови ні за яких
несприятливих обставин.

Основна мета страхування життя – накопичити кошти для фінансової впевненості, тому
таке страхування називається ще накопичувальним. Цей вид страхування принципово
відрізняється від інших ризикових видів страхування, тим що кошти людині повертаються –
як у випадку смерті Застрахованої особи, так і у випадку дожиття особи до дати визначеної
договором.
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Договiр страхування - це письмова угода мiж страхувальником i страховиком, згiдно з
якою страховик бере на себе зобов'язання у разi настання страхового випадку здiйснити
страхову виплату страхувальнику або iншiй особi, визначенiй у договорi страхування
страхувальником, на користь якої укладено договiр страхування (подати допомогу, виконати
послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страховi платежi у визначенi
строки та виконувати iншi умови договору.

Страховики, якi здiйснюють страхування життя, зобов'язанi вести персонiфiкований
(iндивiдуальний) облiк договорiв страхування життя в порядку та на умовах, визначених
Уповноваженим органом.

Здійснення особистого страхування має певні особливості. Зокрема, при його
проведенні дуже важко правильно оцінити той ризик, який береться на страхування. Через це
таке страхування пов’язане, по суті, із установленням умовної страхової суми, яка лише
наближено відбиває збиток, що його може завдати страховий випадок.

Поділ страхування на окремі підгалузі зумовлюється сукупністю ризиків, які вони
об’єднують, тривалістю дії договорів страхування, а також накопиченням страхових сум.
Враховуючи останнє, саме страхування життя характеризується ознакою, накопичення
страхових сум під час дії договору страхування. Це пов’язане з тим, що сукупність ризиків,
які беруть на себе страхові компанії при проведенні страхування життя, за будь-яких умов
передбачає необхідність здійснення виплати страхувальнику (застрахованому або
користонабувачу). На відміну від страхування життя страхування від нещасних випадків і
медичне страхування не передбачають поступового накопичення страхової суми під час дії
договору страхування, і тому вони називаються ризиковими видами особистого страхування.

Ризики, які існують при страхуванні життя, пов’язані з невизначеністю тривалості
останнього для кожного окремого страхувальника. Так, коротке життя, наприклад
годувальника сім’ї, породжує значні проблеми фінансового забезпечення в похилому віці.

Страхування життя передбачає відповідальність страхової компанії в разі смерті
страхувальника (застрахованого) під час дії договору страхування або дожиття до певного
обумовленого в договорі строку. Крім того, в договорі страхування додатково може бути
обумовлена й відповідальність страховика і при дожитті застрахованої особи до певної події,
наприклад одруження, народження дитини, а також у разі втрати нею здоров’я від нещасного
випадку.

Як показує світовий досвід, страхування життя завжди розглядалося як вигідне
вкладення грошей. Страхувальник (застрахований) за договором страхування життя може
розраховувати на страхову суму або пенсію у разі дожиття до закінчення договору, що є
засобом накопичення коштів. Страхування життя може бути й захистом спадщини
страхувальника,  оскільки дає йому змогу передбачити наслідки своєї смерті для близьких і
визначити частку спадщини, що призначається кожному з них. Отже, страхування життя
сприяє полегшенню передачі майна, створенню грошових фондів для різних цілей
(наприклад, витрат на успадкування або поховання).

Договори страхування життя мають певні особливості. Так, при страхуванні життя
відповідальність страхової компанії настає, якщо страхувальник (застрахований) помер з
будь-якої причини. Договір страхування вважається договором приєднання, оскільки цей
договір, і особливо загальні його умови, виробляється лише страховиком. Страхувальник
погоджується на умови, які пропонує йому страховик. Це договір доброї волі, бо в його
основу покладено довіру між страховиком і страхувальником. Наприклад, страхувальник,
укладаючи договір, зобов’язаний відповідати на поставлені запитання, і відповідати чесно.
Інакше договір страхування вважається недійсним.

Договором страхування передбачається, що страхова компанія зобов’язується сплатити
страхувальникові (застрахованому, користонабуначеві) фіксовану страхову суму чи пенсію
або погасити кредит, що його взяв страхувальник для придбання якогось товару в кредит.
Фіксована сума виплачується користонабуначеві у випадку смерті застрахованої особи.
Разом із тим фіксована виплата страхової суми передбачена і при дожитті страхувальника
(застрахованого) до закінчення дії договору страхування. За умовами такого договору
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страхувальник (застрахований) може в обумовлений період або при досягненні певного віку
одержати пенсійні виплати.

Договір страхування життя обумовлює виплати, які зобов’язується виконати страховик.
Він також регулює права й обов’язки страхувальника,  як і інших осіб,  котрі можуть бути
об’єктами прав і обов’язків, що витікають з договору страхування. Ці особи - застрахований і
отримувач.

При проведенні страхування життя основними випадками є дожиття до закінчення
строку страхування або смерть страхувальника (застрахованого) протягом його дії. Саме
тому страховій компанії потрібно визначити ймовірність цих подій. Врахування цього
важливого моменту робить можливим досягнення еквівалентності у відносинах між
страховиком та страхувальником і забезпечує страховикові можливість побудувати міцну
фінансову основу своєї діяльності. На шляху до вирішення цього завдання важливе місце
займає вимірювання норм смертності. З цією метою складають таблицю смертності, яка
базується на показниках статистичного обліку населення або матеріалах самої страхової
компанії і показує смертність осіб, що помирають із року в рік у кожному віці із даної
кількості народжень. Страховикові, який здійснює страхування життя, важливо знати
фактори, які впливають на смертність населення. До таких факторів можна віднести вік,
професію, місце проживання, стать. Страховикові при розробці умов страхування необхідно
врахувати, що найбільше людей помирає в дитячому віці, у проміжку до 25 років смертність
зменшується, а далі поступово зростає. Залежно від професії громадянин може підлягати
більшому або меншому ризику втрати здоров’я і життя.  Так,  наприклад,  ризик каліцтва або
навіть смерті акробата вищий, ніж у службовця. Страховикові необхідно врахувати і стать
потенційних страхувальників. Як свідчить статистика, чоловіча смертність вища, ніж жіноча.
Місце проживання людини також має неабиякий вплив на тривалість життя. Різні умови
проживання складаються в сільській і міській місцевостях, у відносно чистих і забруднених
зонах. Отже, розробляючи умови страхування і визначаючи розмір плати за страхову
послугу, страховик має взяти до уваги розглянуті щойно фактори.

Дострокове припинення договору страхування призводить до зміни початкових
відносин між страховиком і страхувальником, а мета, задля якої створювався резерв,
лишається не досягнутою. Тому резерв стає вільним. Якщо страховик має здійснити виплату,
він сплачує страхувальникові (застрахованому) певним чином обчислену страхову (викупну)
суму, яка становить лише частину накопиченого резерву. Але за умовами договору такий
обов’язок на нього може і не покладатися, якщо договір діє недовго.

Страховик не має змоги повернути страхувальникові весь резерв премій. Страхування
охоплює певне коло страхувальників,  і коли його залишає навіть один з них,  порушується
система, на якій базується страхування. Передчасне припинення договору тягне за собою те,
що страхова компанія недоодержує певну суму премій, яку вона згодом планувала
використати на здійснення виплат. До того ж і витрати страховика, пов’язані з
обслуговуванням договорів страхування, передбачалося поділити на цілий ряд років, а
переривання договору робить це неможливим.

Страхова компанія пропонує страхувальникові, якого спіткали труднощі зі сплатою
внесків,  зменшити їх розмір або розмір страхової суми (і припинити сплату внесків).  Така
(по суті, не вигідна для страховика) операція називається редуціюванням.

Світова страхова практика поділяє страхування життя на страхування капіталів та
страхування рент. У свою чергу, страхування капіталів передбачає можливість укласти
договори страхування з умовою виплати певної суми при дожитті страхувальника до
зазначеного в договорі строку (події) або в разі його смерті. Страхування капіталів
передбачає створення нових капіталів. Великим попитом користується змішане страхування
життя, згідно з умовами якого передбачається виплата, якщо страхувальник доживе до
зазначеного строку (віку) або помре протягом дії договору страхування.

Класифікація страхування передбачає поділ його на види. Це дає змогу страховикам
розробляти єдині правила страхування певних об’єктів від характерних для них ризиків,
застосовувати методи розрахунку тарифів, які розробляються для різних видів страхування,
визначати особливості формування резервів страхової компанії.
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Довічне страхування. Договори довічного страхування поширюються на фізичних осіб,
які перебувають у певних вікових межах,  наприклад у віці від 20  до 70  років,  і не
укладаються з інвалідами І групи.

У разі настання смерті страхувальника виплачується страхова сума, обумовлена
договором, призначений ним особі. Винятками вважаються ті випадки, коли страхувальник
помер, перш ніж минуло 2 роки від початку вступу договору в силу, від злоякісного
(онкологічного) захворювання чи захворювання серцево-судинної системи, або внаслідок
самогубства (наслідків замаху на самогубство); смерть страхувальника настала у зв’язку зі
здійсненням дій, у яких слідчими органами або судом встановлені ознаки умисного злочину.

У разі відмови у виплаті страхової суми страхувальникові повертається обумовлена
частина сплачених внесків.

Страхування додаткової пенсії. Добровільне страхування додаткової пенсії є
своєрідним страхуванням на дожиття, яке попри безперечну доцільність з різних причин досі
не набуло в Україні достатнього розвитку.

Сененко О. група ЮР-61
Маринич Л.В. ст. викладач, СУЕМ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВИЧАЄВО-ОБЩИННОЇ ГРУПИ ПРАВОВИХ
СИСТЕМ КРАЇН АФРИКИ

Звичаєво-общинна група (підтип) правових систем – це сукупність правових систем, які
сформувалися на основі норм-звичаїв, що склалися природним шляхом, а також правових
норм, запозичених від колоніальних держав. Цю групу складають правові системи країн, що
розвиваються, Африки і Мадагаскару (Малагасійська Республіка).

Своєрідність звичаєво-общинної групи правових систем Африканського континенту
полягає у тому, що звичаєве право:

1) визнається більшістю населення як регулятор суспільних відносин, особливо за
межами міст. Звичай в Африці є провідним джерелом права. Він встановлює правила
організації суспільства як у політичній,  так і в економічній галузях,  регулює сімейні
відносини, правила обміну, норми кримінального права і процесу. Вважається, що гармонія в
суспільстві, підтримувана з його допомогою, краще, ніж поважання закону. Значення звичаю
не втрачене й дотепер, хоча сфера його дії звужена;

2)  діє в межах общини,  відображає схильність людини до спільності,  прагнення
забезпечити єдність, згуртованість соціальної групи (триби, роду, села). Общинні зв'язки
переважають над індивідуальними;

3) являє собою поєднання моральних, релігійних і правових норм, а також ритуалів, які
відображають шанування предків, зв'язок з навколишньою природою, «духами» та іншими
надприродними силами. Непокора звичаю означає неповагу до предків і може спричинити
гнів духів землі, тому що, відповідно до африканської общинної (племінної) міфології,
останки предків злилися з ґрунтом, а дух літає над живими;

4)  не є єдиним для всіх общин.  Норми звичаїв –  численні.  Кожна група має свої
схильності і звичаї. Різноманіття звичаїв, розрізненість, значний вплив міфології, відсутність
письмової форми викладу не дозволяють ефективно використовувати їх для створення
африканських національних правових систем на зразок європейських.

У сучасних правових системах Африканського континенту поряд із звичаєвим правом
існує право колишніх метрополій,  або мусульманське право.  Країни Африки і Мадагаскару
переживають складний перехідний період, коли необхідно визначитися зі ступенем,
способами і шляхами взаємодії правових культур – корінної звичаєво-правової (джерело –
норма-звичай) і привнесеної європейської (джерело – закон, судовий прецедент).

Основні риси звичаєвого права
З найдавніших часів відбувався процес створення релігійних міфів, вірувань. Панували

звичаї, повага до них і покора їм. Система легітимно чинних норм-звичаїв створювалася як
право груп (общин), а не індивідів. Так, шлюбний договір становив скоріше угоду сімейних
груп, а не союз двох індивідів. Розлучення дозволялося лише за згодою сім'ї. Право власності
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на землю належало певній соціальній групі. При спадкуванні майно переходило не до
окремої особи, а до сім'ї або общини. Компенсація збитків проводилася общинами, а не
особами одна одній.

Общини відповідали за правопорушення своїх членів. Завдання розв'язання конфлікту
вбачалося у примиренні зацікавлених осіб, а не в установленні прав. Справедливим
вважалося те, що забезпечувало згуртованість общини, відновлювало злагоду в ній.
Досягнення згоди було важливим ще й тому, що був відсутній дійовий механізм виконання
рішень у справах усунення конфліктів.

Общинно-груповий характер обов'язків і відповідальності став однією з головних
причин нерозвиненості права, юридичних професій, юридичної науки, юридичних установ.

Принципові відмінності норм звичаєвого африканського права від європейського:
1) норми-звичаї не диференційовані на права й обов'язки;
2) акцент у них зроблено на обов'язки, скоріше моральні, ніж юридичні;
3) суб'єктивні права поглинуті правом общини. Р. Давид об'єднує ці особливості

звичаєвого права Африки під назвою «африканська концепція соціального порядку».
Звичаєве право в сучасних правових системах Африки і Мадагаскару
Джерела сучасного права країн Африки і Мадагаскару характеризуються «правовою

багатошаровістю», яка включає:
1) традиційно-звичаєві норми;
2) норми і принципи, привнесені за часів колоніального панування законами та іншими

актами європейських держав;
(3) норми загально територіального права, створювані в результаті проведення

кодифікації з урахуванням норм звичаєвого права,  а також закріплених нормативних актів
європейських держав з пріоритетним запозиченням норм англійського права;

4) норми африканських міждержавних об'єднань;
5) норми міжнародного права.
З часу набуття незалежності (50-60 роки XX ст.) у країнах Африки відбувається

подальша зміна звичаєвого права під впливом сучасного законодавства і судової системи
колишніх метрополій. Передумови для цього створені в період колонізації Африки:

1) традиційні общинні (племінні) установлення про врегулювання конфліктів
поступово замінилися правовими нормами західного зразку;

2) судочинство місцевих судів, що здійснювалося на основі норм звичаєвого права,
перейшло до розгляду справ з урахуванням європейського права;

3) введені закони, які (не скасовуючи норми звичаєвого права) надали місцевим
жителям можливості регулювати свої відносини за допомогою норм іноземного
(колоніального) права;

4) скасовані звичаї, визнані нелюдськими (рабство, калічення та ін.).
Серед інших чинників, що викликають кардинальну зміну або скасування норм

звичаєвого права, слід назвати зростання правосвідомості керівних осіб держав. Так, в
Ефіопії за ініціативою імператора Хайле Селласіє і було розпочато відновлення права країни
через кодифікацію, у результаті якої в одних сферах правового регулювання створені нові
норми,  а в інших –  сильно змінені звичаї.  Як заявив міністр юстиції Мадагаскару,  «мета
закону – трансформувати традиції, щоб відкрити шлях до соціальної та економічної
емансипації; він не може тому не ввійти в суперечність із звичаєм».

У монархічних арабських державах змінився звичай успадкування старшим сином
царюючого монарха. Наприклад, спадкоємцем у Кувейті може бути призначений будь-який
син монарха, у Катарі – будь-який із його родичів. У деяких держав кандидатура спадкоємця,
запропонована монархом, підлягає затвердженню національними зборами.

Для більшості африканських держав загальними тенденціями стали такі.
1. Проведення уніфікації звичаєвого права, відмова від безглуздого роздрібнення права

(на Мадагаскарі в 1957 р., у Танганьїку в 1961 р. та в інших країнах).
2. Включення діючих звичаїв до галузевих кодексів та інших нормативних актів (з

нерідким ігноруванням звичаїв інших народностей, соціальних груп, що проживають на
території даної країни).
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3. Проведення величезної законодавчої роботи.
4.Запозичення норм зобов'язального, торгового, адміністративного, кримінального

права та інших галузей права від колишніх метрополій при створенні національних кодексів.
У Ефіопії за період 1957–1965 pp. набули чинності 5 кодексів, близькі моделям кодексів
Наполеона. У франкомовних країнах за ці роки створено понад 100 кодексів. Важливі закони
прийняті в англомовних країнах – Гані, Нігерії, країнах Східної Африки.

5. Формування загально-територіального права, створення єдиної національної
правової системи в межах своєї території, що стало можливим і необхідним в умовах
деколонізації країн Африки і Мадагаскару.

Незважаючи на формування загальнотериторіального права, супроводжуване
витисненням або обмеженням звичаєвого права, правова свідомість більшості сільського
населення принципово не змінилася. Сільські жителі продовжують орієнтуватися на норми
звичаєвого права.

6. Збереження глибоких відмінностей між правовими системами країн, що пережили
колоніальну залежність від Франції та Бельгії, і країн, що були англійськими колоніальними
володіннями. Як правило, африканські юристи одержують освіту в європейських державах –
колишніх метрополіях або в національних університетах, навчаючись за їх програмами.
Після одержання вищої освіти вони втілюють правові традиції та норми континентального
або загального права в юридичну практику своїх країн, що сприяє збереженню відмінностей
між ними. Звичаєве право, незважаючи на позиції, що похитнулися, є традиційною
об'єднуючою засадою правових систем африканських країн.

Література:
1.Давид Р. Основные правовые системи современности. - М., 1988. - С. 463.
2.Правові системи країн світу : Енциклопедичний довідник. – С.642
3.Супатаєв М.А. Право сучасної Африки (основні риси і тенденції розвитку). –М.: Наука, 1989.-175с.

Смолінська А. О. група ЮР-81
Товстопят Л.М. к.і.н., доцент кафедри теорії

 та історії держави і права, СУЕМ
ДОЗВІЛ НА ІММІГРАЦІЮ В УКРАЇНУ

Імміграція –  це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом
порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання. Іммігрантом є
іноземець (чи особа без громадянства), який отримав дозвіл на імміграцію.

Дозвіл на імміграцію – рішення спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади та підпорядкованих йому органів, з питань імміграції. Дозвіл на імміграцію
надається в межах квоти. Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України за
категоріями іммігрантів: 1) діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам
України; 2) висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною
для економіки України; 3) особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України
іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США,
зареєстровану відповідно до чинного законодавства; 4) особи, які є повнорідними братом чи
сестрою,  дідом чи бабою,  онуком чи онукою громадян України;  5)  особи,  які раніше
перебували в громадянстві України; 6) батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його
неповнолітні діти; 7) особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох
років від дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні,  а також їхні
батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними.

Дозвіл на імміграцію може бути наданий поза квотою: 1) одному з подружжя, якщо
другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України,
дітям і батькам громадян України; 2) особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян
України або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України; 3) особам, які мають
право на набуття громадянства України за територіальним походженням.

Чинне законодавство встановлює певні обмеження щодо надання дозволу на
імміграцію: 1) особам, засудженим до позбавлення волі на строк більше одного року , якщо
судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку; 2) особам, які вчинили
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злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності та людства, як їх визначено
в міжнародному праві, або розшукуються у зв’язку із вчиненням діяння, що відповідно до
законів України визнається тяжким злочином, або проти яких порушено кримінальну справу,
якщо досудове слідство не закінчено; 3) особам, хворим на хронічний алкоголізм,
токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання; 4) особам, які в заявах про надання
дозволу на імміграцію зазначили свідомо неправдиві відомості чи подали підроблені
документи;  5)  особам,  яким на основі закону заборонено в’їзд на територію України;  6)  в
інших випадках, передбачених законами України.

Виданий на імміграцію дозвіл може бути скасований. Підставами для його скасування
є: 1) з’ясується, що його надано на підставі свідомо неправдивих відомостей, підроблених
документів чи документів,  що втратили чинність;  2)  іммігранта засуджено в Україні до
позбавлення волі на строк більше одного року і вирок суду набрав законної сили; 3) дії
іммігранта становлять загрозу національній безпеці України, громадському порядку в
Україні; 4) це є необхідним для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів
громадян України; 5) іммігрант порушив законодавство про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства; 6) в інших випадках, передбачених законами України.
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та історії держави і права, СУЕМ
АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ В ОРГАНАХ САНІТАРНО-

ЕПІДИМІЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
Адміністративно-юрисдикційна діяльність визначається як діяльність уповноважених

на те органів (посадових осіб)  по виявленню правопорушень та їх фіксації,  розгляду та
вирішенню адміністративно-правових спорів. Досліджується правовий статус суб'єкта
адміністративно-юрисдикційної діяльності. Зазначається, що серед суб'єктів
адміністративної юрисдикції окреме місце займають органи санітарно-епідеміологічної
служби України як різновид органів виконавчої влади, що покликані виконувати функції у
сфері правоохоронної діяльності держави, у тому числі попередження, припинення
протиправних проявів і притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення
в сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Особливе
положення органів санітарно-епідеміологічної служби як суб'єктів адміністративної
юрисдикції обумовлює їх досить широкі повноваження щодо застосування адміністративних
стягнень і складення протоколів про адміністративні правопорушення.

Підкреслюється, що однією з особливостей адміністративно-юрисдикційної діяльності
є специфіка правопорушень в сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення, що в свою чергу обумовлює необхідність використання відповідних професійних
знань працівниками органів санітарно-епідеміологічної служби при виявлені порушень та
вирішенні питань про притягнення до адміністративної відповідальності. Поряд з цим
спеціалізація дозволяє більш якісно та диференційовано підходити до планування та
організації цієї діяльності в окремих підрозділах органів санітарно-епідеміологічної служби,
деталізувати аналітичну та профілактичну роботу, підвищувати ефективність боротьби з
різними адміністративними правопорушеннями.

Адміністративна юрисдикція органів санітарно-епідеміологічної служби має
відмінності в порядку вирішення адміністративних справ,  що свідчить про різнобічність
процесуальної форми цього виду діяльності. Юрисдикційний процес в органах санітарно-
епідеміологічної служби має особливості, пов'язані з його правовою регламентацією,
обсягом повноважень посадових осіб, порядком розгляду справ, порядком оскарження.
Підкреслюється, що здійснення юрисдикційних повноважень в органах санітарно-
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епідеміологічної служби, їх ефективність перебувають у прямій залежності від правильного
застосування посадовими особами санітарно-епідеміологічної служби норм матеріального та
процесуального права. Першочергове значення для здійснення посадовими особами органів
санітарно-епідеміологічної служби юрисдикційної діяльності має рівень їх професійної
підготовки, у тому числі й можливості використання сучасних технічних засобів і
відповідних експертних технологій, що значною мірою сприяє формуванню належної
доказової бази по справах, які віднесені законодавцем до підвідомчості цих органів.

Chornaenko Volodymyr
Kovalenko Yuliya V.

East European University of Economics and Management
LABOUR INSTITUTIONS AS AN INDICATOR OF OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS

IN UKRAINE
Nowadays the changes in all spheres of our life are inevitable. These also include the existing

of different corrective institutions and the peculiarities of their functioning. The aim of our research
is to analyze and summarize the state of things in Ukrainian labour institutions and suggest some
resolutions on burning problems.

We have investigated several prison institutions and come across the idea about the lack of
definite attention to this sphere. Each year around 200 thousand people are sentenced for criminal
offences in Ukraine. Of this figure, approximately 55 thousand, or around 27%, of the total number
convicted receive terms of imprisonment.

According to figures from the State Department for the Execution of Sentences, the number of
people held in its institutions decreased in 2009 by 10,198 or by 6%. The overall number as of
01.01.2010 came to 160,725 people held in 182 institutions. According to the Department’s Report
on its implementation of its action plan for the fourth quarter, of the number of people convicted of
offences 125, 6 thousand were serving sentences in 136 penal institutions; 2.2 thousand minors in
11 juvenile educational colonies and 4.9 thousand people were serving terms of restricted liberty in
corrective centres [1, 2, 4].

Remand and convicted prisoners are increasingly approaching the European Court of Human
Rights with complaints about conditions and ill-treatment in the Department’s institutions. Nor can
one assert that the Human Rights Ombudsperson provides any more effective and real control.

The lack of public control over the activities of penal institutions as a real factor is confirmed
by the fact that in reports about a number of extremely important events in these institutions, there
was not one mention of overseeing commissions as structures responsible for exerting control over
the observance of prisoners’ rights. The system of public control over penal institutions is thus in
need of radical change. This involves, first of all, significant refinement of the Regulations on
Overseeing Commissions, the relevant norms of the Penal Code and the Law “On democratic
civilian control over the military organization and law enforcement agencies of the State”.

A serious problem for the penal system is corruption. The management of the Department
attempt to silently avoid this subject, and if sometimes they mention isolated insignificant instances,
they are presented as exceptions [3, 15].

The conditions in which convicted prisoners are held in the Department’s institutions have
been gradually improving over recent years. The main factors are a general improvement in the
socio-economic situation in the country, as well as a noticeable reduction in the number of prisoners
however financing for the penal system is being increased too slowly. Mortality in penal institutions
is an indicator reflecting in integrated form the results of efforts by the State to safeguard the right
to life. The Ministry of Justice also reports that there have been a number of cases where prisoners
have been forced to work for particular heads of penal institutions.

The human rights situation in penal institutions is not changing, or is even becoming slightly
worse.  Just  as  a  year  ago,  respect  for  human  rights  and  dignity  has  yet  to  become  the  dominant
factor  of  penal  policy,  while  the  existing  treatment  of  prisoners  is  based  on  strict  demands  of
obedience imposed by the penal administration. This is compounded by the lack of an effective
mechanism for lodging complaints.
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Having studied all points of the problem we tried to suggest several resolutions:
1. Stop adopting normative legal acts and other departmental documents whose provisions

violate human rights.
2. Change priorities in law creating activities, giving preference to humanitarian values over

issues of the technical functioning of the department; to increase attention to issues relation to the
observance of human rights, respect for the human dignity both of people imprisoned, and
personnel of the penal institutions.

3. Take a thorough approach in drawing up and passing departmental normative legal
documents. Observe procedure for preparing documents related to human rights.

4. Change approaches in staffing policy, paying considerably more attention to a careful
choice of managerial staff within the bodies of the Department.

5. Introduce monitoring of prisoners’ conditions on a wide scale, and prepare annual reports
on the state of affairs in the system by nongovernmental organizations.

6. Qualitatively increase information to society about the situation and problems of the system
via regularly carrying out a wide range of measures such as press conferences, roundtables, as well
as simplifying the procedure for providing access of members of the public and journalists to penal
institutions.

7. Provide the necessary conditions, including appropriate financing, for the mandatory
creation in each territorial Department division of a press service.

8. Promote the introduction of public supervisory control over penal institutions, and not limit
this to the work of supervisory commissions.

Thus, we can draw some conclusions:
1. The Department continues to adopt departmental documents which violate the rights of

remand and convicted prisoners.
2. The human rights situation in penal institutions is not changing, or is even becoming

slightly  worse.  Just  as  a  year  ago,  respect  for  human  rights  and  dignity  has  yet  to  become  the
dominant factor of penal policy, while the existing treatment of prisoners is based on strict demands
of obedience imposed by the penal administration.

3. Protest actions by prisoners have become more frequent, yet there has been no open
analysis of the reasons for this development. The results of investigations into incidents which have
occurred have not been made public.

4. Access to information within the system is far too restricted. Public officials continue to not
provide answers to formal requests for information. No measures are taken against employees who
contravene information legislation.

5. Cooperation with the public, in the first instance, with nongovernmental organizations, is
confined to material assistance for the system. The Department management avoids cooperating
with organizations which have their own views on facts and events and who express criticism of the
management.

So, if we don’t change our attitude to the above-mentioned problems, we can face serious
results in the nearest future.
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Секція 6. Кримінальне право та кримінологія
Бортницька Л.В.

аспірант кафедри кримінального права
та кримінології КНУ ім. Тараса Шевченка

ДЕЯКІ ДАННІ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ
ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ

В процесі проведеного нами дослідження було опитано понад 500 жінок. В результаті
отримано данні за період з 2007 по 2009 рр.

Вік. Природним є те,  що основним контингентом серед проституток є молоді жінки.
Основна маса,  тобто 82,7%  складають жінки у віці від 18  до 29  років.  Неповнолітні
складають 3,4 % , особи понад 40 років – 4%.

Перевага серед проституток жінок до 30 років відмічається різними дослідниками.
Відмічається омолодження контингенту осіб, які займаються проституцією, що в цілому
характерно для фонових явищ за останні роки.

Освіта. За результатами дослідження, серед проституток вищу та незакінчену вищу
освіту мали 26,2%, середню освіту – 52,7%.

Таким чином, рівень освіти проституток довільно високий. Значний обсяг осіб із
підвищеним рівнем освіти відображає загальну тенденцію поширення соціальної бази
проституції, включення в цю діяльність різних прошарків населення.

Сімейний стан. Серед проституток Києва заміжніх жінок було 16,4%,  а незаміжніх
84,6%, в тому числі осіб, які розірвали шлюб – 26%, вдових – 0,8%. Біля 50% жінок мали
дітей.

Соціальний стан. За даними досліджень, серед проституток робочих 12%, службовців
– 44,6%, осіб, що навчаються, 10,4%, домогосподарок - 1,6%, без певного виду занять –
31,4%. По галузям народного господарства проститутки, що працюють на промислових
підприємствах – 19%, будівництво – 3%, транспорт і зв'язок – 7,4%, торгівлі – 18%,
побутовому обслуговуванні – 10,2 %, охорона здоров'я – 10,8%, освіта – 4,6%, культура –
8,4%,  інші –  16%.  Найбільш часто зустрічаються представники сфери обслуговування –
продавці, офіціантки, перукарі, медичні сестри, персонал готелів тощо.

Серед осіб, що навчаються; студентки ВНЗ 66,8%, коледжів – 16,8%, школярки - 7,4%,
інші – 1,8 %

Місце народження і мешкання. За даними дослідження 78,4% мешканці міст, Київська
область – 16,6%, за межами регіону – інші. Серед них 14,4% не мали постійного місця
проживання.

Житлові умови. В окремих квартирах проживали 4 4 , 8 , у власному будинку – 3,4% у
гуртожитку – 8,7%, орендували жилище - 3,4 %, не мали жилища – інші особи.

Матеріальний рівень. 12,2% були достатньо забезпечені матеріально, 44,6%
нормально, інші вимушені заробляти на життя.

За даними дослідження, серед опитаних вперше вступили у статевий зв'язок вступили
у віці 12-14 років - 2,2 %, у 15 років - 8,2 °/о, у 16 років - - 16,4%, у 17 років - 24,2 %, т. е.
неповнолітні. При цьому перший статевий акт був добровільним у 58,4%, під впливом
фізичного або психічного насильства – 16,6%, ведені в оману –14,8%, знаходились у стані
алкогольного сп'яніння - 3%.

Першим в їх життя сексуальним партнером був; малознайомий – 48,4%, друг - 36,4 %,
незнайомий чоловік – 8%, родич – 7.2%.

Мотиви. 33% - бажання красиво жити, 17% небажання працювати, 18% підробити до
основного доходу, інші особи інтерес обумовлюється впливом порносубкультутри.

Сексуальне задоволення отримують до 30%. Частота сексуальних контактів – декілька
разів у день – 33,4%, щоденно – 20,3%, декілька разів на тиждень – 40,2%, декілька разів на
місяць – 6.1%, 77,8% зловживали алкоголем, 21,2 % приймали наркотики, інші токсикомани.

Більше половини опитаних страждали на венеричні захворювання.
Найбільш оптимальною, з нашої точки зору, для України з урахуванням політичних,

традиційних та соціальних умов є політика аболіціонізму, що не виключає кримінальної
відповідальності за інші дії, пов’язані з порнобізнесом. Для цього необхідно прийняти закон,
якій би регламентував заняття проституцією при декриміналізації самої проституції.
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Київського національного університету внутрішніх справ
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПІВ СЛІДЧОЇ ТАКТИКИ

Побудова громадянського суспільства, становлення України як правової,
демократичної, соціальної держави неможливе без реформування численних сфер
життєдіяльності. Безумовно, це стосується і слідчої діяльності. Зазначена реформа повинна
проводитися з урахуванням теоретичних досягнень учених України, а також вивчення
передового досвіду. Обов’язковим також є дотримання загальнолюдських цінностей,
пріоритету прав і свобод людини. Для науки криміналістики це означає розробку й
уточнення фундаментальних ідей, на яких повинні базуватися взаємовідносини між
правовою державою та особистістю. При цьому слід виходити з верховенства закону,
невідчужуваності та непорушності прав і законних інтересів громадян.

Під принципами ми розуміємо певні основоположні ідеї, вихідні положення. Специфіка
слідчої діяльності вимагає постійного вивчення, розвитку і конкретизації таких положень,
тобто принципів, що дасть змогу поліпшити якість і результативність розслідування злочинів
у цілому. Мова йде як про принципи слідчої діяльності, які стосуються певних
закономірностей розслідування злочинів, так і принципів криміналістики, керуючись якими
можна найефективніше і найрезультативніше застосовувати практичні прийоми при
організації розслідування. Що ж стосується принципів слідчої тактики, які є складовою і
слідчої діяльності, і розділу науки криміналістики, то під цим поняттям ми розуміємо вихідні
теоретичні положення, що визначають сутність і внутрішній зміст тактичних рекомендацій,
побудову і спрямованість тактичної діяльності слідчого. Вони обумовлюють розвиток і
дієвість тактики у цілому.

Принципи у криміналістиці вже піддавалися дослідженню в літературі. Їх було
висвітлено у працях таких вчених, як Н.М. Ахтирська, В.П. Бахін, Р.С. Белкін, А.І. Вінберг,
І.А. Возгрін, А.Ф. Волобуєв, А.Я. Гінзбург, В.О. Коновалова, В.С. Кузьмічов,
Я.В. Кузьмічов, Ю.М. Чорноус, Б.Н. Шавер та інші. Але дану проблему не слід вважати
вичерпаною, адже сьогодні вона цікавить як теоретиків, так і практиків. Що ж стосується
безпосередньо принципів слідчої тактики, то вони недостатньо висвітлені і потребують
подальшого наукового аналізу. Дослідження принципів слідчої тактики забезпечить пізнання
сутності такої діяльності, основних її положень. Такі принципи мають бути розглянуті як з
позиції принципів науки, так і з позиції принципів практичної діяльності.

Розглядаючи систему принципів слідчої тактики, ми розуміємо, що це ціла система
наукових положень, яка є однією зі складових діяльності з розслідування злочинів.

В.О. Коновалова та В.О. Сербулов відносять до принципів слідчої тактики наступні:
законності, науковості, моральності, динамічності, універсальності, вибірності, системності,
обумовленості тактичних прийомів слідчими ситуаціями.

А.Ф. Волобуєв називає такими принципами наступні положення: законності, етичності,
науковості, цілеспрямованості, вибірковості і динамічності.

Існують й інші підходи до віднесення тих чи інших положень до системи принципів
слідчої тактики.

Важливим також є питання про класифікацію даних принципів, яка не тільки їх
систематизує, але й сприяє вивченню їх сутності, функцій та взаємозв’язків. Більшість
науковців виділяють дві групи принципів. Перша група представлена загальними
принципами, друга – окремими.

Загальні принципи відображають найбільш характерні для всіх аспектів і видів
діяльності положення, тобто містять основоположні ідеї, які в основному притаманні не
лише слідчій тактиці. Такими загальними принципами виступають вимоги законності,
науковості, моральності, економічності та інші. В свою чергу окремі принципи слідчої
тактики базуються на загальних, які виступають їх основою, своєрідним підґрунтям. До них
належать такі: конспірації, раптовості, оперативності, активності, непереривності,
наступальності, вибірковості, динамічності тощо.
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Наведений перелік принципів слідчої тактики не є вичерпним, але досить чітко
відображає характер та специфіку вимог, яким повинна відповідати така діяльність.
Подальше вивчення таких принципів сприятиме вдосконаленню й оптимізації діяльності по
розслідуванню злочинів і, як результат, веденню більш ефективної боротьби зі злочинністю.

Зебзеєв. С.К.  студент групи ЮР-61
МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕВТАНАЗІЇ

Нині тема до правового статусу особи у суспільстві досить актуальна. Ряд міжнародних
документів проголошують людину найвищою соціальною цінністю, забов'язуються
гарантувати її права та свободи як основоположні, що містять підвалини справедливості та
миру в усьому світі.

Зокрема принциповим є «право на життя», особливо при розгляді питань застосування
евтаназії, коли необхідно визначити чи кожен може повною мірою розпоряджатися власним
життям.

Поняття «евтаназія» походить від грецького «еи» - «хороший» і «Йіапаіоз» - «смерть».
Вперше цей термін застосував в XVI ст. англійський філософ Френсіс Бекон, який у праці
«Асіуапсетепі;  оі"Ьеагпіп§»  вказував,  що «...обов'язок лікаря полягає не лише в тому,  щоб
відновити здоров'я, але й у тому, щоб полегшити страждання та муки, які спричинюються
хворобою,  і це не лише тоді,  коли таке полегшення болю як небезпечного симптому може
призвести до видужання, але й у тому випадку, коли вже немає жодної надії на порятунок та
можна лише зробити саму смерть більш легкою та спокійною,  тому що ця евтаназія...  вже
сама по собі є немалим щастям»

З огляду на становище сучасної моралі з поширенням суспільного песимізму, з одного
боку, та бурхливим розвитком біології, медицини, психології -з іншого, науковий інтерес до
евтаназії стрімко зростає

Розкриваючи класифікацію, варто зазначити, що залежно від поведінки медичного
працівника, евтаназія поділяється на активну («метод наповненого шприца» – здійснення
певних дій, введення лікарських засобів, які пришвидшують настання смерті важкохворого
пацієнта) та пасивну («метод відкладеного шприца» - процедура незастосування засобів та
невиконання медичних маніпуляцій, які підтримували б певний час життя важкохворого
пацієнта. Виокремлюють також і «автоевтаназію» - добровільне припинення пацієнта свого
життя з метою припинення власних страждань.

У свою чергу активна евтаназія іноді набуває певних форм, таких як: вбивство з
милосердя» - відбувається, коли лікар через нестерпні страждання безнадійно хворої людини
та будучи не в силах їх усунути, вводить йому над дозу знеболюючого препарату, внаслідок
чого настає бажана смерть; самовбивство, що асистується лікарем» - відбувається, коли лікар
лише допомагає хворій людині покінчити з життям; власне активна евтаназія» - може
відбуватися і без допомоги лікаря, коли пацієнт сам накладає на себе руки.

Від можливості висловити свою згоду на проведення евтаназії розрізняють добровільну
(здійснюється за вільною згодою), недобровільну (здійснюється без згоди людини) та
примусову (попри волю). Інколи останні два види іменують криптоназією (від грец. кгуртоз -
таємний, Йіапаіоз - смерть).

Окремо в літературі є класифікація залежно від мотивації професійних рішень - на
пряму та непряму. «Пряма евтаназія» застосовується, коли лікар має намір скоротити життя
пацієнта, а «непряма евтаназія» наступає, коли смерть хворого прискорюється як побічний
наслідок дій лікаря, що мав на меті іншу мету.

Проблема евтаназії вже давно не є темою дискусій лише в наукових колах,  перегляд
споконвічних загальнолюдських цінностей в наш час зумовив активну популяризацію в
громадськості цього явища, що спричинило утворення організацій відповідно прихильників і
противників евтаназії, які озброївшись взаємними контраргументами, відстоюють власні
позиції. Зрештою перевагою останніх виступають релігійні та морально-етичні засади, що
мають беззаперечний авторитет у сучасному суспільстві і зазвичай покладені в основу
законодавства країн.
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Історично перша спроба легалізації евтаназії відбулась в Австралії, коли в 1996 р. було
прийнято відповідний закон. Проте ця спроба виявилась невдалою, оскільки цей
законопроект був відкликаний через дев'ять місяців. На сьогодні в Австралії евтаназія є
забороненою, а за порушення цієї заборони винна особа може бути за вироком суду довічно
позбавлена волі.

Першість у питанні легалізації евтаназії сьогодні займає Голландія. Саме там 2 квітня
2002 р. було прийнято «Закон про припинення життя за бажанням чи допомогу в
самогубстві», яким було легально закріплено можливість здійснення асистованого суїциду та
евтаназії. Відповідно до цього закону кожен, хто досяг 16 років, має право самостійно
визначити порядок та спосіб завершення свого життя. Для фізичних осіб у віці від 12 до 16
років для здійснення цього акту необхідним є згода своїх батьків чи інших законних
представників. Лікар, який здійснює евтаназію, повинен бути впевнений у тому, що
прохання хворого є самостійним, багаторазово повторюваним та добре обдуманим, а
страждання особи, які вона відчувала, є тривалими та нестерпними. Окрім цього,
вимагається проінформувати пацієнта про його стан та перспективи стосовно видужання.
Схвалення евтаназії відбувається лише за колегіальним рішенням з урахуванням думок
інших лікарів.

Другою державою в світі, яка законодавчо сприйняла ідею легалізації евтаназії, є
Бельгія. 23 вересня 2002 р. парламент цієї держави ухвалив закон, за яким евтаназія та
допомога в самогубстві стали легальними згідно з умовами, ідентичними до тих, що і в
законодавстві Голландії. Відповідно до закону, право на евтаназію мають особи, що досягай
18 років.

У світі є ще декілька країн, які не визнають за евтаназією злочинності діяння. До таких,
зокрема, слід віднести Швейцарію, Німеччину, Швецію та Фінляндію, де пасивна евтаназія
перебуває за межами правового переслідування, Колумбію, яка дозволяє здійснювати за
окремих обставин пасивну евтаназію, Японію, яка має спеціальну процедуру здійснення
пасивної евтаназії. Окремо слід зазначити, що перший крок до легалізації пасивної евтаназії
зробили також парламентарі Франції.

Проте наразі більшість схиляється до переконання про недопустимість застосування
евтаназії. До рахунку міжнародних нормативно-правових актів, що регулюють права на
життя і опосередковано порушують питання про евтаназію, належать: Загальна декларація
прав людини від 16 грудня 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права віл
4 листопада 1966 року та ін. Зокрема Європейський суд з прав людини у всіх розглянутих
ним справах, що стосувалися права на життя, послідовно робив акцент на обов'язку держави
захищати життя. У зв'язку з цим ст. 2 Конвенції захисту прав та основних свобод людини не
може бути розтлумачена як така, що передбачає діаметрально протилежне право - право на
смерть. А Рада Європи (25 червня 1999 р.) визначила пріоритетним не легалізацію евтаназії,
а розвиток паліативної допомоги, усунення болю та всебічна підтримка пацієнта, членів їхніх
сімей та інших осіб, які здійснюють догляд за хворими, що помирають

Долучається до цієї думки і попередньо затверджена «Венеціанська декларація щодо
невиліковних хвороб» (жовтень 1983 року), «Декларація про евтаназію» (39-та Всесвітня
медична асамблея 1987 року), а також «Положення про самогубство з допомогою лікаря»
(44-та Всесвітня медична асамблея, вересень 1992 року), де зазначається, що евтаназія як акт
навмисного позбавлення життя пацієнта, навіть на його прохання або на основі звернення з
подібним проханням його близьких - неетична!

В Україні є декілька дискусійних думок з приводу цього питання. З одного боку, згідно
зі ст. 27 Конституції України «кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може
свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини». Отже, право на
життя належить до сфери відповідальності держави за його здійснення,  а тому на державу
покладається обов'язок захищати це право. Не вважається етичною евтаназія і згідно з
«Етичного кодексу медичної сестри України» (ст. 10). Крім того, ч. 4 ст. 281 ЦК України
містить положення, відповідного до якого «забороняється задоволення прохання фізичної
особи про припинення її життя», а ст. 52 Основ законодавства України про охорону здоров'я
вже прямо і остаточно встановлює, що «медичним працівником заборонено здійснювати
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евтаназію - навмисне прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою
припинення його страждань».

Література:
1. Безаров О.Т. Евтаназія в контексті медичної практики (за результатами соціологічного опитування в м.
Чернівці) //Буковинський медичний вісник. - 2005. - № 1. - 149 с.
2. Котюк І.І., Мусієнко А.В. Правові та морально-етичні аспекти евтаназії та її альтернатив // Вісник
Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. - № 2. - 121с.
3. Чорнобровий М. П., Стефанчук Р. О., Лозінська С. В. Еутаназія: ргоеі сопіга (філософсько-правовий підхід) //
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. – № 4. – С. 10-12.

Kyslenko Olga
Ivanova I.V.

East European University of Economics and Management
MARITIME PIRACY AS A THREAT TO MODERN NAVIGATION: WAYS TO COMBAT

The main aim of the research is to characterize the problem of proliferation of maritime
piracy, define measures to ensure safety of navigation. Ensuring the safety of vehicles, passengers
and cargo is a necessary condition of all transport modes. Shipping is no exception to this rule.
However, as you know, in recent years piracy has become a major threat to the safety of shipping
and cargo by sea. Worldwide surge in robberies occur on board the ships, which, as experts note,
are now easier to rob than commercial banks. One of the last known cases of seizure of ships by
pirates was «Faina» with Ukrainian crew aboard.

Piracy is a war-like act committed by private parties (not affiliated with any government) that
engage in acts of robbery and/or criminal violence at sea. The term can include acts committed in
other major bodies of water or on a shore. It does not normally include crimes committed against
persons travelling on the same vessel as the perpetrator (e.g. one passenger stealing from others on
the same vessel). The term has been used to refer to raids across land borders by non-state agents.
Piracy should be distinguished from privateering, which was a legitimate form of war-like activity
by non-state actors, authorized by their national authorities, until this form of commerce raiding was
outlawed in the 19th century.

Maritime piracy, according to the United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) of 1982, consists of any criminal acts of violence, detention, rape, or depredation
committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or aircraft that is directed
on  the  high  seas  against  another  ship,  aircraft,  or  against  persons  or  property  on  board  a  ship  or
aircraft. Piracy can also be committed against a ship, aircraft, persons, or property in a place outside
the jurisdiction of any state, in fact piracy has been the first example of universal jurisdiction.
Nevertheless today the international community is facing many problems in bringing pirates to
justice.

Since piracy often takes place outside the territorial waters of any state, the prosecution of
pirates by sovereign states represents a complex legal situation. The prosecution of pirates on the
high  seas  contravenes  the  conventional  freedom  of  the  high  seas.  However,  because  of  universal
jurisdiction, action can be taken against pirates without objection from the flag state of the pirate
vessel. This represents an exception to the principle extra territorium jus dicenti impune non paretur
(the judgment of one who is exceeding his territorial jurisdiction may be disobeyed with impunity).

In  2008  the  British  Foreign  Office  advised  the  Royal  Navy  not  to  detain  pirates  of  certain
nationalities as they might be able to claim asylum in Britain under British human rights legislation,
if their national laws included execution, or mutilation as a judicial punishment for crimes
committed as pirates.

There are legal barriers to prosecuting individuals captured in international waters. Countries
are struggling to apply existing maritime law, international law, and their own laws, which limits
them to having jurisdiction over their own citizens. According to piracy experts, the goal is to "deter
and disrupt" pirate activity, and pirates are often detained, interrogated, disarmed, and released.
With millions of dollars at stake, pirates have little incentive to stop.

Prosecutions are rare for several reasons. Modern laws against piracy are almost non-existent.
For example, the Dutch are using a 17th-century law against "sea robbery" to prosecute. Warships
that capture pirates have no jurisdiction to try them, and NATO does not have a detention policy in
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place. Prosecutors have a hard time assembling witnesses and finding translators, and countries are
reluctant to imprison pirates because they would be saddled with them upon their release.

According to UN resolutions countries and regional organizations that cooperate in fighting
piracy off the coast of Somalia, with the permission of that Government "may use all necessary and
appropriate actions in Somalia, including its airspace, to prevent those uses for Somalia planning,
aiding or committing acts of piracy and armed robbery at sea, and the suppression of these actions
as requested by the Transitional Federal Government (Somalia) "at human rights and international
humanitarian law.

To protect the lives and health of citizens of Ukraine and its economic interests against
possible illegal actions by the pirates our country should:

- participate in international operations to combat piracy;
- review the Merchant Shipping Code of Ukraine;
-  use  special  safety  systems  for  all  Ukrainian  ships  in  accordance  with  the  requirements  of

Code ISPS, developed by the International Maritime Organization (IMO).

Maletych Serhij
Trokhymenko Yana V.

East European University of Economics and Management
BRIBERY IN UP-TO-DATE BUSINESS

The aim of this article is to reveal a terrible problem of bribery that modern business faces
today. A detailed account of this problem in some spheres of business will be highlighted.

Bribery, a form of pecuniary corruption, is an act implying money or gift given that alters the
behavior of the recipient. Bribery constitutes a crime and is defined as
the offering, giving, receiving, or soliciting of any item of value to influence the actions of an
official or other person in discharge of a public or legal duty. The bribe is the gift bestowed to
influence the recipient's conduct. It may be any money, good, right in
action, property, preferment, privilege, emolument, object of value, advantage, or merely a promise
or undertaking to induce or influence the action, vote, or influence of a person in an official or
public capacity.

One must be careful of differing social and cultural norms when examining bribery.
Expectations of when a monetary transaction is appropriate can differ from place to place. Tipping,
for example, is considered bribery in some societies, while in others the two concepts may not be
interchangeable.

The offence may be divided into two great classes: the one, where a person invested with
power is induced by payment to use it unjustly; the other, where power is obtained by purchasing
the suffrages of those who can impart it. Likewise, the briber might hold a powerful role and control
the transaction; or in other cases, a bribe may be effectively extracted from the person paying it,
although this is better known as extortion.

Bribery may take the form of a secret commission, a profit made by an agent, in the course of
his employment, without the knowledge of his principal. Euphemisms abound for this (commission,
sweetener, back-kick etc.) Bribers and recipients of bribery are likewise numerous although bribers
have one common denominator and that is the financial ability to bribe.

Bribery around the world is estimated at about $1 trillion. The burden of corruption falls
disproportionately on the bottom billion people living in extreme poverty who cannot afford to pay
and who thus receive sub-standard treatment from officials.

A grey area may exist when payments to smooth transactions are made. United States law is
particularly strict in limiting the ability of businesses to pay for the awarding of contracts by foreign
governments; however, the Foreign Corrupt Practices Act contains an exception for "grease
payments"; very basically, this allows payments to officials in order to obtain the performance of
ministerial  acts  which  they  are  legally  required  to  do,  but  may  delay  in  the  absence  of  such
payment. In some countries, this practice is the norm, often resulting from a developing nation not
having  the  tax  structure  to  pay  civil  servants  an  adequate  salary.  Nevertheless,  most  economists

http://carstock.com.ua/Dictionary/Offer_and_acceptance
http://carstock.com.ua/Dictionary/Gift
http://carstock.com.ua/Dictionary/Offer_and_acceptance
http://carstock.com.ua/Dictionary/Solicitation
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Legal_duty&action=edit&redlink=1
http://carstock.com.ua/Dictionary/Money
http://carstock.com.ua/Dictionary/Good_(accounting)
http://carstock.com.ua/Dictionary/Chose_(English_law)
http://carstock.com.ua/Dictionary/Chose_(English_law)
http://carstock.com.ua/Dictionary/Property
http://carstock.com.ua/Dictionary/Promotion_(rank)
http://carstock.com.ua/Dictionary/Privilege
http://carstock.com.ua/Dictionary/Remuneration
http://carstock.com.ua/Dictionary/Tip
http://carstock.com.ua/Dictionary/Extortion
http://carstock.com.ua/Dictionary/Secret_commission
http://carstock.com.ua/Dictionary/United_States
http://carstock.com.ua/Dictionary/Foreign_Corrupt_Practices_Act


126

regard bribery as a bad thing because it encourages rent seeking behaviour. A state where bribery
has become a way of life is a kleptocracy.

Politicians receive campaign contributions and other payoffs from powerful corporations or
individuals when making choices in the interests of those parties, or in anticipation of
favorable policy. However, such a relationship does not meet the legal standards for bribery without
evidence of a quid pro quo.

The tax status of bribes is an issue for governments since the bribery of government officials
impedes the democratic process and may interfere with good government.

Pharmaceutical corporations may seek to reward doctors for heavy prescription of
their drugs through gifts. The American Medical Association has published ethical guidelines for
gifts from industry which include the tenet that physicians should not accept gifts if they are given
in relation to the physician’s prescribing practices. Doubtful cases include grants for traveling
to medical conventions that double as tourist trips.

Dentists often receive samples of home dental care products such as toothpaste, which are of
negligible value; somewhat ironically, dentists in a television commercial will often state that they
get these samples but pay to use the sponsor's product.

In countries offering state-subsidized or nationally funded healthcare where medical
professionals are underpaid, patients may use bribery to solicit the standard expected level of
medical care. For example, in many formerly Communist countries from what used to be the
Eastern Block it may be customary to offer expensive gifts to doctors and nurses for the delivery of
service at any level of medical care in the non-private health sector.

Employees,  managers,  or  salespeople  of  a  business  may  offer  money  or  gifts  to  a  potential
client in exchange for business. For instance, the service company Aramark was recently accused of
offering gifts to an assistant warden in the New Mexico Prison System in exchange for a contract
allowing Aramark to provide the food services in the state's prisons.

More recently, in 2006 German prosecutors conducted a wide-ranging investigation of
Siemens AG to determine if Siemens employees paid bribes in exchange for business.

But still in some cases where the system of law is not well implemented, bribes may be a way
for companies to continue their businesses. In the case, for example where custom officials harass a
certain firm or production plant, officially stating to check for irregularities, may halt production
and stall other normal activities of a firm. The disruption may cause losses to the firm that exceed
the amount of money to pay off the official. Bribing the officials is a common way to deal with this
issue in countries where there exists no firm system of reporting these semi-illegal activities.

Пітюренко М.В. група ЮР-61
Товстоп`ят Л.М.  к.і.н., доцент кафедри теорії

та історії держави і права СУЕМ
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПІРАТСТВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Точну дату і місце виникнення піратства встановити неможливо. Відомо одне - як
тільки в морі,  стали з'являтися купецькі кораблі -  тут же з'являлися і пірати.  Надто вже
спокусливо виглядали неозброєні судна, що перевозять незліченні багатства. Більшість
торгових маршрутів пролягало поблизу берегів, так як примітивні кораблі не могли
віддалятися від берега на значні відстані. Тому першими піратами було, швидше за все,
жителі прибережних районів,  розташованих поблизу жвавих морських шляхів.  На цих
шляхах була незчисленна кількість таємних гаваней і бухт,  в яких ховалися піратські
кораблі. У бухтах пірати чинили свої кораблі, поповнювали запаси води і продовольства.
У таких місцях спочатку виникали невеликі селища,  а потім вони розросталися на
справжні прибережні міста. Поступово ставало піратство не єдиним способом існування в
таких місцях і ці поселення перетворювалися на процвітаючі портові та торговельні міста.

Пірати (лат. pirata) – ті, хто випробовує долю, загальна назва морських розбійників,
які грабували кораблі й діяли як в мирний, так і у військовий час.

Капери (або «корсари»; нім. kареr, фр. corsaire, англ. privateer) – пірати, які вели
партизанську діяльність на морі і діяли виключно під час війни. Це участь приватних
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кораблів у військових діях на основі повноважень, отриманих від воюючої держави (у
формі каперської грамоти). Капери діяли на власний страх і ризик. В залежності від умов
укладеної згоди корсар отримував у винагороду захоплене ним майно неприятеля
повністю або частково. Термін "капер" відомий ще з ІХ ст. до н.е. Поняття "корсар"
з'явилось значно пізніше – у XIV столітті.

Каперство – явище суто історичне, оскільки держави, заключивши Паризький
мирний договір 1856 року, відмовились від використання цього способу ведення війни.

На сьогоднішній день існує достатньо велика кількість понять «піратства». Це:
телепіратство з космосу, піратство в ефірі, комп'ютерне піратство, авторське піратство,
повітряне піратство, морське піратство. Але хочу більш детально зупинитись на
зацікавленому мене питанні - морському піратстві.

До XIX століття в доктрині та й юридичній практиці сформувалось тверде поняття
того,  що піратство є міжнародним правопорушенням,  а кожний пірат -  ворог людства.  За
період із 1991 – 2010 р.р. морському розбою піддавались судна більш як 70 держав у водах,
прилягаючих до територій 56 держав світу. За січень-березень 2001 р. було зареєстровано
68 інцидентів, у той час як за аналогічний період 2000 р. було зафіксовано 56 нападів, 2006
року вчинено 239 нападів на судна у відкритому морі при цьому були вбиті чи поранені
піратами 17 осіб, 2007-го - 263 напади при цьому були вбиті чи поранені піратами 64 особи.
Реальні цифри вищі, оскільки власники не поспішають заявляти про наявні напади.
Щорічний доход морських піратів досягає приблизно 20 мільярдів доларів. Рівень
смертельної небезпеки продовжує залишатися одним із тих аспектів,  що викликає помітну
стурбованість світової спільноти.

Необхідно відмітити й той факт, що в результаті комерціалізації українського флоту
наші моряки найчастіше плавають під прапором не своєї держави в регіонах, де велика
імовірність зазнати нападів з боку піратів.

14 січня 2002 року сомалійські пірати захопили ліванське вантажне судно «Принцеса
Сара», що через несправність двигуна стояло на якорі. 18 моряків стали заручниками, в т.
ч. 8 громадян України. За їх звільнення пірати вимагали 200 тисяч доларів викупу. 26 січня
заручників звільнили й евакуювали на французький фрегат “Флореаль”.

18 жовтня 2005 року така сама доля спіткала судно «Панагія» з 22 українськими
моряками (йшло під прапором Ліберії). Після їх звільнення Президент України Віктор
Ющенко нагородив капітана судна Володимира Шабанова орденом "За мужність" III
ступеню ("за мужність і самовіддані дії, виявлені при звільненні захоплених піратами
українських моряків").

У квітня 2008 р. сомалійські пірати захопили французьку яхту «Понан». На борту
було 32  особи,  серед яких –  старша стюардеса,  29-річна українка Ольга Бездрабко з м.
Охтирка (Сумщина). Через тиждень французька влада заплатила викуп, і заручників
звільнили.

28 травня 2008 р. в Аденській затоці місцеві пірати захопили німецьке судно
«Lehmann Timber», на борту якого перебували 15 осіб, в т. ч. 4 громадян України.

25 вересня 2008 сомалійські пірати захопили вантажне судно (під прапором Белізу)
"Фаїна" з екіпажем у складі 17 громадян України, 3 громадян Росії та 1 громадянина Латвії.
На борту корабля перебував військовий вантаж, призначений для Кенії. Пірати звільнили
судно з екіпажем після 5 лютого 2009 року, коли одержали $3,2 млн викупу.

Турецьке судно «Bosphorus Prodigy», захоплене піратами під час проходження
Аденської затоки 16 грудня 2008 року, було виволене у ніч проти 3 лютого 2009 р. До
складу екіпажу входили 8 громадян України і 3 громадян Туреччини.

19 березня 2009 року та 22 березня 2009 року в Адейській затоці в полон піратів
потрапили судна «Титан» та «Салдана». На обох є по одному громадянину України.

Вищевказані дані про піратські напади на судна за останні десятиріччя переконливо
доводять: існує реальна небезпека для морського судноплавства й для права кожної
людини на життя, яку не можна замовчувати. Заходи, вжиті світовим товариством по
боротьбі з піратством,  є ще недостатньо ефективними,  тому що без вжиття додаткових
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заходів по боротьбі з даним злочином сама собою така глобальна проблема не припинить
своє існування.

На сьогоднішній день боротьба з піратством регулюється Женевською Конвенцією
про відкрите море 1958 р. (далі -Конвенція 1958 р.) й Міжнародною морською Конвенцією
ООН 1982 р. (далі - Конвенція 1982 р.). У цих міжнародних договорах міжнародна
співдружність підбила деякий підсумок пошуку загальноприйнятого поняття цього злочину.
Згідно зі ст. 101 Конвенції 1982 р., піратством є будь-яке з перелічених нижче діянь:

1. Будь-який неправомірний акт насилля, затримання чи будь-який грабіж,
здійснений з особистими цілями екіпажем або пасажирами будь-якого
приватновласницького судна й спрямований проти іншого судна чи проти осіб або майна,
що знаходиться на їхньому борту; проти будь-якого судна, осіб, майна в місті не в
юрисдикції будь-якої держави;

2. Будь-який акт добровільної участі у використанні будь-якого судна, здійснюваний
зі знанням обставин, внаслідок яких є піратським судном;

3. Будь-яке діяння, що є підбурюванням або усвідомленим сприянням вчиненню діяння,
передбаченого у вище зазначених пунктах.

 Результати аналізу цих Конвенцій свідчать про те, що в них передбачені підстави для
захоплення піратського судна, міри по запобіганню піратству та відповідальність за
піратство, обов'язок держав співробітничати в запобіганні піратству, відповідальність за
неправомірне захоплення судна за підозрою в піратстві, здійснюване без достатніх підстав,
характеристики суден, які уповноважені на здійснення захоплення за піратство,
повноваження з огляду судна, що підозрюється в піратстві.

 Але це лише одна сторона боротьби з піратством, вона зачіплює випадки, коли факт
піратства вже відбувся й у компетентних органів є можливість припинити цей злочин. На
превеликий жаль, великі площі морських просторів, недостатні пошукові можливості
зумовлюють дуже малу імовірність виникнення подібної дії.

Своєчасна допомога суднам, потерпілим у результаті актів піратства можлива не
тільки з залученням власних сил, а й сил та можливостей прибережних держав. Питання
співробітництва держав у запобіганні піратству не знайшли свого відображення в
універсальних міжнародних договорах. Офіціально держави від цього не відмовляються, але
на практиці,  як правило,  держави виходять із своїх інтересів та можливостей.  Виняток
складають лише створення регіонального центру по боротьбі з озброєним грабежем та
піратством в Малайзії та діяльність військово-морських сил Індонезії, Сінгапура й інших
районів з підвищеною активністю піратів.

На мою думку, більш активно має розвиватись договірний процес на двосторонньому
та багатосторонньому рівнях. Договори такого рівня могли б чітко регулювати міжнародні
відносини між учасниками договору. Основними положеннями договорів такого типу має
бути залучення військово-морських сил держав, спеціально уповноважених (прикордонних
морських сил,  сил берегової охорони і т.д.)  для боротьби з такими злочинами.  Як свідчить
практика, після використання спільного морського патрулювання прибережними державами
кількість випадків піратських нападів у районі Малаккської протоки значно зменшилась.

Нескінченні випадки піратських нападів свідчать про те, що існує потреба в
подальшому розвитку правових заходів не тільки на державному, а й на міжнародному
рівнях, які б були здатні запобігти такому злочину. Необхідно підвищити міжнародно-
правову відповідальність держав за стан боротьби з актами піратства, здійснюваними
їхніми громадянами проти іноземних суден в морських водах, прилягаючих до побережжя
цих держав.  Становище міжнародного морського права закликає всіх членів міжнародної
співдружності спрямувати свої сили на боротьбу з таким серйозним міжнародним
злочином, тому що, тільки з'єднавши всі зусилля разом, ми зможемо назавжди викоренити
дану проблему.
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ОКРЕМИЙ АСПЕКТ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ВЧЕНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 154 КК УКРАЇНИ
Конституції України (ст.3) проголошує, що людина, її життя, здоров'я, честь і гідність,

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, таким
чином держава зобов'язалася всіма доступними засобами захищати особу.

Одним із пріоритетних напрямів соціальної політики України є боротьба зі
злочинністю, у т.ч. зі злочинами проти життя, здоров'я, волі честі та гідності, статевої
свободи та статевої недоторканності особи. Особливе місце серед цих злочинів займають
злочини сексуального характеру, як такі що впливають не лише на фізичне та психічне
здоров’я особи,  а й на її здатність у подальшому створити повноцінну родину та виховати
дитину, яка має стати повноцінним членом нашого суспільства.

Особливу увагу хотілося б звернути на такий злочин як примушування до вступу в
статевий зв'язок, кримінальна відповідальність за який передбачена ст. 154 Кримінального
Кодексу України (далі – КК України). Цей злочин займає незначну питому вагу у загальній
структурі статевої злочинності з огляду на його високу латентність, але, на нашу думку,
заслуговує саме уваги через тяжкі наслідки для жертв цього злочинного діяння.

Проблема сексуальної злочинності досліджувалась такими вітчизняними та
зарубіжними вченими як Ю. Александров, А. Алексєєв, Ю. Антонян, А. Ареф'єв, А.
Астрашабов, Б. Блиндер, Л. Гоголева, В. Глушков, П. Дагель, І. Даньшин, Б. Дерягін, А.
Дишлева, А. Долгова, О. Джужа, А. Дьяченко, Г. Елемисов, В. Емінов, А. Жижиленко, А.
Закалюк, К. Імеленський, Г. Каплан, В. Коновалов, М. Коржанський, О. Костенко, В.
Кудрявцев, Н. Кузнецова, І. І. Лановенко, В. Лихолоб, В. Лунєєв, П. Люблінський, А.
Михайлов, О. Михайлов, Г. Міньковський, B. Мінський, П. Осипов, С. Познишев, В.
Полубинський, Д. Рівман, В. Рибальська, М. Сердюков, С. Соболєва, А. Тузов, В. Туляков, І.
Туркевич,  B.  Устінов,  Т.  Цибуленко,  М.  Єнікеєєв,  Н.  Яницька,  Я.  Яковлев та іншими
науковцями. На жаль саме примушування до вступу в статевий зв’язок на наш погляд не
піддавалося у вітчизняній кримінології глибоким, ґрунтовним дослідженням.

Метою цієї публікації є звернення уваги на окремий аспект щодо формулювання у
диспозиції ст. 154 КК України визначення способу вчинення.

Так, у ч. 1 ст. 154 КК України зазначено: «Примушування жінки чи чоловіка до вступу
в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік
матеріально або службово залежні» [1,с. 445].

У п. 15 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 5
«Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої
недоторканості особи» (далі - ППВСУ) дається роз’яснення, того що ж саме потрібно
розуміти під «вступом в статевий зв'язок природним або неприродним способом»:  «…  під
статевим зв'язком природним або неприродним способом слід розуміти природний статевий
акт,  акт мужолозтва або лесбійства,  на який відповідно до умислу винної особи має
погодитись потерпіла особа внаслідок її примушування [2, с. 5].

У той же час у п.  2  цієї ППВСУ дається роз’яснення,  того що слід розуміти під
«задоволенням статевої пристрасті неприродним способом» у ст. 153 КК України
«Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом»: «Насильницьке
задоволення статевої пристрасті неприродним способом …  може полягати у вчиненні акту
мужолозтва, лесбійства, а також в інших діях сексуального характеру, спрямованих на
задоволення статевої пристрасті суб'єкта злочину (чоловіка або жінки) неприродним
способом, із застосуванням фізичного насильства, погрозою його застосування або з
використанням безпорадного стану потерпілої особи. Насильницьке уведення в отвори тіла
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потерпілої особи різних предметів (палиці, пляшки тощо) (стр. 1) може кваліфікуватися за
відповідною частиною статті 153  КК тільки за умови,  якщо умисел винної особи був
направлений на задоволення у такий спосіб статевої пристрасті неприродним способом» [2,
с. 2]

Таким чином,  виходячи зі змісту п.  15  Постанови для кваліфікації злочину за ст.  154
УК України необхідно щоб мало місце примушування до вступу в статевий зв'язок
природним способом або у формі вчинення акту мужолозтва або лесбійства, на відміну від
ст. 153 УК України де притягнення до кримінальної відповідальності можливо і у разі
вчинення «інших дій сексуального характеру».

На наш погляд це не є вірним,  тому що форм задоволення статевої пристрасті
неприродним способом (сексуальних девіацій) існує велика кількість.

Для прикладу наведемо лише декілька з них:
· садизм – досягнення сексуального задоволення наступає в процесі заподіяння партнеру
болю, тілесних ушкоджень або приниження;
· гомесвестизм – сексуальне задоволення досягається при вдяганні одягу своєї ж статі, але
приналежній іншій людині;
· та багато інших.

Як бачемо майже у цих формах статевої девіації умисел винної особи буде направлений
на задоволення статевої пристрасті неприродним способом, але сам акт мужелоства або
лесбійства не є обов’язковим.

Отже, вважається, що для усунення зазначених недоліків доцільно викласти ч. 1 ст. 154
КК України у наступній редакції:  "Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий
зв'язок природним, неприродним способом або вчинення інших дій сексуального характеру
особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні". Відповідні корективи
необхідно внести і до відповідної ППВСУ.

Література:
1. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, С. В. Сташис, С. Б. Сташис, В.
Я. Тація. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 1196 с.
2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 5 Про судову практику у справах
про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи // Вісник верховного суду України. –
2008 - № 7 (95) – С. 2-8.

Polunina Yuliya
Sushko Zinaida M.,

Kovalenko Yuliya V.
East European University of Economics and Management

CORRUPTION IN UKRAINE AS ONE THE GREATEST PROBLEMS OF XXI CENTURY
Ukraine has a significant corruption problem. This paper investigates how do corruption

levels vary across the country’s 25 administrative divisions, and more importantly what explains
this variation. The rural population percent and voter turnout negatively correlate to perceived
levels of corruption, while gross regional product per capita and crime rate have a positive
relationship with the dependent variable. The remaining variables do not appear to be related to
corruption.

In this paper, we attempt to remedy the state of affairs by investigating variation of corruption
among Ukraine’s 25 administrative divisions (24 regions and 1 autonomous republic). Specifically,
we have collected data on each of the 25 units into a new dataset. By taking the analysis to a sub-
national  level,  we  will  be  able  to  see  what  hides  behind  that  opaque  TI  score  for  a  country  as  a
whole. For the year 2009, Ukraine received a score of 2.7 on the scale that ranges between 10
(highly clean) and 0 (highly corrupt), which roughly means that the country, as seen by business
people and country specialists, has relatively high levels of corruption.

Let’s define the notion of corruption. This is a standard conceptualization derived in part from
the one employed by the Transparency International: “corruption is the misuse of public power for
private gain at the expense of the public good.”

There are benefits and drawbacks to employing this formulation. The obvious advantage is
the ability to compare results of this study with numerous others that have relied on Transparency
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International definition. This allows for accumulation of knowledge and improvement in the overall
results. The drawback of this definition is that it omits private and business corruption. Surveys
repeatedly show that governmental corruption is of prime importance to Ukrainians; in 2009, over
90% called government corruption a “serious problem”.

The fight against corruption in Ukraine focuses on state bodies, authorized bodies and persons
who perform the state functions. It has become a priority for the law enforcement agencies of
Ukraine. At the same time the Presidential Decree of Ukraine dated 11 September 2006 announced
the motto "On the way to honesty" which introduced the concept of seeing corruption as a danger to
society. It is therefore necessary to create a social consensus that this is prestigious and beneficial
for citizens to live in a corruption-free environment.

Ukraine is a corrupt country. Inevitably however, the degree of corruption will vary across its
different  regions.  Just  as  Greece  in  the  European  Union,  Louisiana  in  the  United  States,  and
Chicago  in  the  state  of  Illinois  are  known  to  have  problems  with  corruption,  so  it  is  analytically
conceivable that Odessa region may be more corrupt than Lviv region. In other words, the EU, the
US, and Illinois as a whole may not be perceived as having a corruption problem, but it is an
empirical  fact  that  some of their  parts are more corrupt than others.  Ukraine,  as will  be shown, is
not an exception.

Corruption is a norm defying behavior, often proscribed by law if not actually enforced. As a
result, corrupt officials are rarely open about their actions “on the side,” and they are frequently
shrouded in a cloak of secrecy, to the chagrin of an eager social scientist looking for data. Objective
data exists, but may be very difficult to come by. For example, a research of corruption can be
attempted using methods employed by Putnam (1994) in his study of Italy’s regions; however, such
approach is costly in time and money. Additionally, given all this investment of resources, the
collected data may turn out to be neither of acceptable quality nor significantly able to contribute to
theory building efforts [1].

Given the obstacles for gathering objective data, most corruption researchers have relied on
subjective, but method-driven, measures of corruption. The most widely-used indicator of
corruption is the Corruption Perceptions Index produced by the Transparency International.

However, as noted above, data is not available on sub-state corruption in TI’s dataset. Thus, in
order to operationalize corruption, I rely on a Millennium Challenge Corporation’s Corruption
Perception Index (CPI) created based on data gathered from a representative survey in the first
quarter of 2009, for each of the 25 administrative divisions in Ukraine.

Currently, the anti-corruption strategy in Ukraine is still in a reactive mode. That is to say to
combat the consequences of corruption by investigating what had happened but not eradicating the
problems at their roots. Meanwhile spontaneous reactions, lack of perseverance, unclear directions
are the fundamental problems of the national anti-corruption strategy.

Additionally, here it is important to note that previous empirical investigations have found
that corruption levels do in fact vary across Ukrainian administrative divisions. The research was
conducted by a reputable Kyiv International Institute of Sociology, and found “a wide variance in
the [Corruption Perceptions Index] values” across Ukrainian regions – from 23.4 in Vinnytsia at the
low end to 44.8 in Mykolaiv at the high end [2]. It is important for members of the international law
enforcement community share experiences in the combat against corruption. Therefore,
conferences, seminars and workshops at both the international or government level are useful for
strengthening the bonding among law enforcement agencies.

Ukraine supports international cooperation and is ready to address practical questions on
combating corruption. This is reflected in Ukraine's joining the International Association of Anti-
Corruption Authorities under the UNCAC. Building upon above empirical findings, this study
investigates whether what we know at the state level still holds true at the sub-state or regional level
of analysis. The new testing domain encompasses the 25 administrative divisions of Ukraine.

Thus, we can make a conclusion that Ukraine still has a significant corruption problem and
corruption levels vary across the country’s 25 administrative divisions. Though it supports
international cooperation and is ready to address practical questions on combating corruption.
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Сіц Д. О.
ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНИХ РАДИКАЛЬНО НАЛАШТОВАНИХ МОЛДІЖНИХ

УГРУПОВАНЬ У ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАННЯХ ЩОДО ІНОЗЕМЦІВ
На теперішній час в Україні активувались різні радикально налаштовані неформальні

молодіжні рухи,  зокрема скінхеди і футбольні хулігани,  які становлять особливу загрозу й
завдають шкоди не тільки українському суспільству, а й створюють на міжнародній арені
негативний імідж нашій державі. Дія таких угрупувань охоплює майже всі регіони України:
Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Севастополь, Чернігів, Миколаїв, Одеса, Івано-
Франківськ, Кіровоград, Полтава, Харків, Черкаси, Донецьк, Тернопіль, АРК (Сімферополь).
Особливу небезпеку являють злочини, вчинені на ґрунті расової й національної ненависті,
ксенофобії та інших проявів нетерпимості [1, с. 4].

Що стосується скінхедів, то жертвами їх злочинної діяльності у часто стають іноземці.
Загалом, статистичні данні МВС [2] свідчать про тенденцію зростання злочинності відносно
іноземців. Так, у 2008 році, відносно іноземців учинено 403 злочинних посягань, з яких 15
злочинів проти особи, утому числі навмисних убивств – 12 (розкрито 11), тяжких тілесних
ушкоджень –  13  (розкрито 10)  та середньої тяжкості тілесні ушкодження –  9  (розкрито 7).
Крім того учинено 38 хуліганських дій, з яких 34 розкрито. У 2009 році (станом на
14.12.2009) було зареєстровано 416 злочинних посягань учинених відносно громадян країн
дальнього зарубіжжя, серед яких 7 – умисних убивств (розкрито 6), тяжких тілесних
ушкоджень – 6 (розкрито 5), середньої тяжкості тілесних ушкоджень - 6 (розкрито 4).
Виявлено два факти вчинення умисних вбивств Умисні вбивства вчинювалися стосовно 2
громадян країн Африки та по одному Афганістану, Індії, Китаю, Сирії і Туреччини.

Часто жертвами злочинних посягань неформальних радикально налаштованих
молодіжних угруповань стають іноземні студенти, особливо ті, які різняться за кольором
шкіри та національними особливостями зовнішності. Ситуація є небезпечною з огляду на
значну кількість іноземних громадян, які щороку приїздять до України з метою здобуття
освіти.

Так, за даними Міністерства освіти і науки України, в українських вищих навчальних
закладах навчаються 40 тисяч іноземних студентів з більш як 130 країн (переважна більшість
– з Китаю, Росії, Йорданії, Сирії, Індії, Ірану, Малайзії, Туркменістану, Туреччини,
Молдови). Найбільшими центрами з підготовки іноземних студентів є Київ, Харків, Одеса і
Дніпропетровськ. Найбільшою популярністю в іноземців користуються будівельні та
інженерні спеціальності, а також медицина, фінанси та економіка [3].

Можливість цих студентів стати жертвами злочинних посягань збільшується у зв’язку з
тим, що неформальні радикально налаштовані молодіжні угруповання складаються
переважно із молодих людей,  які навчаються разом з іноземцями та мають можливість
безпосередньо з ними контактувати.

У напрямку запобігання вчинення злочинних проявів стосовно іноземців, у тому числі
іноземних студентів, органами внутрішніх справ здійснюються конкретні заходи, що
виражаються у створенні в структурі підрозділів карного розшуку МВС та ГУМВС України
в місті Києві, Львівській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській і Луганській областях
відділів з протидії етнічній злочинності та правопорушенням пов’язаним з діяльністю
неформальних радикально налаштованих молодіжних угруповань; постійно вживаються
заходи оперативно-профілактичного характеру; проводиться моніторинг інформації в мережі
Інтернет; кожний злочин, унаслідок якого потерпів іноземець, перебуває на контролі
керівництва МВС; розроблено пам’ятки - рекомендації для іноземних громадян, які
перебувають на території України “Ваші права і як їх захистити”; силами центрального
апарату МВС започаткована спеціальна рубрика “Протидія расизму” на відомчому сайті та
інше [2].

Але навіть при максимальній реалізації перерахованих заходів їх недостатньо для
досягнення якісних позитивних результатів. У першу чергу необхідним є об’єднання зусиль
не тільки правоохоронних органів,  а й інших органів державної влади та громадських
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організацій. Не менш важливим є формування почуття толерантності у громадян усієї країни.
Важливу роль відіграватимуть сучасні наукові розробки різних галузей знань спрямовані на
реалізацію вищезазначених заходів.
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ім. Тараса Шевченка
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА ПРИКЛАДІ

СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
Чи слід запроваджувати кримінальну відповідальність юридичних осіб в Україні (хоча

в ст. 18 чинного КК України прямо передбачено: «суб'єктом злочину є фізична осудна особа,
яка вчинила злочин у віці,  з якого може наставати кримінальна відповідальність»)?  Для
відповіді на це питання слід дослідити специфічні доктринальні і законодавчі положення про
кримінальну відповідальність юридичних осіб у США, оскільки США, на нашу думку, є
найкращий приклад для висвітлення цього питання.

Про актуальність і практичну орієнтованість дослідження особливостей притягнення
юридичних осіб до кримінальної відповідальності в США переконливо свідчить такий
історичний факт. Наприкінці 70-х початку 80-х років минулого століття, у період
невизначеності подальшої кримінально-правової політики держави, коли за ініціативою
Міністерства юстиції США було здійснено невдалу спробу прийняти цілком новий
федеральний Кримінальний Кодекс, фахівцями відділу правової політики даного відомства
був реалізований проект з вивчення динаміки і тенденцій корпоративної злочинності у
Сполучених Штатах Америки. Результат дослідження виявився негативним вдвічі: по-перше,
було встановлено, що більшість норм регулюючого корпоративного законодавства є
неефективними; по-друге, виявилось, що існуюча система кримінальної юстиції через ряд
серйозних вад не здатна у випадку з юридичними особами реалізовувати одну з основних
функцій – каральну. Така ж ситуація склалася сьогодні і в Україні.

Принцип кримінального переслідування юридичних осіб, що був вироблений
американською прокурорською практикою,  полягає у тому,  що не можна нехтувати
можливістю притягнення юридичної особи до кримінальної відповідальності, спираючись на
їх штучну і дещо аморфну природу, одночасно не слід занадто посилювати кримінальне
переслідування юридичної особи, оскільки безпідставність такого переслідування може мати
негативні соціально-економічні наслідки для суспільства і держави в цілому. Тобто,
американські правозастосовувачі реалізують виважену і прогнозовану тактику при
притягненні юридичних осіб до юридичної відповідальності. Одночасно виокремлюють ряд
стратегічних напрямків, так би мовити, федеральної програми кримінального переслідування
юридичної особи , що на думку американських фахівців, матиме позитивний вплив на
розвиток суспільних відносин в цілому і правозастосовчу практику зокрема. Основним
напрямком такої програми є протидія економічній злочинності юридичних осіб, яку
складають суспільно небезпечні діяння, що посягають на економічні відносини між бізнес-
структурами і на економічну безпеку держави. Серед проявів такої злочинної діяльності
можна виокремити легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, шахрайства на
фондовому ринку, а також на ринку страхових і банківських послуг, фіктивні банкрутства,
створення і діяльність фіктивних комерційних структур, злочинні посягання на бюджетно-

http://www.unian.net/ukr/news/news-331634.html
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фінансову систему США, порушення вимог антимонопольного законодавства, виробництво
та реалізацію недоброякісної продукції, утилізацію небезпечних речовин, що призводить до
отримання нелегальних надприбутків і одночасного погіршення стану навколишнього
середовища, тощо. На думку представників державного обвинувачення США, притягнення
юридичних осіб до кримінальної відповідальності сприяє примусовій реалізації превентивної
та одночасно заохочувальної функції федерального кримінального закону. Кримінальне
переслідування юридичних осіб не виключає кримінальну відповідальність безпосередніх
виконавців – акціонерів, менеджерів, інших найманих працівників, якщо паралельно буде
встановлено персональну вину фізичної особи у вчиненні злочинного діяння, її також буде
притягнуто до кримінальної відповідальності. Таке поєднання відповідальності юридичної
особи як юридичного утворення і персональної вини компетентних представників юридичної
особи також має превентивне значення для попередження злочинних посягань. Для
притягнення юридичної особи до кримінальної відповідальності за дії своїх агентів
необхідне обов'язкове встановлення двох наступних елементів:

1) агент діяв винятково у межах делегованих йому корпорацією повноважень;
2) такі дії, принаймні частково, були вчинені агентом на користь корпорації.
Виходячи з вище сказаного можна зробити наступні висновки:

1.Інститут юридичної особи як суб'єкта кримінальної відповідальності у США на рівні
федерації не є юридичною абстракцію, що позбавлена практичного втілення, а навпаки,
свідчить про остаточне і безповоротне сприйняття даного інституту сучасною доктриною
кримінального права США.
2.Ситуація в США (проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб) 70-80 р. схожа
з ситуацією в Україні теперішнього часу,  що дає нам змогу використати досвід та
напрацювання США в цьому питанні.
3.Для вдосконалення кримінального права хочемо запропонувати впровадити
спеціалізований нормативно-правовий акт з кримінальної відповідальності юридичних осіб
та внести зміни і доповнення до чинного КК України з цього питання.

Фурса В. В.
ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або
бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину [3]

Ст. 11 Кримінального кодексу України (далі КК України) містить загальне визначення
поняття злочину, яке включає його соціальну ознаку – суспільну небезпечність, нормативну
ознаку злочину – діяння, що передбачене кримінальним законом, внутрішню ознаку злочину
– винність діяння та його носія – суб’єкта злочину [4, с. 18].

Суспільна небезпечність як об’єктивна ознака складу злочину полягає у шкідливості
для суспільства і виражається у спричиненні шкоди право охоронюваним інтересам, які
охороняються законом [5, с. 195].

Суспільна небезпечність – це об’єктивна властивість злочину спричиняти або
створювати загрозу спричинення шкоди об’єктам кримінально-правової охорони. Інакше
кажучи, суспільна небезпечність – це така ознака злочину, яка вказує на його суттєву шкоду
[4, с. 18 ].

Суспільна небезпечність виступає однією з основних підстав криміналізації діяння.
Вона також виступає критерієм відмежування злочину від проступку. Для того, щоб
криміналізувати діяння, необхідно визначити, що ступінь його суспільної небезпеки
настільки велика, що воно не може розглядатись як проступок, а повинно тягнути за собою
застосування кримінально-правових заходів [2 c. 70].

Суспільна небезпечність має два виміри – характер і ступінь. Під характером суспільної
небезпечності розуміється її якісна властивість, а під ступенем – кількісна. Характер
суспільної небезпечності визначається суспільною цінністю об’єкта посягання, а також
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злочинними наслідками, способом вчинення злочину, мотивом і формою вини. Ступінь
суспільної небезпечності діяння визначається, головним чином, способом скоєння злочину та
розміром заподіяної шкоди [1, с. 123].

Суспільна небезпечність злочину передбаченого ст. 156 КК України полягає у
посяганні на статеву недоторканність особи, якій не виповнилося 16 років. Крім того
суспільна небезпечність цього злочину полягає в порушенні нормального фізичного і
психічного розвитку неповнолітніх, у їх моральному розбещенні, в пробудженні у них
ранньої статевої схильності, в розвитку у них неправильного, з моральної точки зору,
уявлення щодо статевих відносин, а інколи й відхилень від природних норм статевого життя
(гомосексуальні та інші тенденції) [ 6, с. 114-115]. Зі вченим слід погодитись, оскільки
потерпіла особа у такому віці ще не достатньо фізично і психічно розвинена, а тому не
завжди може правильно зрозуміти інтимну сторону життя людини.?

Також суспільна небезпечність полягає у тому, що нерідко розпусні дії вчинює особа на
яку покладено обов’язок по догляду та вихованню неповнолітніх. До таких осіб
законодавець відносить батька, матір, вітчима, мачуху, опікуна чи піклувальника, особу, на
яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього.

Суспільна небезпечність також полягає в латентності злочину. Розбещення
неповнолітніх має високий рівень латентності.  Однією з причини цього є те,  що потерпілі
часто нікому не повідомляють про вчинений злочин, або внаслідок вікових особливостей,
або через залякування з боку злочинця,  або з почуття сорому чи інших причин.  Також
латентність цього злочину підвищується за рахунок того, що розбещення вчиняє хто-небудь
із членів сім’ї або із близьких знайомих і батьки, боячись розголосу, не повідомляють
правоохоронні органи про вчинений злочин.

Отже, узагальнюючи все вищевикладене можна зробити висновок, що суспільна
небезпечність злочину розбещення неповнолітніх полягає в:
− посяганні на статеву недоторканість особи, яка не досягла 16 років;
− порушенні нормального фізичного та психічного розвитку неповнолітнього внаслідок
розпусних дій;
− вчиненні розпусних дій особою на яку покладено обов’язок по догляду та вихованню
неповнолітнього;
− високому рівні латентності злочину.
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ПРОКУРАТУРА НА СТОРОЖІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Прокуратура України – це єдина, сувора ланка державно-правової централізованої

системи, на яку конституцією покладені важливі державні завдання. Людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю. А права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Суттєву роль в такій діяльності виконує прокуратура
України, на яку Конституцією (ст. 121), покладаються не тільки нагляд за додержанням
законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженнями
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особистої свободи громадян, а й представництво інтересів громадянина або держави в суді у
випадках, визначених законом.

Формування власної системи законодавства на базі прийнятої на п’ятій сесії Верховної
Ради України 28 червня 1996 року Конституції, змінилися уявлення науковців стосовно
функцій кожного державного органу, в тому числі прокуратури. Складні умови перехідного
періоду зумовлюють необхідність постійного здійснення нагляду за законністю в суспільстві
та державі, у зв’язку з чим, значно зростає роль прокуратури. Скрутні соціально-економічні
умови життя суспільства потребують, щоб держава шукала й застосовувала дійові засобі
захисту і забезпечення прав людини. Без перебільшення можна стверджувати, що тільки
прокуратура має всебічну інформацію про додержання законності і здатна реалізовувати
можливості неупереджено, в інтересах суспільства оцінювати стан чинного законодавства. В
Україні держава сповідує демократичні принципи права, які створюють міцний правовий
фундамент забезпечення гарантій прав, свобод та законних інтересів громадян. Для
прокуратури як органу держави, який за конституцією України є самостійним, незалежним
державно правовим інститутом, найважливіший постулат-держава існує для людей. Тому
ідея правового контролю(нагляду за законністю) конче потрібна у всіх сферах нашого життя.

Історія є свідком того, що саме життя довело спроможність прокуратури відстоювати
законність і через неї утверджувати справедливість. Тому зводити прокурорський нагляд
лише до підтримання державного обвинувачення, представництва інтересів громадян або
держави в суді означає знову опинитись у світі правових ілюзій. Може теоретично
пояснюється ця ситуація появою у державі згідно з Конституцією України Рахункової
палати, розгалуженого апарату контрольно-ревізійних, податкових органів, створенням
системи державного казначейства, а також органів юстиції на рівні міст і районів. Важливу
роль у забезпечені прав людини належить Уповноваженому Верховної Ради України з прав
людини,  який має подавати для заслуховування у парламенті щорічні доповіді про стан
дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні.

Сьогодні з’являються не відомі раніше, некриміналізовані політичні зловживання
окремих посадових осіб і органів влади, від яких поки що не має ефективних засобів захисту.
В нашому суспільстві, за аналізом практики, набуває загрозливих тенденцій «злочинність
зубожілості», злочинність інтелекту, багатства і т.д. Ці види посягань на права людини
потребують не відкладного реагування не тільки органів прокуратури, а й глибоких
досліджень юридичної, економічної та психологічних наук. Представники наглядових
органів за дотриманням законодавства розвинутих європейських держав, Америки заздрили
тим функціям, якими до прийняття Конституції України було наділено органи прокуратури
нашої держави, бо їх здійснення реально забезпечувало реалізацію законних прав громадян.
Змінюється правова кваліфікація злочинів проти людини. Відбувається переведення право
порушень у адміністративні, дисциплінарні проступки. Ось тому має доцільність внесення
пропозиції законодавцю, а для цього Верховній Раді потрібно розширити коло суб’єктів
права,законодавчої ініціативи,повернути його і генеральній прокуратурі, як це було раніше.

Наведене дає підстави стверджувати, що досліджувана в рамках цієї статті
проблематика далеко не вичерпала себе, потребує подальших наукових досліджень з метою
розроблення рекомендацій по удосконаленню правового регулювання мети та завдань
прокуратури України.
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Секція 7. Актуальні проблеми перекладу
Абажер К.В. студент групи ГМ-71

Сиборова О.Л. викладач, СУЕМ
THE PROBLEMS OF SUBTITLING AND DUBBING

NON-VERBAL INFORMATION IN THE AUDIO-VISUAL TEXT
In this age of globalization and global communications the media play an important role. The

satellite television, plus the Internet is a primary vehicle for the interaction and as a result the audio-
visual translator has an important role to play. Dubbing and subtitling are the two methods of
language transfer in translating types of mass audio-visual communication such as television and
film. Dubbing refers to any technique of covering the original voice in an audio-visual production
by another voice, while subtitling can be defined as the process of providing synchronised captions
for film and television dialogue. The “audio-visual text” is a complex medium. The translator has to
consider verbal and non-verbal information, the context of the whole film in order to reach a
successful crosscultural translation. Context in audio-visual texts must be understood very broadly
and should include:
1) target audience of that particular film;
2) function and relevance of the culture-specific reference in the larger context of the film;
3) genre of the film;
4) linguistic co-text;
5) distribution context (e.g. paratexts accompanying the release of the film, which may influence

the larger cultural environment in which the movie is received, etc.);
6) polysemiotic context (images, sounds, nonverbal signs, camera shots, etc.);
7) technical constraints at that particular moment in the film (e.g. long and fast-paced lines of

dialogue for subtitling, etc.);
8) general cultural context, and so on.

Considering scenes where there is a lot of information to be processed by the translator – it is
a fact that the language used for subtitling needs to be more compact – it occurs not only because of
space limits but also due to time constraints. Subtitles must generally compact all the information in
only two lines of a maximum of about 35 characters each and the time available for display (from ½
to 1 ½ seconds) depends mainly on the speed at which the material is spoken.

In order to know what information is more relevant, the translator needs to take into account
that the film viewers also receive non-verbal information from the images. That information can
never be disregarded.

Non-verbal information which indicates what the speaker truly means, changing the
denotative meaning of the original, sometimes leads the subtitler and dubber to alter their
translations appropriately. Implied meanings often become explicit. However, culture-specific
visual information tends to be left for the viewer to interpret. When vocal intonation, accentuation
and gesture dramatically change the verbal meaning, this is reflected in the subtitles. With the
dubbed versions, changes are made to help the new soundtrack “ring true” and match the screen
image. This is not always achieved and we have seen examples where the dialogue does not
correspond to the character we perceive. In the examples analysed, the dubber often prefers to
standardise and simplify the dialogues. Similarly, the subtitler alters the original utterance according
to the gestures and the action. This could be a strategy used to create a stronger link between the
new dialogue and the original image.

Авєріна С.М. студентка групи ТМ-71
Снісаренко Я.С.  викладач, СУЕМ

АДАПТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Теоретичні та прикладні проблеми, пов’язані із запозиченням іншомовної лексики та

процесом подальшої адаптації іншомовних лексичних одиниць у мові-реципієнті, завжди
знаходились у полі зору лінгвістів, що досліджують різні мови, у тому числі й українських
мовознавців. На сучасному етапі, в умовах інтенсивних процесів світової глобалізації і, як
наслідок, розширення мовних контактів та посилення впливу світових мов, насамперед
англійської, дослідження запозичень в українській мові є особливо актуальним.
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Термінологія є найбільш динамічним та відкритим із багатьох причин до лексичного
впливу інших мов складником лексичної системи. Сучасний період розвитку української
термінології, як і терміносистем інших мов, характеризується стрімким збільшенням
кількості англомовних запозичень.

Для проникнення іншомовної лексичної одиниці в мову, яка запозичує, на думку
науковців, достатньо її формальної адаптації, тобто пристосування до фонетичних та
морфологічних норм мови-реципієнта. Для подальшого ж функціонування та укорінення в
новій мовній системі запозичена лексична одиниця повинна пройти етап функціональної
адаптації, під якою звичайно розуміють процес входження іншомовної лексичної одиниці в
лексико-семантичну систему мови-реципієнта. Тому дослідження процесу семантичного
освоєння англомовних термінів ґрунтується на аналізі різноманітних змін і зрушень у
семантичній структурі.

Особливості процесу семантико-функціональної адаптації запозичень пояснюються
безпосереднім зв’язком мови з позамовною дійсністю, впливом суспільства на потенційні
можливості мови, яка є основним комунікативним та гносеологічним засобом. Економічні,
політичні та культурні особливості певної епохи зумовлюють як появу лексичних новотворів
та розширення семантики наявних у мові слів, так і прямо протилежні процеси, зокрема
спрощення семантичної структури та звуження значень багатьох слів [1, с. 10]. Для розвитку
національної мови в періоди суспільних змін також характерні процеси актуалізації багатьох
лексем і, навпаки, переходу певної частини слів до пасивного лексичного фонду мови.
Названі процеси безпосередньо пов’язані з розвитком системи понять, тому стосуються
термінологічної лексики, у тому числі й запозиченої.

Потрапивши у лексичну систему мови-реципієнта, запозичені слова починають
«відшукувати» місце, яке вони повинні в ній зайняти. Для того, щоб стати повноправним
членом певної терміносистеми, запозичений термін повинен позначати поняття, потрібне тій
галузі науки, яку обслуговує ця термінологія, тобто бути мотивованим. Тому встановлення
лексичної валентності запозичення в терміносистемі мови-реципієнта часто супроводжується
процесами конкуренції та семантико-функціональної диференціації питомої й запозиченої
лексики, результатом чого є або укорінення запозиченої термінологічної одиниці у
терміносистемі-реципієнті, або перехід до складу пасивної лексики і навіть її поступове
зникнення [1, с. 19].

Семантичне освоєння запозиченого слова насамперед передбачає становлення його
лексичного значення на ґрунті мови-реципієнта. Термінологія будь-якої галузі знань
характеризується наявністю внутрішніх зв’язків між системою термінів та системою понять.
Потрапивши у терміносистему-реципієнт, запозичена термінологічна одиниця повинна
встановити зв’язок із поняттям, матеріальним вираженням якого вона покликана стати, та
відкорегувати лексичне значення й лексико-семантичні зв’язки з іншими термінологічними
одиницями цієї терміносистеми. Від цього залежить її семантичне освоєння, а отже, і ступінь
пристосування до нової мовної системи.

Таким чином, ми бачимо, що актуалізація і ретермінологізація є характерними
тенденціями сучасного етапу розвитку української мови і важливими чинниками
формування сучасної української термінології. Семантичні процеси, що спостерігаються на
матеріалі дослідження англомовних термінологічних запозичень в українській термінології, є
свідченням вагомості впливу екстралінгвістичних чинників на мовні процеси, зокрема на
функціональну адаптацію запозиченої термінології.

Література:
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THE ENGLISH LANGUAGE CAPACITY IN THE WORLD OF INTERNATIONAL
BUSINESS

Communication has enabled mankind to progress and become advanced societies. Highly
specialized skills, advance in technology, inventions, spectacular breakthroughs in arts and sciences
have limited value unless it is communicated effectively to its intended audience.
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In the age of globalization it is of paramount importance not only for smooth running of an
enterprise but also equally essential for the success and growth of individual executives and
professionals. Quite evidently, the lack of proper communication skills creates barriers and
distortion leading to breakdown in meaning which can have some negative repercussions for any
company.

English has become a major international language for worldwide communication.
Proficiency in English is a mandatory requirement for any position in a global business
environment. In the corporate world, English is used for international communication, top
management meetings and high level negotiations. English is the main language for internal and
external communication in world companies.

In the present day workplace, individuals require a wide range of specific knowledge and
skills, personal attributes and attitudes, an ability to apply knowledge and skills in different
situations. Most industry is quite concerned about the noticeable gap in spoken and written English.

Another core competence of their employees which is the analytical skills or critical thinking
is arising as a major concern among employers. Over the years, research and needs analyses have
produced a wide range of the language-using tasks an employee should be able to tackle. These are
the following:

- the ability to communicate properly with superiors, colleagues and subordinates,
representatives of other companies from abroad;

- the capability to assist English-speaking business partners from abroad;
- the capacity to participate in the social life of a foreign company.
Today business English is largely attributed to non-native English speakers who study the

subject to enhance the career advancement purposes and chances of doing business with companies
from English speaking countries.

A good command of English will definitely give one who is eyeing globally competitive
business or career an advantage. Any communication problem leads to a poor result in negotiations,
incompetence for global business, or will leave one ill-equipped to carry out international business
relations.

Having the confidence and ability to speak business English is a good opportunity of
enhancing the potential for earning by making one’s stand up for career advancement or
promotions. Studies show a steady growth in the number of companies worldwide requiring
employees who have bilingual skills.

Research shows that 80% of the amount of Internet web content is in the English language
and that content relating to business written in English largely comprises this figure. A good grasp
of business information, data, or terminologies in English is very important to have a good
understanding of the wealth of business information available on the Internet.

Finally, let us realize that a quarter of the world’s population, 1.2 to 1.5 billion people, speak
English. Moreover, English has become the lingua franca of international business.

Many factors point to the reason why studying English has seen exponential growth in recent
years, but it all boils down to the English language being the “global language” of business, politics,
international relations, though, in fact, English is most often taught as a foreign or second language.

Андрєєва Л.О. студентка групи ПР-51М
Сисоєва В.Ф. професор, СУЕМ

КОМУНІКАТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ-
ВИБАЧЕНЬ

Тези доповіді присвячено дослідженню мовних одиниць, які використовуються в
англійській мові для реалізації комунікативної інтенції вибачення. Зацікавленість проблемою
продиктована, з одного боку, актуальністю прагмалінгвістичного підходу до вивчення
мовноетикетних одиниць вибачення у процесі їх функціювання, а з другого – актуальністю
вивчення цих одиниць з точки зору їх діахронічного розвитку.

Характерною рисою сучасного етапу розвитку мовознавства є багатосторонність
підходу до вивчення мови.  Однією з основних ознак лінгвістичних досліджень останніх
років є їх комунікативна й діахронічна спрямованість. Досліджуються різноманітні проблеми
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й періоди розвитку мови у їх функціональній різноманітності, їх зв‘язки з культурно-
історичним процесом [1,29].

Когнітивно-комунікативний підхід спирається на принципи діяльності й передбачає
розгляд мовних одиниць у процесі їх вжитку у мові.  Комунікативна діяльність пов‘язана з
такими поняттями як ”мотив” і ”мета”, які у свою чергу виступають у якості авторських
інтенцій.  Звідси витікає,  що авторська інтенція –  це той фактор,  якій обумовлює відбір
мовних одиниць, що відповідають ситуації спілкування та сприяють їх реалізації у мовленні
[2.137].

Реалізація інтенції вибачення досягається шляхом використання різноманітних за
структурою вислолвлювань. Для систематизації комунікативних одиниць мови, що
співвідносяться з комунікативною інтанцією слід звернутися до поняття комунікативно-
семантичної групи [3,91].

Комунікативно-семантична група висловлювань – системне утворення мовленнєвого
рівня. План змісту комунікативно-семантичної групи ”Вибачення” представлений
комунікативною інтанцією мовця, план вираження складає різноманітні за структурою
висловлювання, системний опис яких базується, перш за все, на розмежуванні прямих
мовленнєвих актів, які реалізуються стереотипними конвенціоналізованими
мовноетикетними одиницями, та непрямих мовленнєвих актів, які реалізуються
неконвенціоналізованими висловлюваннями імпліцитного та напівімпліцитного типу.

Мовноетикетні одиниці вибачення визначаються нами як комунікативні одиниці,
пов‘зані з соціальними нормами поведінки у певних типових ситуаціях спілкування, які
вказують на доброзичливе ставлення до співрозмовника, що дозволяє підтримувати контакт
у потрібній тональтності. Вони історично мінливі, але мають відносно стійкий характер на
певному етапі розвитку мови і реалізують стереотипне комунікативне значення – просити,
благати адресата про вибачення.

За формою і семантикою основних способів вираження представляється можливим
розділити висловлювання-вибачення умовно на ”суто директивні”, які зберігають форму
наказового способу – excuse me; pardon me; forgive me; ”директивно-констатуючі”– I beg your
pardon; I apologize; “власно-констатуючі“, що орієнтовані на інформацію про стан мовця - I
am sorry.

Аналіз досліджуваного матеріалу дає змогу дійти висновків, що до висловлювань, які
реалізують комунікативні інтенції вибачення, відносяться висловлювання таких типів:
1. Стереотипні конвенціалізовані етикетні формули вибачененя – прямі мовленневі акти;
2. Непрямі напівімпліцитні висловлення, виражені реченнями а) констативного, б)

квеситивного, в) прагматичного типів;
3. Непрямі імпліцитні висловлювання, ілокутивна функція вибачення яких реалізується

тільки у певному контексті.
Виходячи зі специфіки мовленнєвого етикету, в історії розвитку комунікативно-

семантичної групи ”Вибачення” нами виокремлено два періоди – синхронних зрізів, кожний
з яких дав свої хронологічні варіанти комунікативної інтенції вибачення:

1 період – ХVП – ХVШ століття;
2 період – ХІХ - ХХ століття.
Мовленнєвий акт вибачення ХVП – ХVШ століть міг мати форму сполучення

перформативного дієслова ask, cry, plead, beg, crave та іменника pardon,  favour,  mercy.
Домінантною формою комунікативно-семантичної групи ”Вибачення” є формула I ask (beg)
your pardon. Другою за вживаністю є одиниця I am sorry. Формула вибачення excuse
зустрічаєтьтся нечасто.

У досліджуваний період помітно зростає кількість вживання висловлювань-вибачень,
закріплення в якості вибачень фраз, що означають визнання своєї провини (It’s my fault; I did
not mean to hurt you; I am to blame), зростання кількості вживання таких мовноетикетних
одиниць, вираження ілокутивної сили вибачення яких інтенсифікуєтьтся за допомогою
різних вербальних і невербальних засобів.

У ХІХ – ХХ століттях спостерігається зменшення кількості вживання етикетних
формул вибачення, скорочення варіативності етикетних стереотипних висловлювань-
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вибачень. Це обумовлено одним з проявів загальної тенденції до демократизації суспільства
й до стриманості у прояві відчуттів та висловленні думок. В той же час помітно збільшилася
інтенсивність етикетних формул за рахунок вживання таких лексико-морфологічних засобів,
як підсилювальні частки й дієприслівникові кваліфікатори very, awfully, sure, dreadfully,
terribly.

Таким чином, розвиток мовних одиниць, що висловлюють вибачення, йшло від
збільшення різноманітності етикетних формул з комунікативною інтенцією вибачення у
ХVII–ХVIII  століттях до стабілізації та уніфікації таких формул,  до скорочення їх
варіативності та кількості вживання у ХІХ–ХХ ст.
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КРОС-КУЛЬТУРНА РІЗНИЦЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
(перекладацький аспект)

Сучасний етап теорії перекладу характеризується значним інтересом до такої проблеми
як крос-культурна різниця невербальної комунікації з перекладацької точки зору. Цей аспект
привертає увагу україїнських і зарубіжних вчених, серед яких можна назвати
І.О.Голубовську, С.Г.Тер-Мінасова, А.Піза, Е. Сепіра, Б.Брайсона та інших.

Багато вчених визнають значну роль невербальної комунікації у досягненні успіху у
ділових переговорах. Невербальна комунікація це спілкування без слів. Вона включає
візуальний контакт, міміку, жести, фізичний і часовий простір, Останній часто називають
паузою. Вчені підкреслюють, що невербальна комунікація зай має до 85 % від усього об‘єму
комунікації.

Міжкультурне спілкування відбувається не тільки різними мовами, але й при несхожій
поведінці співрозмовників. Особливе значення мають жести. Як вербальні мови
відрізняються одна від одної в залежності від типу культур, так і невербальна мова однієї
нації відрізняється від невербальної мови іншої нації. У той час, як один жест може бути
загальновизнаним і мати чітку інтерпретацію в одній культурі, в іншій він може не мати
жодного позначення або мати абсолютно протилежне значення. Як приклад можна
розглянути різницю в інтерпретації різними націями такого типового жесту,  як кільце з
пальців руки.

Жест ”о-кей” дуже популярний в Сполучених Штатах від початку 19 сторіччя і добре
відомий майже у всіх англомовних країнах. Він означає все вірно, все добре. Але у Франції
цей самий жест означає ”нуль”, ”нічого”, в Японії – гроші.

Помилкове використання цього жесту може призвести до дуже серйозних
непорозумінь. Так, відомий американський політик, перебуваючи з візитом у Латинській
Америці,  постійно підкреслював,  що США хочуть надати допомогу цім країнам,
підкреслював свою дружелюбність і відвертість. Проте візит не мав успіху. Найбільшою
помилкою було те, що політик, виходячи з літака, продемонстрував жест ”ОК”, не
підозрюючи, що у Латинській Америці це дуже непристойний жест.

Група відомих американських економістів, запросивши на обід видатного японського
економіста, була збентежена тим, що японець під час обіду піднявся, міцно стулив очі і
правильною англійською мовою подякував присутнім за честь бути запрошеним на обід.  З
міцно стуленими очима він виголосив промову про співдружність країн,  про важливість
економічного співробітництва тощо. Американці задавали собі питання: чого нервує їх
колега, чи не приховує чогось від них, заплющуючи очі. А згідно японській культурі
урочисті промови виголошуються із заплющеними очима, відкриваючи їх трохи час від часу.
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Вчені давно помітили, що представники культур Середземноморського регіону при
розмові дуже близько знаходяться від співрозмовника. Європеєць з південних районів буде
постійно відступати, а північник, навпаки, наступати, що іноді в одного і другого викликає
відчуття дискомфорту.

Американський лінгвіст Білл Брайсон підкреслює, що в окремих культурах жести,
міміка, візуальний контакт, фізичний простір можуть складати окремі словники.

Оскільки у невербалній комунікаціїу різних культурах більше розбіжностей, аніж
спільного, слід уникати жестів, міміки, підморгування тощо при спілкуванні.

Щодо шляхів і методів передачі значення невербальних компонентів в усному і
особливо письмовому перекладі, то можна притримуватися таких рекомендацій:

1. Якщо пояснення міміки, жесту, руху не є об‘ємним, то рекомендується робити його
безпосередньо у тексті;

2. При більш об‘ємному поясненні невербального знаку можна використати виноску,
але не дуже часто;

3. Замінити словесне вираження невербального знаку таким чином, ніби це знак, що є у
мові перекладу. (Японці, говорячи про себе, показують на ніс. У перекладі можна сказатит –
”Він показав на себе”) Але в останньому випадку губиться національна забарвленість, а її
бажано зберігати.

Божевська Д.О. студентка групи ПР-51М
Лімборський І.В. д. ф. н., професор, СУЕМ

ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ В.СКОТТА "АЙВЕНГО"
(СТИЛЬОВИЙ АСПЕКТ)

У сучасній теорії перекладу спостерігається значний інтерес до проблем вивчення
основ перекладу художніх творів, особливо історичних. Ця робота присвячена вивченню
загальних відомостей про особливості перекладу історичних творів, що включає переклад
архаїзмів та національних реалій. Переклад історичних творів завжди привертав увагу
науковців та дослідників-лінгвістів, серед яких Т.Р. Левицька, І. Владов, Т.В. Чайковська, Б.
Хохел та інші.

Історичний роман (ІР) глибоко вивчений літературознавцями, лінгвісти ж частіше за
все вивчали його в межах перекладацького аспекту, відзначаючи, що текстам історичних
романів властиві специфічні лінгвістичні особливості перш за все у сфері лексики. Оскільки
жанрово-стилістичною домінантою ІР є певні історичні події, жанрово маркована лексика ІР
розглядається нами як лексика, яка реалізує прагматичну спрямованість жанру ІР на художнє
зображення історичного минулого певної епохи, як лексика, маркована часом, або
“хронологічно маркована лексика ”. Вона розглядається як засіб створення хронотопу в ІР і
представлена архаїзмами і історизмами.

Стилістична маркованість морфологічних архаїзмів в романах В. Скотта спирається на
протиставленість за морфологічною формою відповідним нейтральним варіантам. Група
морфологічних архаїзмів представлена : 1) займенниками (особовими, присвійними,
зворотними) (thou, thee, thy, thyself, mine, thine); 2) дієслівними формами 2-ої (shouldst, dost,
art, hast, canst, seest, knowest) та 3-ьої особи (hath, maketh, loveth, passeth); застарілими
формами минулого й майбутнього часу дієслів (wilt,  wert,  sate,  spake,  gotten);  3)  дієслівно-
займенниковими формами (methinks, prithee).

Щодо історизмів, то в романі В. Скотта можна зустріти екзоцентричні та
ендоцентричні історизми. Екзоцентричні історизми – це номінативні одиниці, які
виступають в якості вторинного найменування національно-культурного референта, що
відображає ознаку, об'єктивно притаманну референтові. Наприклад, the Conqueror
("Завойовник") – прізвисько Вільгельма Завойовника; the young Pretender ("спадкоємець
престолу").

Серед історизмів також є ендоцентричні, які прямо називають історичний національно-
культурний референт, – наприклад, farthingale "спідниця з фіжмами 16-17 ст.", galleon
"галеон".
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Отже,  в історичних романах В.  Скотта архаїзми та історизми являють собою
стилістичні засоби, типовими функціями яких у художньому тексті є створення
часового/історичного колориту і мовленнєва характеристика персонажів. Архаїзми в
історичних романах В. Скотта вживаються також із транспонованими (додатковими)
стилістичними функціями – емоційною, експресивною, характерологічною,
смислорозрізнювальною,  що не є притаманним для історизмів у досліджуваних ІР.  У
переважній більшості випадків історизми в діалозі ІР В. Скотта характеризують епоху
опосередковано, тобто через мовлення персонажів, що робить їх подібними до архаїзмів у
діалогічному типі викладу ІР.

Історичний роман надзвичайно наповнений національними реаліями, це є невід'ємною
його складовою. Іноді в перекладачів виникають труднощі з правильною передачею реалій
на іншу мову.

Існує дві категорії словарних відповідностей мовних реалій: еквіваленти і варіантні
відповідності. Оскільки еквівалент - це єдина постійна і рівнозначна відповідність, то за
наявності еквівалента перекладач, по суті, позбавлений права вибору. Але використання
еквівалента не можна зводити в абсолют. Бувають випадки, коли, щоб уникнути нудного
повторення одного і того ж слова, або з інших причин стилістичного порядку, слід
відмовитися від існуючого еквівалента і знайти йому синонімічну заміну в перекладі.
Застосування даного прийому не можна назвати правильним в тому сенсі, що він веде до
підміни колориту твору, унаслідок чого може виникнути небажаний (деколи комічний) ефект
і невідповідність загальному фону тексту.

Так,  типове англійське поняття "stocking-loom"  (вид ткацького верстату)  було
перекладене в романі "Айвенго" російською мовою з вживанням російської реалії "фуфайка",
яка в російській мові близька за значенням до поняття "ватник" і означає різновид робочого
одягу, не маючи ніякого відношення до лицарської зброї.

Згадуваний в одному з епізодів роману англійський титул "baron"  ("барон")
перекладений російською мовою поняттям "помещик", що є грубим порушенням як
часового,  так і національного колориту:  "поміщик"  -  в Росії до 1917  року -  землевласник
(зазвичай дворянин)". Події роману розгортаються в XII столітті, коли в Росії такого поняття
ще не існувало.

Дуже часто зустрічається в романі такий засіб перекладу реалій як уподібнюючий
переклад, заснований на підборі функціонального еквіваленту, який викликає у читача
перекладу ті ж асоціації,  що і у читача оригіналу.  Так,  при передачі на російську мову
словосполучення "Holy Land" в перекладі "Айвенго" В.Скотта, перекладач використовував
топонім "Палестина". Реалія "Holy Land" була запозичена в англійську мову і укорінялася в
ній, проте в російській мові пряма відповідність («свята земля») вживається вкрай рідко, що
в даному випадку і зумовило звернення перекладача до уподібнюючого перекладу.

Отже, лише володіючи різносторонніми і спеціальними знаннями, перекладач зможе
досягти поставленої мети - дати повноцінний літературний переклад, іншими словами,
повністю передати не тільки зміст того, що перекладається, всі думки автора, але і передати їх
у відповідній до оригіналу формі,  не порушуючи при цьому норм мови,  на яку робиться
переклад. Відтворення в перекладі змісту і форми оригіналу повинне бути максимальне
точним.

Головченко С.М. студентка групи ПР-51М
Лімборський І.В. д. ф. н., професор, СУЕМ

КРОСС-КУЛЬТУРНА РІЗНИЦЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
(ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ)

Сучасний етап теорії перекладу характеризується значним інтересом до прагматичних
аспектів перекладу і зокрема до такої проблеми як кросс-культурна різниця невербальної
комунікації з перекладацької точки зору. Ця робота присвячена вивченню особливостей
невербальної комунікації та її розбіжностям у різних країнах і культурах, спробі
сформулювати деякі рекомендації передачі її змісту у перекладі. Проблематика кросс-
культурної різниці невербальної комунікації неодноразово привертала увагу лінгвістів,
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оскільки є одним із найцікавіших аспектів перекладацької діяльності. Знання особливостей
кросс-культурної невербальної комунікації та її розбіжностей є дуже важливим під час
перекладу як письмового, так і усного. Серед дослідників цього феномену можна назвати
таких як І. О. Голубовська, С.Г. Тер-Мінасова, Е. Сепір та інші.

Для студента, що оволодіває спеціальністю перекладача, кросс-культурний підхід до
вивчення іноземних мов є першочерговим завданням, оскільки крім знання мови треба знати
культуру, історію, побут народу, мова якого вивчається. Поряд із знанням мови, фонові
знання дають змогу почуватися більш впевнено при спілкуванні з носіями мови, більш
кваліфіковано виконувати переклади

Зв'язок і взаємозалежність іноземних мов і міжкультурної комунікації є очевидним.
Хоча системи мови і культури мають значні відмінності, існують певні лексичні і семантичні
універсалії, що вказують на спільну поняттєву основу, на якій ґрунтується мова, мислення і
культура людини.

Різні культури мають контрастні, іноді повністю відмінні погляди на одну і ту саму
навколишню дійсність та досвід її пізнання. І вся внутрішня структура є відображенням цих
якісних відмінностей. Вони існують у певних вихідних настановах, припущень і вірувань
стосовно світу,  знань і цінностей,  природи людського «я»  тощо.  Культура є певною
системою колективної пам’яті і свідомості і вона є єдиною ціннісною структурою для
кожного окремого колективу.

Мова тісно пов’язана з культурою, вона є її знаряддям і духовним інструментом. Вона
формує носія і нав’язує йому бачення світу, яке зафіксоване у її мовних формах.

Невід’ємною частиною процесу мовлення є невербальна комунікація, або body
language. Невербальні компоненти комунікації у художній літературі або в усному мовленні
є дуже інформативними і важливими для перекладача. Перекладач повинен завжди мати на
увазі те, щоб його текст був зрозумілим для читача До того ж, перекладений текст повинен
бути зрозумілий не лише на лексичному, а й комунікативному рівнях.

У всьому світі основні комунікативні жести не відрізняються один від одного. Коли
люди щасливі, вони посміхаються, коли вони сумні – вони насуплюються, коли сердяться – у
них сердитий погляд. Кивання і хитання головою майже у всьому світі означає «так» або
«ні». Схоже, це вроджені жести, адже вони використовуються глухими і сліпими людьми,
але як вербальні мови відрізняються одна від одної в залежності від типу культур,  так і
невербальна мова однієї нації відрізняється від невербальної мови іншої нації. У той час, як
якийсь жест може бути загальновизнаним і мати чітку інтерпретацію у однієї нації у іншої
нації він може не мати жодного позначення або мати абсолютно протилежне значення. Як
приклад, можна розглянути різницю у інтерпретації різними націями таких типових жестів,
як кільце із пальців руки -  «ОК»  -  і піднятий вгору великий палець.  Значення «ОК»  добре
відомо в усіх англомовних країнах,  а також у Європі та Азії,  у деяких інших ж країнах цей
жест має зовсім інше походження і значення. Наприклад, Франції він означає «нуль» або
«нічого», а в Японії він означає «гроші». В Америці, Англії, Австралії і Новій Зеландії
піднятий вгору великий палець має три значення. Зазвичай він використовується для
«голосування» на дорозі, у спробах зупинити авто. Друге значення – «все у порядку», а коли
великий палець різко викидається вгору, це стає образливим знаком, що означає нецензурну
лайку. У деяких країнах, наприклад у Греції, цей жест означає «заткнися». Коли італійці
рахують від одного до п’яти,  цей жест означає цифру «1»,  а вказівний палець –  «2».  Коли
рахують американці і англійці, вказівній палець означає «1», а середній «2»; у такому
випадку великий палець представляє цифру «5».

Тому більшість невербальних компонентів має специфічний характер, що характерний
для кожної нації. Він залежить від культурних, етнічних, вікових і статевих особливостей
комунікантів. Деякі із невербальних засобів комунікації мають етнічне і культурне
забарвлення, яке характеризує носія мови. Однакові жести у різних культурах матимуть
дещо різне значення і створюватимуть значні перешкоди для перекладача.

Оскільки у невербальній комунікації у різних країнах і культурах більше розбіжностей,
аніж спільного, слід стримувати жести, міміку, пози під час спілкування з представниками
інших культур. Переклад розкриває подвійну прагматичну орієнтацію. З одного боку вона
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реалізується а межах міжмовної комунікації і отже орієнтована на оригінал. З іншого боку –
переклад це конкретний мовний акт, який прагматично орієнтований на певного реципієнта.
Метою прагматики перекладу є забезпечення максимальної еквівалентності з оригіналом.

Виходячи з вищезазначеного, можна сформулювати деякі рекомендації щодо шляхів і
методів передачі значення невербальних компонентів оригіналу при перекладі:

1. Якщо пояснення значення жесту, міміки, руху не є об’ємним, то рекомендується
робити його безпосередньо в тексті;

2. При більш об’ємному поясненні невербального знаку можна використовувати
виноску;

3. Можна також замінити словесне вираження невербального знаку таким чином, ніби
це був знак, що є у мові перекладу (японці, говорячи про себе, показують на ніс; у перекладі
можна сказати – він показав на себе).

Григор’єв В.М. студент групи ПР-61
Іванова Г.С. доцент, СУЕМ

СПОСОБИ УТВОРЕННЯ НЕОФІЦІЙНОЇ НОМІНАЦІЇ ОСОБИ
В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Наявність особистих імен і призвіщ – характерна особливість практично кожного
тексту [1, 72]. Тому дослідження такого значного за обсягом шару лексики, яким є масив
антропонімів і який охоплює й неофіційні особисті імена є актуальним і важливим.
Актуальність проблеми визначила й мету цього дослідження – розглянути словотворчі
аспекти особистих імен в неофіційній сфері, визначити основні стилістичні прийоми та їх
комунікативні функції, простежити природу та роль окказіоналізмів –прізвиськ.

Людині, для якої російська мова не є рідною, важко зрозуміти варіанти використання
особистих імен, як це можна спостерігати на прикладі з популярного кинофільму” Москва
сльозам не вірить”: «Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он
же Жора, здесь проживает ?», або в текстах ЗМІ стосовно до відомих суспільно-політичних
діячів: ВВП- В.В. Путін; ЮВТ- Ю.В. Тимошенко; Сарко- Н.Саркозі; БАБ- Б.А. Березовський.

В подібній ситуації опиняється той, хто намагається оволодіти німецькою мовою як
іноземною, зустрічаючись з різними варіантами неофіційного імені для позначення однієї й
той самої особи,  ім’я якої за паспортом Karl-  Daniel  Leonhäuser:  Försters Karlchen, Leo, Karl
der Große, Karlchen.

Тільки знання основ німецького словоутворення дозволить правильно зрозуміти такі
лексичні одиниці, як Antiquitätenfritze, Autofritze, Bürofritze, Filmfritze, Fotofritze,
Gemüsefritze, Immobilienfritze, Modefritze, Parteifritze, Versicherungsfritze, Zeitungsfritze, де
особисте ім’я Fritz (e) використовується по відношенню до осіб, які мають в дійсності зовсім
інші особисті імена.

Наведені варіанти імен відносяться до розряду неофіційних номінацій особи. Деякі
науковці термін ”неофіційне ім’я” розуміють досить вузько, коли відносять до нього лише
короткі форми особистого ім’я. Звужується й розуміння терміну „ прізвисько”, якому
приписують конотації виключно негативної властивості.

Перше ніж порушити аспекти словоутворення особистих імен в неофіційній сфері, слід
пояснити, що під терміном „неофіційна номінація особи” ми розуміємо:

1) короткі форми особових імен, які не використовуються як паспортні імена;
2) атрибутивні і композитні імена;
3) різні модифікації офіційних особових імен і прізвищ;
4) „чужі”, а також штучно створені імена;
5) іменування загальнооцінного характеру, які застосовуються до багатьох індивідів.

Поділяючи думку німецького ономатолога Вернера Кані,  ми відносимо до терміну
„неофіційні номінації особи” всі похідні від офіційних антропонімів і
траансантропонімізовані апелятиви [2, 59].

Аналіз особистих імен в неофіційній сфері під кутом зору їх утворення показує, що в їх
утворенні приймають участь всі без виключення моделі: суфіксальна й префіксальна,
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композитна модель, безафіксна, префіксально- суфіксальна та інші. Деякі з них
характеризуються високою продуктивністю, інші знаходяться на периферії словотворчого
процесу.

„Зрощення” як засіб утворення колоквіальних складних слів з збереженням їх
синтаксичних зв’язків не є продуктивною моделлю,  хоча воно відповідає потребам
розмовної мови. К колоквіальним словам цього типу відносяться насамперед „імперативні „
утворення – Hansdampfinallengassen, Hansguckindiewelt, Möchtegern- Cäsar, Gerneklug, які
представляють собою субстантивацію синтагматично зв’язаного цілого.

Розглядаючи словотворчу специфіку неофіційних номінацій особи, ми порушили лише
більш загальні способи їх узагальнення, які можуть дати первинні орієнтири тим, хто працює
з німецькою мовою в якості студента, викладача, перекладача. Назріла гостра необхідність
відображення досліджуваної лексичної групи в словнику.

Література:
1. Потапова С.Ю. Неофициальная номинация лица в средствах массовой информации Германии / С.Ю.

Потапова // Иностранные языки в высшей школе. Выпуск 5.- Рязань, 2007.- С. 72-78.
2. Kany W. Inoffizielle Personennamen : Bildung, Bedeutung und Funktion / W. Kany.- Tübingen: 1992.- 365 S.

Гриценко І.Ю. студентка групи ПР-71
Штепан Н.П. доцент, СУЕМ

ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЗАПОЗИЧЕНЬ З
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ)

Об’єктом аналізу дослідження є мова друкованих видань засобів масової інформації та
спроба систематизувати або укласти ряд типологій слів запозичених з англійської мови.
Типологію запозичених слів можна розглядати як синхронічний та діахронічні процеси.
Запозичені лексеми поділяються на 2 класи:необхідні і такі, використання яких надлишкове і
не має достатньо лексико семантичних основ, в таких запозиченнях є еквіваленти в
українській мові.

Курс на інтеграцію України в ЄС, процес глобалізації, перебудова економіки, орієнтація
на країни Заходу спричинили тісну культурну, політичну та соціально-економічну взаємодію
українського народу з народами світу, яка не могла не відбитися на мовному рівні, тому
кількість англіцизмів сьогодні дуже швидко зростає. Аналізуючи запозичення з англійської
мови, які базаються на діахронічному принципі можна розглянути типологію процесів
запозичення, запропоновану Аристовою: проникнення, запозичення, вкорінення.

Вивчаючи англо-американські запозичення в українських засобах масової інформації
можна умовно поділити на ситуативні та нові терміни і поняття, які ввійшли в мову і до яких
важко дібрати точні еквіваленти. Використання лексичних запозичень в засобах масової
інформації можна пояснити причинами різного лінгвістичного рангу:

1. номінативною необхіднстю: адекватність передачі іншомовних реалій за допомогою
слова (фрази) мови донора;

2. престижність або мода наіншомовні елементи мовців (соціальної, політичної,
культурної груп);

3. персональних психічним складом:  небажання особи добирати еквівален,  якщо він
існує, в рідній мові;

4. художніми цілями.
Проникнення лексичних запозичень в українську мову та використання їх в засобах

масової інформації здійснюється в цілому ряді тематичних зон. Тематична класифікація
включає ряд сфер діяльності, які виявилися найбільш чутливими для запозичень та зміщення
українських лексичних номінацій англо-американськими:

1. суспільно-політична лексика, соціально економічні реалії, які виконують
рольномінації і називають територіально державні, конституційні закони (бренд, спікер,
промоутер, саміт)

2. сфера заять , професій, посад, запозичених останніми десятиліттями в зв‘язку з
виїздом громадян країни для роботи за кордоном ( автодилер, рейдери)
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3. сфера культури, розваг, освіти. Запозичення нових лексичних номінацій в даній сфері
відзначаються великою кількістю, а також прагненням зберегти вихідне значення мови донора
з метою точної ідентифікації реалії (мюзік хол, гумор, джаз, клоун)

Дуже сильного впливу зазнала молодіжна культура.  В активному словнику підлітків
існують слова, що позначають різноманітні течії та стилі сучасної музики, нові явища
молодіжної моди: хіп-хоп, скінхед, панк, байкер, скаут, реп, рейв, боді-арт, пірсінг та ін.;

1. сфера спорту найбільш відкрита запозиченням. Орієнтація на здоровий спосіб життя,
дуже популярна в західних країнах,  вплинула і на наше суспільне життя.  Досить звичними
явищами стали заняття шейпінгом, бодібілдінгом, відвідування фітнес-клубів тощо.

2. сфера технічних назв мало чисельна, проте характеризується двома тенденціями,
зокрема збереження старих номінацій і проникнення нових (радар, сейф, трамвай, тунель,
фільм,)

3. сфера побутових значень є досить обмеженою і стосується переважно предметів
одягу й тканин, прикрас, іжі та питва та прийому їжі (джемпер, плюш, смокінг, біфштекс, кекс,
пунш, ром, ростбіф)

Деякі запозичення вживаються не тільки в прямих своїх значеннях, але й переносно,
метафорично: телевізійний марафон, реанімація української економіки, заангажована преса
та інші, і це явище характерно, насамперед, для мови засобів масової інформації.

Дослідження дозволило зрозуміти, що англіцизми все більше заволодівають
українським мовним простором, оскільки англійська мова є засобом міжнародного
спілкування і, за прогнозами вчених, буде утримувати свої позиції ще принаймні півстоліття.

Дахно Я.В. студентка групи ПР-81
Скворцова Є.І. старший викладач, СУЕМ

ДЕЯКІ ВИПАДКИ ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ЗВЕРТАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Звертання – слово або словосполучення, яке називає особу, іноді предмет, до якого

звернута мова. Звертання переважно представлені іменами людей, назвами осіб за ступенем
спорідненості, соціальним положенням, професією, родом діяльності, згідно звання, за
національною або віковою ознакою. Форми звертання є мовним засобом вираження
взаємовідношень між людьми в певному соціальному середовищі, оскільки вибір форми
звертання може передавати не тільки смаки окремих людей, а й мовні навички окремих
прошарків суспільства або всього суспільства в цілому.

Будова та значення звертання різняться в залежності від форми та ступеню мовлення.
Частіше зустрічаються непоширені звертання, які включають в свою структуру ім’я, ім’я по
батькові або прізвище.

Також використовуються поширені звертання. В них назва особи іде з визначеннями,
які передають відношення автора до особи, до якої звертаються. Широкою різноманітністю
звертань за будовою та значенням характеризується мова художніх творів, особливо
поетичної форми. Їх мета – привернути увагу читача до адресату. Автор досягає такого
ефекту, вживаючи різні типи означень (ті, що узгоджуються; ті, що не узгоджуються;
прикладки; рядки однорідних звертань). Наприклад, у п’єсі Б.Шоу „Людина долі”(„Обранець
долі”) Наполеон звертається до полонянки: ”You, she-devil”(„Ви, дияволице”, „Ви, пекельне
поріддя”), aбо „Dalila! Dalila! You have been trying your tricks on me”, підкреслюючи
віроломство, підступність, ненадійність, невірність героїні.

Певний інтерес складає прагматика використання форм звертання між людьми.
Звертання можна класифікувати згідно сфери вживання, характеру ситуації, ступеню

взаємовідношень людей і т.д.
Наприклад, звертання, які пов’язані з відносинами в родинному колі або близькими

людьми: звертання до батька – father- батьку (нейтральне, загальновживане), dad, daddy, pa –
тату, татусю (лагідне, пестливе). Звертання до матері – mother-мамо (нейтральне), ma, mam,
mum, mummy – мамо, нене, ненько, матусю (стилістично забарвлені).

До старших членів родини діти традиційно звертаються grandfather, grandpa, granddad –
дідусю,  grandmother,  grandma  –  бабусю.  Але,  як правило,  бабусі і дідусі звертаються до
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онуків, називаючи їх ім’я. Вживання granddaughter or grandson не є характерним для
англійської мови.

Чоловік і дружина, як правило, звертаються один до одного, вживаючи власні імена,
лагідні слова або пестливі прізвиська. I pray you, honey - Я благаю тебе, люба. Oh, my darling
– О, мій дорогенький. My dear sweet – Моя солоденька.

В сучасній англійській мові є популярними і широко вживаними багаточисельні форми
звертання, які передають позитивне відношення до адресату. Серед них є baby, boy, dear,
angel, honey, kid, love, sweet, old boy, old chap, old man and so on.

Але, наприклад, у контексті, „Listen, pal, I don’t want to see you hanging around here any
more, see!” – „Чуєш, приятелю, щоб я тебе тут більше не бачив, зрозумів!?”, „Слышь, друг,
чтобы я тебя больше не видел, понял!?” звертання pal є знижено панібратським і не є
звертанням до друзів.

Ще подібний приклад: „Get out of the way, buddy!” - „Відійди, голубе!”, „Посторонись,
приятель!”

Своє незадоволення співрозмовником можна вказати і за допомогою звертань типу:
you+прикметник+іменник, які інтерпретують як негативне, недружнє, образливе. Типові
приклади реалізації цієї моделі :

You bloody fool – Ти, дурень
You bloody swine – Ти, нахаба
You dirty bastard – Ти, брехун
Часто означення в цій конструкції опускається і ми отримуємо
You bastard
You fool
Серед негативних звертань багато слів пов’язаних з тваринним світом, так звані зооніми

– ass, cat, cow, goat. Наприклад: „This is your revenge, You, she-cat!” – „Це ваша помста! Ви,
кішка”.

В англійській мові помітна тенденція утворювати негативні звертання з компонентом –
head : blockhead, blunderhead, bonehead, fathead, muttonhead – дурень, бевзень, телепень,
йолоп, дурепа і т.д.

Тож, прагматика вживання звертань допомагає виявити як специфіку міжособистого
спілкування, так і специфіку культури спілкування в цілому.

Дікалова Я.О. студентка групи ПР-71
Піддубний А.С. старший викладач, СУЕМ

ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА
УКРАЇНСЬКОЇ МОВ:  КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ

В усі часи в процесі спілкування та взаєморозуміння людей важлива роль відводиться
так званому «невербальному спілкуванні» – мови жестів і рухів тіла. Орієнтація сучасного
лінгвістичного пізнання на людину як на мовну особистість зумовила спрямування
лінгвістичних досліджень на комунікативну діяльність індивіда. На пріоритетне місце серед
досліджень проблем комунікації винесено вивчення специфіки мовної і мовленнєвої
поведінки людини. В свою чергу це викликало потребу в усебічному аналізі невербальної
поведінки, як невід’ємного компонента процесу спілкування.

Невербальна комунікація – це система знаків, що використовуються у процесі
спілкування і відрізняються від мовних засобами та формою виявлення. І хоча мовні канали
зв’язку мають пріоритетне значення, ні в якому разі не можна ігнорувати невербальні засоби.
Науковими дослідженнями доведено, що саме за їх рахунок відбувається від 40 до 80 %
комунікації. Причому 55% повідомлень сприймається через вираз обличчя, позу, жести, а
38% – через інтонацію та модуляцію голосу.

У більшості випадків невербальна мова людей з інших культур відрізняється від тої, яка
знайома нам. Як вербальні мови відрізняються один від одного залежно від типу культур, так
і невербальна мова однієї нації відрізняється від невербальної мови іншої нації. У той час як
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якийсь жест може бути загальновизнаним і мати чітку інтерпретацію в одній нації, в іншії
нації він може не мати ніякого позначення, або мати зовсім протилежне значення.

Англійська і німецька мови є одними з найпоширеніших мов,  що вивчаються у світі.
Отже, питання особливостей комунікативної поведінки представників англійської, німецької
культури у порівнянні зі слов’янською вимагають більш детального висвітлення.

Британців з дитинства привчають бути стриманими при використанні жестів, як
індикаторів мови.

Німці вважаються стриманою в емоціях нацією. Але в той же час при зустрічі, навіть з
не дуже близькими друзями, цілком можуть почати обніматися і навіть цілуватися.

У природному спілкуванні носіїв німецької мови,  як і інших мов,  значну роль грають
комунікативні невербальні спеціалізовані дії людини. Часто, щоб передати характер живої
мовної комунікації, драматурги і сценаристи постійно забезпечують репліки своїх героїв
ремарками, напр.: Schüttelt den Kopf (хитає головою), zuckt mit den Schultern (знизує плечима),
schlägt mit der Faust auf den Tisch (б'є кулаком по столу).

Такі рухи замінюють мовленнєві дії, а іноді навіть знаходяться в суперечності з ними.
Це рухи і положення тіла, рухи голови і кінцівок, а також рухи особи, які мають специфічні
значення в певному соціальному та культурному середовищі.

Між вживанням жестів в німецькій, англійській та словянській комунікативній культурі
вдається встановити:

• збіги у виконанні жестів і їх сенсах;
• розбіжності у виконанні жестів при співпадаючих сенсах;
• розбіжності в значеннях жестів при збіганні у виконанні;
• наявність в іноземному комунікативному поведінці жестів, які відсутні в нашій мові
Оволодіння невербальним мовою важливо не тільки для комунікації, але, перш за все,

для формування нашого внутрішнього світу і відношення до носіїв іншої мови. Вивчають
іноземну мову мають ми маємо знайомитися з мовними одиницями, що найбільш яскраво
відбивають національні особливості культури народу - носія мови та середовища його
існування. Оволодіння іноземною мовою нерозривно пов'язане з оволодінням національною
культурою, яка передбачає не тільки засвоєння культурологічних знань (фактів культури),
але і формування спроможності і готовності розуміти ментальність носіїв мови, а так само
особливості комунікативної поведінки народу цієї країни.

Конавець К.В. студентка групи ПР-61
Кибкало С.В. доцент, СУЕМ

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПЕРІОДИЦІ:
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Поштовх до визначення поняття інтернаціональності дав англійський прикметник
international, появу якого у писемних пам’ятках датовано 1780 р. Протягом XIX ст. термін
розповсюдився у європейських мовах, а у ХХ ст. він проник до мов усіх континентів.

Міжнародність лексики за своєю суттю відносна, бо ця лексика вживається не усіма
народами однаково. Загальні мовні риси називають універсаліями, проте вони стосуються
значно ширших явищ у ділянках загального мовознавства, як, наприклад, синонімії,
граматичних категорій, поділу звуків на голосні і приголосні тощо. Міжнародність лексики
ґрунтується на вживанні одних слів з тими ж значеннями у широкому колі мов.
Інтернаціоналізація лексики пов’язана з інтернаціоналізацією суспільного життя.

Інтернаціоналізми – це, як правило, не всі прояви багатомовних залежностей, а лише
особливі форми міжмовної спільності. Такі слова, як television, telephone, football, окремі
афікси типу -ism є атрибутом не лише англійської, а і багатьох інших мов.

Лексичні інтернаціоналізми можуть існувати як у кількох, так і багатьох мовах,
споріднених чи неспоріднених. Визначаються вони як гомологічні (подібні у плані і змісту, і
вираження) поліморфеми, полілексеми і поліфраземи – кореневі і дериваційні морфеми:
слова і стійкі сполучення, що завдяки подібності своїх форм і значень вживаються у двох і
більше мовах. Інтернаціональні слова, які запозичені з одного джерела, мають графічну та
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звукову схожість, і, співпадаючи певним чином за змістом є загальним надбанням низки мов.
Більша їх частина є результатом паралельного збагачення нових мов за рахунок лексики
стародавніх мов, наприклад, демократія, синоним, философія. Друга їх частина походить з
сучасних мов, наприклад, соната (з італійського), перестройка (з російської).

Слід зазначити, що поруч зі словами, які існували у мовах-першоджерелах, серед
лексичних інтернаціоналізмів є багато таких слів, які з’явилися лише нещодавно. І ці нові
слова також створені з використанням слів з мов-першоджерел. Ось кілька прикладів таких
новотворів. За зразком грецького слова orthographia «орфографія»,  тобто правопис,  було
створено нове слово – орфоепія, тобто правильна вимова, правильне мовлення (від гр.epos),
за зразком слова географія «опис землі» було створено геологія (наука про землю), а згодом
– космографія і космологія. Назва продуктових магазинів, наприклад, гастроном, теж
грецького походження – gaster «живіт», але в давній Греції не було таких магазинів і це
слово мало значення «ненажера, гурман». У стародавній російській мові воно було
«скальковане» у формі брюхопасъ. Ці приклади показують, як мови пов’язані одна з одною і
як давні мови продовжують жити у нових мовах.

Наукові і технологічні досягнення ХХ століття привнесли велику кількість нових
інтернаціональних слів: atomic, antibiotic, radio, television, sputnik. Останнє слово (супутник)
– є запозиченням з російської мови, яке стало інтернаціональним словом зі значенням
«супутник, створений людиною» у 1961 році, одразу після першого польоту у космос Юрія
Гагаріна. Англійці, голландці, німці, шведи, які завжди були відомими мореплавцями,
посприяли накопиченню знань в сфері кораблебудування та воєнної справи. Французькі
майстри залишаються авторами нових напрямків у мистецтві, звідси пішли інтернаціональні
назви ампір, бароко, ренесанс, імпресіонізм. Італійці відомі своїми музичними здібностями,
саме вони створили більшість інтернаціональних музикальних термінів, наприклад, анданте,
модерато, форте, піано тощо.

Англійська мова також посприяла значною кількістю інтернаціональних слів до
словникового складу світових мов. Серед них спортивні терміни займають провідне місце:
football, volley-ball, baseball, hockey, cricket, rugby, tennis, golf, тощо.

Безперечним є той факт, що комп’ютерна лексика дає широке поле для розгляду
впровадження нових понять, які майже без винятку з’являються у всіх мовах спочатку в
англійській формі, наприклад: CD, DVD-player, laptop, file, printer, provider тощо, оскільки
англійці та американці відомі своїми досягненнями у сфері комп’ютерних технологій.

Сахно Н.М. студентка групи ПР-71
Піддубний А.С. старший викладач, СУЕМ

ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АНТРОПОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЮ
МОВОЮ

Лінгвісти, філософи, логіки завжди приділяли увагу особливостям перекладу власних
та загальних назв. Сучасна лінгвістика не має єдиного погляду на співвідношення цих двох
категорій слів. Деякі науковці вважають, що розподіл іменників на власні та загальні назви –
умовність. У зв’язку з цим розподіл іменників на власні та загальні назви є логічно
неможливим.

Будь-яка власна назва, що вживається у певній ситуації, передбачає весь запас знань
щодо денотату. Власна назва у тому вигляді, у якому вона реально вживається, має більше
значення, ніж загальна назва, як зазначає О. Єсперсен. Мається на увазі те значення, яке
власна назва може набувати у мовленні, у конкретній ситуації. У такий спосіб прибічники
теорії, що наділяють власні назви вагомішим значенням порівняно із загальними, під їх
семантикою розуміють власну інформацію, яка є в комунікантів щодо носія власної назви
або об’єкта, що позначений власним ім’ям.

В англійській мові розрізняють такі види антропонімів:
1) особові імена (Paul, George);
2) патроніми (частина особового імені з ХVII століття);
3) прізвища (Smith, Long);
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4) родові імена (Mc, O’);
5) прізвиська, псевдоніми, імена тварин (Fiery Face – Джеймс ІІ);
6) криптоніми, антропоніми літературних творів, героїв фольклору, міфів (Titania, Nemesis);
7) етноніми (Englishman, Londoner);
8) техноніми (Ms, Mrs, Mr).

Також антропоніми бувають індивідуальні і групові. Індивідуальні антропоніми
виділяють об’єкт з класу подібних,  а групові даються колективам,  які наділені певними
ознаками.

Незважаючи на те, що антропоніми позначають назви людей, завжди беруться до уваги
різні категорії імен, що пояснюється історією культури, особливостями психології людей,
традиціями тощо.

Переклад власних імен з англійської на українську мову здійснюється з використанням
правил транскрипції, транслітерації, транспозиції чи калькування:

1) Транскрипція. При транскрипції слово записується буквами кирилиці, при цьому
упор робиться на точну відповідність споконвічному звучанню слова мовою оригіналу.
Через розходження деяких звуків в українській та іноземній мовах, як правило, існує кілька
варіантів транскрипції. Хоча власне ім'я ідентифікує предмет у будь-якій ситуації і будь-
якому мовному колективі, воно в переважній більшості випадків має національно-мовну
приналежність. Транскрибовані власні імена поряд з іншими реаліями є тими елементами
перекладу, що зберігають національну своєрідність у словесній формі.

Транскрипції підлягають різні власні імена (назви людей, географічних об'єктів,
небесних тіл, установ і т. п.).

2) Транслітерація. Транслітерація зменшує кількість неоднозначностей, оскільки
слово переводиться по буквах відповідно до таблиці відповідностей символів, але цей
переклад не завжди відповідає реальному звучанню слова в мові оригіналу. Транслітерації
застосовують тоді, коли мови використовують різні графічні системи, але букви цих мов
можуть співвідноситися між собою.

Переваги транслітерації очевидні – письмовий варіант імені не спотворюється. Недолік
практики прямого переносу полягає в тому, що за написанням часто не можна визначити, як
вимовляється іншомовне власне ім'я.

3) Транспозиція. Транспозиція полягає в тому,  що власні імена в різних мовах,  що
розрізняються за формою, але мають загальне лінгвістичне походження, використовуються
для передачі один одного. При транспозиції слово передається українською, використовуючи
ті ж самі лексичні засоби, як і в англійській.

4) Калькування. Калькування – це відтворення не звукового, а комбінаторного складу
чи слова словосполучення, коли складові частини слова чи фрази переводяться відповідними
елементами української мови. Калькування як перекладацький прийом є основою для
великого числа різного роду запозичень під час міжкультурної комунікації в тих випадках,
коли вищезазначені засоби виявляються неприйнятними з естетичних, семантичних чи інших
розумінь.

Сидоренко К.С. студентка групи ТМ-72
Усенко С.М. викладач, СУЕМ

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

На сучасному етапі розвитку освіти відбувається зміна підходів до розуміння цілей і
завдань навчання. Завдання, визначені Національною доктриною розвитку освіти України в
XXI столітті,  орієнтують на запровадження таких методів навчання,  які розвивають уміння
самостійно вчитися, критично мислити, здатність до самопізнання і самореалізації
особистості у різних видах творчої діяльності. Саме такими є інтерактивні методи навчання,
які викликають інтерес до пізнавального процесу, розвивають творчий потенціал
особистості, розумову та емоційну сфери.

Що ж саме розуміють під поняттям “  інтерактивні технології”.  Інтеракція у розумінні
педагогічних методик (від англ. interact – взаємодіяти) передбачає навчання у співпраці, коли
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і слухачі, і викладач є суб’єктами навчання. Варто зазначити, що термін “інтерактивна
педагогіка” відносно новий: до наукового обігу його ввів німецький дослідник Ганс Фріц у
1975р. У дослідженнях вченого вказано мету інтерактивного процесу – це зміна і поліпшення
моделей поведінки його учасників. Аналізуючи власні реакції та реакції партнера, учасник
змінює свою модель поведінки і свідомо засвоює її. Це дозволяє говорити про інтерактивні
методи як процес інтерактивного виховання.

Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, навчання у
режимі бесіди,  діалогу,  дії.  Отже,  у дослівному розумінні інтерактивним можна назвати
метод, в якому той, хто навчається, є учасником. Він не виступає лише слухачем,
спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається, власне створюючи це явище.

У багатьох працях останніх років, де розглядається інтерактивна модель навчання,
визначені його основні ознаки: навчання будується на взаємодії студента з навчальним
середовищем, що слугує простором для засвоюваного досвіду; таке навчання змінює
взаємодію викладача і студентів: активність педагога поступається місцем активності
студентів, а завдання викладача полягає у створенні умов для їх ініціативи.

Викладач виконує роль консультанта, організатора, стає одним із джерел інформації.
Інтеракція виключає домінування будь-якого учасника навчання, будь-якої точки зору над
іншими. У процесі діалогового навчання студенти вчаться критично мислити, вирішувати
складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважуючи
альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусії, спілкуватись з
іншими людьми. На відміну від активних методів навчання, які будуються на односторонній
комунікації, інтерактивні методи принципово змінюють схему комунікації в навчальному
процесі. Інтерактивні методи орієнтовані на реалізацію пізнавальних інтересів і потреб
особистості, тому увага приділяється організації процесу ефективної комунікації, в якій
учасники процесу взаємодії більш мобільні, відкриті й активні.

Отже, інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального
процесу. Вони допомагають студентам:
- навчитись правильно формулювати власну думку;
- аналізувати отриману інформацію;
- використовувати знання та досвід, набуті раніше;
- дискутувати, відстоювати власну точку зору;
- бути більш впевненими і незалежними.

Основою інтеракції є принцип багатосторонньої комунікації, яка характеризується
відсутністю полярності та мінімальною сконцентрованістю на точці зору викладача.
Інтерактивне навчання це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у
співпраці), в якому студент і викладач є рівноправними суб’єктами освітнього процесу.
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій,
використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, вихованню
цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Мета інтерактивного навчання
створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчує свою успішність під час
вивчення іноземної мови, інтелектуальну спроможність.
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОКАБУЛЯРУ ТВОРІВ ДЖ.ТОЛКІЄНА
Англійський письменник Джон Р.Р.Толкієн є надзвичайно популярним у всьому світі.

Аналізу творчості Дж. Толкієна, який є визнаним майстром художньої форми, поетичного
опису, присвячено багато публікацій. Значний інтерес представляє дослідження складу
лексики його творів та їх стилістичних рис.
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Нами досліджено стилістичні шари лексики твору "Володар кілець". Тут гармонійно
поєднуються лексичні одиниці різних стилістичних шарів: "високого стилістичного тону" -
книжні слова, поетизми, архаїзми, що створюють піднесену атмосферу[4, 68] та "зниженого
стилістичного тону" - колоквіалізми, які зустрічаються у мові персонажів та наближають нас
у часі та просторі до подій у житті героїв [3, 82]. Таке поєднання, здавалося б, непоєднуваних
лексичних шарів зумовлено жанром творів - фентезі.

Нейтральні слова у творі Дж.Толкієна складають біля 94%  всієї лексики.  Проте,  у
цілому ряді випадків, автор використовує нейтральні слова зі стилістичною метою [2, 347].
Під впливом образних асоціацій нейтральна лексика реалізується для створення метафори,
метонімії, персоніфікації [1, 181]. Важливу і невід'ємну частину твору Дж.Толкієна
складають авторські неологізми (екзотизми). Це стилістично немарковані лексичні одиниці,
часто запозичені з вигаданих автором мов; вони не мають синонімів у мові-реципієнті, адже
предмети, які вони називають, відсутні у реальності приймаючої мови. Авторські неологізми
у творах Дж.Толкієна -  це назви народів (Hobbits,  Ents);  тварин та чудовиськ (Trolls,  Orcs),
імена героїв (Aragon, Arwen), географічні назви (Mirkwood, Rivendell) та назви чарівних
речей (palantir - магічна скляна куля, lembas - ельфійський хліб) тощо. Авторські неологізми
у творах Дж.Толкієна є засобом створення магічного та реального світу, з його власними
мовами, такими як Westron, Quenia, Sindarin.

Створенню реальності вигаданого світу сприяють номенклатурні слова, що
використовуються для номінації понять, які стосуються різних сфер людської діяльності
(water-mill, shears).

Отримані результати дослідження дають певне уявлення про стилістичний склад
лексики твору Дж.Толкієна у жанрі фентезі.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО
ТЕКСТУ

У зв’язку із розвитком науково-технічного співробітництва України із зарубіжними
країнами і поширенням обміну інформацією вміння перекладати іншомовну літературу
наукового та технічного характеру набуває особливого значення.

Тому актуальними на сучасному етапі залишаються проблеми визначення наукового
стилю та його функціонування в нашому мовленні.

Мета запропонованого дослідження – виявити універсальні ознаки стилю наукової
літератури, особливості його структурно-семантичної організації, різницю у використанні
лінгвістичних засобів, пов’язану з різноманітними підмовами стилю та вибором певного
жанру.

Науковий стиль мовлення обслуговує спеціальну сферу людської діяльності – наукову.
Наукові тексти розраховані на логічне, а не емоційно-чуттєве сприйняття, саме тому
науковий стиль передбачає мовленнєві засоби, які позбавлені емоційного навантаження та
експресивних забарвлень. Сучасний науковий стиль прагне стандартизації засобів
вираження, особливо у його науково-технічному різновиді. Наукова публікація може
призначатися для спеціалістів і для широкого кола читачів. Тому виділяють власне науковий
стиль викладу та науково-популярний; особливими під стилями є учбово-науковий, науково-
публіцистичний та науково-мемуарний;також існують науково-рекламний, науково-
реферативний, науково-інформаційний, науково-інструктивний, науково-діловий, науково-
фантастичний. Звичайно виокремлюють такі лексичні труднощі науково-технічного
перекладу: багатозначність слів (термінів) та вибір адекватного словникового відповідника
або варіанта перекладу слова (терміна), особливості вживання загальнонародних слів у
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науково-технічних текстах,  правильне застосування того чи іншого способу перекладу
лексики, визначення межі припустимості перекладацьких лексичних трансформацій,
переклад термінів-неологізмів, абревіатур, такі «фальшиві друзі» перекладача, як
псевдоінтернаціоналізми, лексикалізовані форми множини іменників та терміни-омоніми,
етноспецифічна лексика і етнонаціональна варіативність термінів, іншомовні слова і терміни
в англійських науково-технічних текстах, різного роду імена і назви тощо.

Багато слів поряд із загальнонародними, повсякденними значеннями мають більш
спеціалізовані загальнонаукові, загальнотехнічні термінологічні значення у терміносистемах
різних галузей науки і техніки. Слово idea нерідко вживається у науково-технічних текстах у
значенні «погляд на природу явища (факту) та відповідне його пояснення». Іноді перекладні
словники (оскільки вони описують або загальнородну лексику, або ж тільки термінологію)
навіть не фіксують загальнонаукові та загальнотехнічні значення таких слів. Серед інших
слів, що у словниках звичайно не фіксуються з наведеними нижче загальнонауковими/
загальнотехнічними значеннями, можна навести наступні strategy, treatment, concept – всі
мають значення «метод, спосіб»; advanced, attractive, ambitious, advantageous, desirable – із
значенням «перспективний»; world – «вид, різновид; сукупність, система; техніка»; paper –
«стаття, тези,виступ на конференції»; to claim – «висувати положення, стверджувати», claim
– «теза, положення, твердження»; to argue – «стверджувати»; to examine – «аналізувати»; to
give  an  account  –  «пояснювати».  Для наукового стилю характерні морфологічні та
словотворчі особливості та перш за все номінативна структура мовлення – перевага іменних
частин мови над дієсловом.

Безсуб’єктність викладу позначається на відсутності дієслівних форм 1-ої та 2-ої особи
однини та розповсюджені неособових форм: безособових дієслів, інфінітиву, який часто
поєднується з безособово-предикативними та модальними словами (необхідно відмітити,
слід підкреслити). Причинами існування лексичних труднощів перекладу перш за все є
розбіжності в картині світу англійської і української мов (тобто, розбіжності у членуванні
дійсності за допомогою номінативних елементів), особливості багатозначності англійських і
українських слів, відсутність у мові перекладу відповідників нових термінів, особливості
словотвору і термінотворення в англійській та українській мовах та ін.

Головними шляхами вирішення зазначених проблем перекладу є, по-перше, належна
ідентифікація таких проблем, по-друге, знання і вміння застосування адекватних способів і
прийомів перекладу лексичних елементів, словосполучень і фразеологічних одиниць, по-
третє, прагматична адаптація тексту оригіналу під час перекладу і, по-четверте, формування
сталих навичок подолання різного роду лексичних, термінологічних і стилістичних
труднощів перекладу.
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Темненко К.Л. студентка групи  ТМ-81
Бараннік М.П. викладач,СУЕМ

ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
В НОВИХ ІСТОРИЧНИХ УМОВАХ

Уклад життя країн Європи визначається певними усталеними нормами, що базуються
на багатовіковому досвіді і визначають подальший напрямок суспільного розвитку. Укаїна,
як вільна та незалежна європейська держава, прагне долучитись до міжнародної співпраці в
політичній, економічній та культурній сферах. Процес євроінтеграції сприяє посиленню
мовних контактів з іншими країнами. Знання іноземних мов, зокрема німецької, стало однією
з актуальних вимог часу.
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Розвиток лексики зумовлений виникненням термінів та понять для позначення нових
явищ у суспільстві, активізацією зовнішніх контактів мовного колективу.

Процес розвитку німецької лексики визначається трьома шляхами:
1. прослідковується тенденція утворення складних іменників, їхня структура

ускладнюється, зростає кількість складових елементів. Це є наслідком прагнення до економії
виразу, його компресії (Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung).

2. виникає безліч скорочень. Мовознавці розрізняють скорочення та абревіатури.
Фатер, Гревендорф, Шернфельд і Батт розрізняють у словотворі лінгвістично-релевантні та
периферійні процеси: деривація, конверсія, словоскладання. Деякі з лінгвістів виділяють
новий до цього часу, вид „Амальгування”, під яким розуміють скорочення слів, коли випадає
одна або більше частин і виникає нове слово (Kur + Urlaub = Kurlaub).

3. англійська мова впливає на німецьку. Зараз заслуговує на увагу процес запозичення
англо-американських термінів, оскільки нова термінологія часто виникає в США через
передові технології.

Стрімке збільшення англо-американізмів та явище масового використання їх у межах
всього мовного ареалу дає змогу розглядати цей процес, як одну з актуальних тенденцій
кількісного розвитку сучасної німецької мови в нових історичних умовах.

Ткаченко Н.C. студентка групи ТМ-81
Шульга С.О. викладач, СУЕМ

ТЕЛЕСКОПНІ СЛОВА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Злиття чи телескопія набуває все більш важливу роль в словотворенні сучасної

англійській мови. І.М. Берман, В.І. Лейчик та інші вчені зробили телескопію раніше об’єктом
своїх досліджень. Вони проаналізували структуру та семантичні характеристики слів,
утворених за допомогою злиття, а також область їх використання. Однак, телескопія є все ще
недосить вивченім явищем в словотворенні англійській мові. Багато ще має бути з’ясовано і
визначено.

Слова telecast, transistor, bit, bionics мають дуже компактну структуру,  вони
прискорюють темп мовлення без руйнування його логіко-комунікативної функції [2].

Телескопія – це спосіб словотворення, при якому з’являється нове слово, як результат
злиття повної основи одного слова і скороченої основі іншого чи двох скорочених основ.
Значення нового слова включає повністю чи частково значення обох компонентів, що його
складають [1].

Наприклад,
brunch = breakfast-lunch
\ прийом їжі, середній за часом між обідом і сніданком \
bionics = biology-electronics
motorcade = motorcar-cavalcade
\ ескорт мотоциклістів \
lox = liquid-oxygen
\ рідкий кисень \
Interpol = International-police
Спочатку термін «телескопія» вживався для визначення процесу, що був схожим на

складання трубок телескопу.
Наприклад,
slanguage = slang-language
Початок вживання телескопних слів датується XV сторіччям. В той час з’явились такі

телескопізми як:
XV th century - tilt = tild-tent
XVII th century - lunch = lump-bunch
XVIII th century - flurry = fly –hurry
Але основна кількість телескопізмів з’явилась лише в ХХ-му сторіччі, і з того часу їх

продуктивність постійно зростає.
Література:

1. Борисенко І.І. Телескопія в сучасній англійській мові. – Київ, видавництво «Вища школа», 1996 р., С. 90-94
2. Омельченко Л.Ф. Продуктивні типи складних слів в сучасній англійській мові. – Київ, видавництво «Вища

школа», 2002 р., С. 99-108
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Чорноіваненко М. М. студентка групи ПР-61
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ПЕРЕКЛАДИ ПОЕЗІЇ ДЖ.БАЙРОНА В УКРАЇНІ
Творчість Байрона, завдяки поетичній пристрасності, волелюбним ідеям, могутньому

протестові проти будь-якої тиранії, відіграла значну роль у формуванні багатьох поетів-
романтиків. Вона мала певний вплив на розвиток української літератури. Поетом “великим” і
“знаменитим” називав Байрона Т. Шевченко.

Українську перекладну байроніану започаткував М. Костомаров віршами з циклу
“Єврейські мелодії”, які були опубліковані в харківському альманасі «Сніп» (1-й вип., 1841).
Окремі твори Байрона переклали І. Наумович, О. Кониський, І. Верхратський, О.
Навроцький, М. Старицький, Б. Грінченко, Леся Українка та ін. Найвизначнішими є
переклади П. Куліша (перша пісня “Дон Жуана”, 1891; “Чайльд-Гарольдова мандрівка”,
1894, опублікована І. Франком, 1905), П. Грабовського (“Шільйонський в'язень”, 1894, та
ін.), І. Франка (“Каїн”, 1879; уривок з роману “Дон Жуан” – “Новогрецька пісня”, 1885). У
1889 вийшла філософська поема І. Франка “Смерть Каїна”, в якій він інтерпретує біблійні
образи англійського поета і водночас полемізує з ними (Франків Каїн на відміну від
Байронового, який залишається гордим індивідуалістом, виступає в кінці твору як невід'ємна
від людської громадськості особистість). У радянський період твори Байрона перекладали Є.
Тимченко (“Каїн”), Д. Загул (“Мазепа”), М. Рошківський (“Манфред”), Ю. Корецький
(“Трагедії”), Д. Паламарчук (“Лірика”), М. Кабалюк (“Шільйонський в’язень” та ін.), С.
Голованівський (“Дон Жуан”).

Вільний переклад Д. Загулом поеми Байрона "Мазепа" вийшов окремою книгою в
Харкові-Києві в 1929 р.

Д. Загул до свого перекладу додав таке "Слово від перекладача": "Дати докладний,
майже дослівний переклад Байронової поеми -  може бути тільки мрією,  що за умов
українського мовного матеріалу її ніколи не вдасться здійснити. Переважно односкладові та
двохскладові англійські слова не мають в українській лексиці відповідних коротких термінів,
і тому з цілої низки слів оригінального віршового рядка доводиться перекладачеві вибирати
лише деякі. На цій вівісекції англійський поет втрачає в українському перекладі (хоч трохи й
менше, ніж у російському та польському) дуже багато із своєї вимовності, образності й
емоційності. Українська мова не терпить довгих періодів, якими рясніють рядки Байронової
поеми. Через те українському перекладачеві не зостається нічого іншого, як розтинати
байронівський період на декілька цілком самостійних речень, а це доводить до дроблення
думки оригіналу.

Особливо яскраво спалахнуло Байронове слово якісними українськими перекладами в
20-і роки минулого століття. Серед його перекладачів – Микола Зеров, Дмитро Загул, Юрій
Корецький, Євген Тимченко, Максим Рильський, Павло Филипович, Освальд Бургардт, а в
наші дні – Дмитро Паламарчук, Дмитро Павличко, Сава Голованівський, Максим Стріха та
ін.

Рідкісною відданістю Байронові та заглибленістю в його поетичну стихію, котру
освоює ось уже понад тридцять літ,  вражає відомий український перекладач Микола
Кабалюк, який, за свідченнями фахівців, не лише адекватно відтворює макрообрази
Байронової поезії, а й її численні мікрообрази, особливості художнього синтаксису,
стилістичні конотації граматичних форм тощо. «Каїн» Байрона чи його ж «Дон Жуан» ще
ніколи не звучали українською так переконливо й прозоро, як у перекладі М.Кабалюка.

Українські перекладацькі студії Байронового слова – і давніші, й теперішні – суголосні
нашому поетичному світобаченню. Україна сприймає Байрона не як «пришельця з інших
світів» (Вірджинія Вулф), а як земного, єдинокровного борця-Прометея, співця і волонтера
свободи.

Яремка Н.І. студентка групи ПР-51М
Бушкова В.В. к.ф.н., доцент, СУЕМ

THE MAIN LANGUAGE AND COMMUNICATION TENDENCIES IN BUSINESS
WORLD

There is no argument that the English language has become an international language for
communication  around  the  globe.  It  is  the  world's  most  important  language  in  politics,  science,
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business and culture. It has consolidated its dominance as the language of the Internet, where 80%
of the world's electronically stored information is in English. At telephone call centers around the
world, the emblem of a globalized workplace, the language spoken is, naturally, English. On the
radio, pop music carries the sounds of English to almost every corner of the earth.

In  a  number  of  speakers  (400  million)  English  is  second only  to  Chinese.  According  to  the
European Union, 47% of Western Europeans - including British and Irish - speak English well
enough to carry on a conversation (that compares to 32% who speak German and 28% who speak
French). 69% of Western European managers speak English.

The world of business is becoming globalized, as corporations and business ventures are
constantly striving to expand and break through into global markets and dispersing company centers
worldwide. Global business is being conducted more and more in English. It happens even in
France - the global headquarters of the battle against American cultural hegemony. The most
respectable Asian and Arab companies conduct their business activities on the international arena
preferably in English. A great number of companies, firms and other business institutions that carry
out their activities on international level have their names in English.

It's not just that the rest of the world is accommodating English speakers. French
businessmen, for example, converse with Italian colleagues in English. Businesspeople from
Germany now use English, thankful for its ease, while collaborating with their Russian or
Scandinavian companions. Businessmen all over the world have learned to accommodate their
verbal as well as nonverbal communication according to the norms and tradition of English
speaking community. As an example of accommodation concerning verbal behavior may serve a
wide use of the addressing words, such as Sir, Mister, Miss and Missis. These words have become
internationalisms. Nonverbal adjustments reveal themselves in shaking hands as a sign of greeting,
keeping direct and constant eye contact in order to show respect to the interlocutor, proper
business dressing style and many other aspects.

There is a growing tendency today that directors and senior managers carry on important
negotiations and deal with their international partners in English without intermediates to prevent
cases of leakage. It requires solid knowledge of the English language. That is why employees and
executives alike, have to work hard to improve their business English in order to increase the
success rates on major business deal and to be able to confidently interact with their business
partners, which are in most cases culturally and linguistically diverse.

Businesspeople must work on their business English writing skills, such as e-mails, discussion
forums, blogs and other forms of social media which add up to more traditional business writing
activities – creating reports, formulating contracts, sending formal letters or finalizing business
plan.

Learning Business English writing enables businessmen to detect and correct language errors
that may damage the professional business image. Improvement in punctuation prevents from
getting embarrassed or rejected by partners or investors for business venture.

Speaking Business English enables to better negotiate with potential business partners,
provide professional customer with support. It affords an opportunity to interact well on the office
phone or be able to give successful business presentations in English.

Business  English  offers  the  best  way for  people  to  learn  English  specifically  tailored  to  the
needs of the working sphere. It teaches how to interact using all language skills and do business
efficiently all the way to the top. Being aware of business related vocabulary such as finance,
management or marketing terms is not enough because successful business results from efficient
inter-personal communication in speaking, listening, reading and writing. Nonverbal behavior as
well as unwritten norms also have a crucial role.
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Секція 8. Менеджмент в освіті та бізнесі
Карпенко А. П. група МД-71

Наконечна О.А. викладач кафедри документознавства
і інформаційної діяльності, СУЕМ

СКЛАДОВІ СТРУКТУРИ БІЗНЕС-МОДЕЛІ: ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Кожна організація для здійснення ефективної діяльності визначає цілі, досягнення яких
можливе лише внаслідок дій, які виконуються в певній послідовності і є способом вирішення
окремих часткових завдань.

Керівні рішення, як правило, приймаються за умов високої невизначеності, дефіциту
інформації, тому суб'єкт управління не завжди може об'єктивно встановити критерії
оцінювання та пріоритети їх важливості. Отже, метою нашого дослідження є розгляд бізнес-
моделі управління підприємством як засобу прийняття оптимальних рішень, що дозволяє
використовувати велику кількість критеріїв оцінки поставленої проблеми.

Існує ряд причин зумовлюючих використання моделі замість спроб прямого впливу на
реальний світ: складність реального світу; експеримент; орієнтація керування на майбутнє.

Модель в системі управління складається з трьох базових елементів: організаційна
модель; функціональна модель; інформаційна модель.

Є такі елементи організаційної структури управління: склад та структура функцій
управління; кількість працівників для реалізації кожної управлінської функції; професійно-
кваліфікаційний склад працівників апарату управління; склад самостійних структурних
підрозділів; кількість рівнів управління та розподіл працівників між ними; інформаційні
зв’язки. Також до організаційної структури висуваються такі вимоги: адаптивність;
гнучкість, динамізм; спеціалізація; оптимальність; оперативність; надійність; економічність;
простота [1, с. 6 – 8].

Теорія менеджменту виділяє два класи організаційних структур управління
виробництвом: бюрократичні структури; адаптивні структури. Адаптивні (органічні)
організаційні структури розробляються та впроваджуються з метою забезпечення
можливостей реагувати на зміни зовнішнього середовища та впроваджувати нову
наукомістку технологію. Бюрократичні (механістичні) організаційні структури
характеризуються високим рівнем розподілу праці, розвинутою ієрархією управління
ланцюгом команд, наявністю численних правил і норм поведінки персоналу, підбором кадрів
за діловими та професійними якостями.

Теорія та практика менеджменту виробила велику кількість варіантів побудови
бюрократичних організаційних структур управління. Це такі як: лінійний тип, лінійно-
функціональний (комбінований) тип, продуктивний та регіональний типи [2, с. 160 –175].
Принципи формування організаційних структур управління: принцип єдності мети; принцип
первинності функцій і вторинності структури; принцип функціональної замкнутості
підрозділів апарату управління; простота організаційної структури; принцип єдності
розпорядництва; визначення оптимальної норми керованості; встановлення оптимального
співвідношення централізованих і децентралізованих форм управління; принцип зворотного
зв’язку [1, с. 6 – 8].

Отже, організаційна структура управління підприємства забезпечує виконання усіх
функцій менеджменту; структура організації визначає права й обов’язки на управлінських
рівнях; від організаційної структури залежить ефективна діяльність підприємства, його
виживання і процвітання; структура, прийнята в конкретній формі, визначає організаційну
поведінку її працівників, тобто стиль менеджменту і якість роботи колективу. У сучасних
умовах господарювання організаційні структури управління повинні передбачати функції,
зв’язані з оцінкою ефективності підприємства порівняно з світовим рівнем: систематичне
порівняння рівня розвитку підприємства з рівнем, досягнутим фірмами-конкурентами;
порівняння техніко-економічного рівня продукції даного підприємства з світовими
стандартами; системний аналіз та оцінки ефективності власного виробництва, впровадження
прогресивних принципів управління в окремих цілях; середньо та короткотермінове



159

планування з акцентом на фінансовому плані, який набуває першочергового значення
порівняно з іншими формами планування.
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аспірант Київського науково-дослідного економічного інституту
ПОБУДОВА ПРОТИДІЇ ЗАОХОЧЕННЮ ДО МІГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЯК

ФАКТОРА НЕСТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ЗРИВУ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОСТУПУ ДЕРЖАВИ

В сучасних умовах особливої гостроти набувають проблеми реальних масштабів
міграції. Вона включає в себе різні види і форми: туризм, підприємницька діяльність,
паломництво, відвідини родичів, наукові конференції, культурно-пізнавальницька,
спортивна, службове перебування, праця, навчання і т.д. Всі вони, окрім варіанту, що особа
може залишитись на постійне працевлаштування, не несуть ніяких загроз і ризиків для
держави, яка видає візи. З врахуванням того, що основна хвиля трудової міграції вже минула,
і уряди країн, куди приїхали українські заробітчани, пізно спохватилися наводити лад в цій
царині,  і більшість відвідувачів закордону таки повертаються на батьківщину,  то стоїть
елементарне питання: чому і від кого спроектоване таке масове застереження до приїзду
українців. Фактично, якщо визначити відсотковий склад осіб, які бажають відвідати іноземні
держави,  то кількість бажаючих там залишитись з кожним роком зменшується.  Тому
необхідно науковими методами визначити ступінь ризиків держав, які надають візи і довести
до їхнього відома, що ніякої загрози для них не існує в міграції населення України. Навпаки,
Українська держава сама наражається на ризик, коли, починаючи з початку 90-х років
минулого століття до сьогоднішнього дня йде інтенсивний відтік кваліфікованих кадрів. На
підготовку одного кваліфікованого робітника необхідно 7–9 років після загальноосвітньої
школи, інженера – 10–12 років. Фінансові видатки в першому випадку складають 22–27 тис.
євро, в другому – 36–52 тис. євро [ 1 c.181]. З врахуванням того, що європейські народи
старіють, то приплив свіжої європейської крові зі Східних теренів Європи дасть можливість
покращити урбаністичну ситуацію. Виходить, що результати реалізації проекту повинні бути
доведені до керівництва ЄС і окремих країн, які нещодавно ввійшли в Шенгенську зону.

Ризики розглядаються як сукупність таких параметрів: людина як носій ризику,
причини подання документів на в’їзд в країни члени ЄС; біографічні дані особистості,
можливі наслідки перебування особи на теренах держав членів ЄС, динаміка переміщення
особи і т.д. Причини появи ризиків – невідповідність протидії загрозам, наміри особи, слабкі
елементи обробки поданих документів на в’їзд. Оцінка ризиків – це дослідження, спрямоване
на виявлення, ідентифікацію та оцінку рівня ризиків у системі видачі віз. Таким чином, щоб
одержати відповідність стану системи видачі віз, необхідно об’єднати в єдиний комплекс
оцінки загроз і ризиків, тобто створити систему управління ризиками у складі інтегрованої
системи видачі віз.

Поки що єдиним об’єктивним джерелом інформації з цих питань є наукові конференції
і семінари, на яких видають виважену інформацію, базовану не на стихійності, а на
результатах соціологічних досліджень. Науковцями доведено, що приховування правдивої
інформації може призвести до дестабілізації в суспільстві, розпалювання міжнаціональної
ворожнечі. Тут можуть виникнути такі парадокси:

1. Параінформаційний – коли з’являється усна, емоційно забарвлена інформація
алармістського характеру, що заміщує засоби масової інформації (ЗМІ). Фактично тут немає
компенсаторно-пропагандистської функції підтримки, а основна ідеологічно-
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пропагандистська функція виконується транслюванням офіціозних пропагандистських
кліше, які не несуть об’єктивної інформації.

2. Нехтування науково обґрунтованою інформацією про етносоціальну специфіку
ресурсного потенціалу адаптації груп мігрантів та вимушених переселенців у полярному
етнопсихологічному, етнокультурному та економічному середовищі нового місця
проживання, яке нав’язується волюнтаристськими методами.

Комплекс меншовартості, який з’явився у народів, які населяли територію колишнього
радянського Союзу, у зв’язку з важким економічним становищем, зниженням соціального
статусу цілих суспільних прошарків, не міг не позначитися на їхньому духовному комфорті.
Підсвідомо нація, яка страждає за певних економічних і суспільних негараздів, відшукує
винних. Як правило, винними за те що стається з країною, суспільством і кожною окремою
людиною, вважають чужинців, іншомовних людей інших народностей.

3. Потреба в об’єктивному інформаційному забезпеченні. Фактично у державах членах
ЄС немає каналів надходження достовірної інформації про ситуацію на ринках праці, житла
та послуг,  про етнорегіональну специфіку і ступінь готовності приватних структур,  органів
місцевого самоврядування забезпечити прийом, адаптацію та інтеграцію прибульців.
Відповіддю на таку реальність, а не штучну соціальну потребу стало створення своєрідних
інформаційних каналів серед українських прибульців.

4. Поява псевдо знавців інформаційного процесу, коли колишні мігранти та біженці
формують хибну громадську думку та використовують зарубіжні гранти в неналежний
спосіб.

5. Поява дезінформації стосовно етнічних переселенців і мігрантів, яка з’являється з
різних джерел із метою розпалювання ворожнечі.

6. Формування інформації віртуального характеру про нелегалів для сприйняття
чужинця у віртуальному образі з негативними рисами на основі емоційно-дійового рівня,
який поступово переходить в загальнодоступне пізнання на основі рівня чуток.

Проблема мігрантофобії в країнах членах ЄС переростає одну з найскладніших у
західному суспільстві.  По суті,  мігрантофобія є досить вибірковою і заснована на
візуальному рівні. На велике щастя, українська міграція, в яких би країнах Європи не
проживала,  проявила себе з найкращого боку.  Працьовиті і скромні українці,  окрім важкої
праці і постійних невигод проживання, проявили себе в такій спосіб, що більшість країн
членів ЄС підписали з Україною ряд угод на легалізацію трудових мігрантів. Представники
нашої міграції не були замічені ні в штрейбрехоподібній конкуренції,  ні в насильницькому
претендуванні на робочі місця місцевих мешканців. Стосовно проблем дезінформації з
різних сторін можна зазначити, що заради сенсації офіційні органи майже завжди нехтують
міграційну статистику. Ідеться не лише про цілеспрямовану дезінформацію стосовно
міграції, що пов’язана з інтересами певних політичних кіл, а про явище, яке можна називати
синдромом байдужості, коли більшість представників зарубіжної влади не вважають за
потрібне користуватися статистикою, висновками спеціалістів, дослідників проблем міграції.

Отже,  на основі розглянутих наукових досліджень можна дійти до висновку,  що нова
Євросоюзівська міграційна політика реалізується вибірково – обмеженнями по пересуванню,
тобто, мінімізацією вільного в’їзду. Реальна міграційна політика країн членів ЄС різниться
від задекларованих принципів політики ліберальних похідних від світових стандартів.
Тенденції міграційних питань країн членів ЄС така:

1. Викривлення дійсності та навіть свідоме нав’язування негативних настроїв
суспільству, формування мігрантофобії;

2. Відсутність правового забезпечення людини й громадянина.
Проблему психологічної готовності тієї чи іншої нації приймати чужинців можна

розглядати в психологічному аспекті. Потрібно замислитись, чи є характерною для групи
домінуючої етнічної більшості нормальна самосвідомість, тобто позитивний образ народу,
поважне ставлення до культури, природний патріотизм та, як наслідок всього
перерахованого, толерантне ставлення до осіб інших національностей, настільки нація
схильна до гіперідентичності. За негативної інформаційної підтримки пересічному
європейцю важко сприйняти міграцію та самих мігрантів як позитивне явище.  Окрім
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наклепів самі мігранти відчувають суцільний психологічний дискомфорт. В Європі на
початку ХХI відбувся сплеск зацікавленості до питаннями міграції. Але міграційні питання
висвітлено хаотично і нецілеспрямовано, тому що міграційна політика не є врегульованою, а
правова база перебуває на стадії формування.

Модель відображає причинно-наслідкові зв’язки факторів і параметрів джерел та
об’єктів загроз і ризиків у сфері видачі віз,  також діяльність системи управління щодо
протидії загрозам і нейтралізації ризиків.
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Уманський національний університет садівництва
ВИДОВИЙ СКЛАД ТА СТАН ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У СКВЕРІ

ІМ. КОТОВСЬКОГО МІСТА УМАНЬ
Відомо, що крім декоративного та естетичного значення зелені насадження у населених

пунктах мають захисне, санітарно-оздоровче та рекреаційне значення. Потрібно відмітити,
що в останні роки відбувається погіршення загального стану міських зелених насаджень,
рання втрата естетичності та декоративності. На наш час досвід зеленого будівництва не
враховує в повній мірі специфічність екологічних умов різних міст і рівень їх технічного
забруднення, а питання стану насаджень і стійкості деревних рослин до впливу міського
середовища залишаються недостатньо вивченими.

Метою наших досліджень є вивчення видового складу зелених насаджень скверу ім.
Котовського та оцінка їхнього загального стану.

Умань – місто обласного підпорядкування, районний центр Уманського району
Черкаської області. Розташоване на Придніпровській височині над річкою Уманкою басейн у
Південного Бугу. Як і на більшій частині правобережного Лісостепу, клімат території
помірно континентальний. За багаторічними даними метеостанції м. Умань середня річна
температура повітря становить +7,0±1,7°С.

Для нього характерне тривале і тепле, достатньо вологе літо, рання весна, суха осінь,
порівняно коротка зима із помірними морозами і сніговим покривом (останнім часом
спостерігається значна зміна у кліматі, що призводить до потепління зим і зменшення
снігового покриву).

Умань – унікальне старовинне місто з яскраво вираженими архітектурними
ансамблями, яке має великий рекреаційний потенціал для розвитку туризму, в тому числі й
міжнародного. Близько 20% пам’яток архітектури Черкаської області зосереджено в нашому
місті. Відповідно до Державного реєстру національно-культурного надбання, на території
міста знаходиться 153 пам’ятки архітектури, серед яких три – державного значення.

Сквер імені Котовського знаходиться в центральній частині міста. Даний сквер
ділиться на дві частини, перша – характеризується архітектурно-монументальним
пам’ятником “Обеліск слави”, а друга частина – зелені насадження скверу ім. Котовського.

Даний сквер межує з заходу з міською швейною фабрикою,  біля якої лежить головна
дорога, а зі сходу з Уманським державним педагогічним університетом, Учбовим
комбінатом, Уманською педагогічною гімназією, а з півдня – з церквою.

Сквер ім. Котовського належить до насаджень загального користування.
Зелені насадження скверу ім. Котовського представлені деревами, кущами, трав’яною і

квітковою рослинністю. Деревна рослинність знаходиться у групових та алейних посадках. З
деревних порід наявні представники листопадних родів робінії (Robinia L.),  клена (Acer L.),
липи (Tilia L.), і гіркокаштана (Aesculus L.),  та ялини (Picea L.),  ялівцю (Juniperus L.), і туї
(Thuja L.). На центральних алеях висаджені гіркокаштан звичайний (Aesculus hippocastanum
L.), липа серцелиста (Tilia cordata L.), клен гостролистий (Acer platanoides L.), клен польовий
(Acer campestre L.),  в’яз шорсткий (Ulmus glabra Huds.),  верба біла (Salix alba L.), робінія
псевдоакація (Robinia pseudoacacia L.), ліщина деревоподібна (Corylus avellana L.) та
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поодинокі ялина колюча, форма голуба (Picea pungens “Glauca” L.), ялівець звичайний
форма колоноподібна (Juniperus communis “Hibernica” L.), ялина звичайна (Picea abies L.), і
туя західна (Thuja occidentalis L.). По периметру скверу висаджений бузок звичайний
(Syringa vulgaris L).

На території скверу розташовані три клумби прямокутної форми, де у весняний період
висаджують тюльпани Шренка (Tulipa schrenkii),  після них незабудку лісову (Myosotis
sylvatica) і маргаритку багаторічну (Bellis perennis),  а в літній період чорнобривці
прямостоячі (Tagetes arecta), сальвію блискучу (Salvia splendens) та агератум Хустона
(Ageratum Hoystonianum). На одній із клумб росте – шипшина собача (Rosa canina).

Також на території скверу є дві декоративні вази, у які висаджують петунію гібридну
(Petunia hibrida).

На території скверу відсутні спеціальні паркові газони. Трав’яний покрив
представлений синантропною рослинністю, нестійкою дерниною та сильно засмічений.

Для даної території характерне значне рекреаційне навантаження, оскільки сквер
знаходиться в центральній частині міста.

Квіткове оформлення виконано на досить низькому рівні, не ведеться належного
догляду за газонами. Деревні насадження потребують часткової реконструкції.

Слід звернути увагу на благоустрій території.  Освітлення виконане на не відносно
належному рівні, недостатньо розвинута дорожньо-стежкова мережа.

Негативним моментом є те, що дана територія оточена з усіх боків дорогами, з
інтенсивним транспортним рухом. Тому існує високий рівень загазованості та запиленості
повітря. Дослідження показали, що на даний момент стан благоустрою та озеленення
центральної частини міста потребує проведення певних заходів для підвищення естетичного
вигляду та забезпечення належного рівня функціонування скверу. Аналізуючи результати
досліджень, слід зазначити, що зелені насадження лише частково виконують відведені їм
санітарно-гігієнічні функцій. Існуючі насадження з роками втрачають свій естетичний
вигляд, а молоді рослини не висаджуються у зв’язку з недостатнім фінансуванням.

Недоліком організації благоустрою є мала кількість архітектурних форм для
позитивного впливу на емоційно-психологічний стан відвідувачів, не вистачає паркових
лавочок для відпочинку та урн для сміття. Зелені насадження скверу потребують
реконструкції, яка полягає у вирубці суховершинних дерев. При цьому залишають
життєздатні та довговічні дерева.

Також треба ввести чагарниковий ярус для підвищення біологічної стійкості насаджень
і покращення естетичного вигляду. Введення декоративних форм, дерев і кущів покращить
видовий склад зелених насаджень та створить цікаві пейзажі.

У результаті проведених досліджень було встановлено, що сквер ім. Котовського має
зручне розташування, просторову структуру і правильне функціональне вирішення. В
результат проведення робіт з інвентаризації декоративних насаджень скверу було
встановлено:

1. Зелені насадження скверу, витримуючи велике рекреаційне навантаження,
знаходяться в незадовільному стані.

2. Оскільки сквер знаходиться поблизу центрального базару, мешканці міста свою
торгівлю перенесли в сквер, витоптуючи і пошкоджуючи рослин, розкидаючи на всій площі
скверу велику кількість сміття

3. Аналіз видового складу рослин скверу показує, що він підібраний з врахуванням
витривалості порід до забруднення повітряного басейну і з врахуванням вимог міського
середовища.

4. У сквері відмічена велика кількість дерев з сухими гілками, які потребують
проведення санітарних рубок та постійного догляду та оновлення відмерлих і старих дерев.

5. Важливим елементом озеленення скверу є квітники, які на даний час знаходяться у
занедбаному стані та потребують повної реконструкції.

Отже, у зв’язку з незадовільним станом зелених насаджень сквер потребує підвищення
декоративності і функціональної ефективності насаджень шляхом проведення реконструкції.
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ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Ukraine’s foreign policy plays a very important role in development of relations with other
countries and one of main institutions taking part in this process is the Ministry of Foreign Affairs.

The aim of our research is to analyze the activities and organization of the Ministry of Foreign
Affairs of Ukraine and define its tasks.

The becoming of foreign-policy service of Ukraine is connected with the creation of
independent state and proclamation of the 1st Universal of the Ukranian Central Council on June
10, 1917. After the historic Ukranian Act of Independence was adopted on of August 24, 1991, the
national Ministry of Foreign Affairs faced important tasks that required new professional
approaches, reforms of Foreign Ministry’s structure and establishment of the corresponding legal
base.

Nowadays  Ukraine  is  a  non-permanent  member  of  UN  Security  Council,  member  of  more
than a hundred international organizations, initiator of GUUAM - an informal association of states,
one of initiators of Organization of Black Sea Economic Cooperation, security contributor to South-
Eastern Europe and Caucasus. Ukraine is recognized as a strategic and special partner of EU and
NATO (North Atlantic Trade Organization), it actively participates in European and Baltic/Black
Sea integration processes.

 Ukraine has established diplomatic relations with 166 countries of the world; it possesses a
broad network of diplomatic and consular missions (130). Ukraine has concluded and is fulfilling
more than two thousand international legal documents [1, 31].

According to the Article 106 of the Constitution of Ukraine, the President of Ukraine heads
foreign policy of Ukraine, who represents the country in international relations, conducts
negotiations and concludes international treaties of Ukraine, makes decisions on recognition of
foreign states, assigns and dismisses the heads of diplomatic missions of Ukraine to foreign states
and international organizations, accepts letters of credence of diplomatic representatives of foreign
states.

In accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of July 12 2006 № 960 the
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is a central executive authority of Ukraine that conducts
foreign policy of the state and coordinates the activities in the field of external relations in
accordance with authorities delegated to it.

MFA leadership is headed by the Minister, who is appointed by the Verhovna Rada of
Ukraine. Structural subdivisions of MFA are departments and managements. To the system of
bodies of diplomatic service belong embassies, the Diplomatic Academy at MFA, parliament
missions, general consulates, representative offices of MFA in regions [2, 263].

According to the Resolution of the Cabinet of Ministers of July 12 2006 № 960 the main tasks
of the Foreign Ministry of Ukraine are: “participation in securing the national interests and security
of Ukraine through maintaining peaceful and mutually beneficial cooperation with the members of
international community, promoting stability of Ukraine’s international position, raising its
international authority, spreading throughout the world Ukraine’s image as a reliable and serious
partner, creation of favorable external conditions for strengthening independence, state sovereignty,
economic self-dependence and preserving territorial integrity of Ukraine, ensuring integrity and
coordination of Ukraine’s foreign policy according to delegated authorities, protection of rights and
interests  of  citizens  and  legal  entities  of  Ukraine  abroad,  promotion  of  development  of  ties  with
foreign Ukrainian communities and providing such citizens support and protection according to the
norms of international law and current legislation of Ukraine”.

Ukraine’s foreign policy is regulated by many ground-laying national legal documents, the
most important of them being: the Constitution of Ukraine, the Basic Directions of Ukraine’s
Foreign Policy, the Concept (Grounds of State Policy) of National Security of Ukraine, the Military
Doctrine of Ukraine, the Law of Ukraine “On International Treaties of Ukraine”, the Law of
Ukraine “On Legal Succession of Ukraine”, the Law of Ukraine “On Participation of Ukraine in
International Peacekeeping Operations”, Resolution of the Cabinet of Ministers of the12th of July
2006 № 960.
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So we can make a conclusion that the Ministry of Foreign Affairs is a very important link in
cooperation of Ukraine and other countries. It helps to strengthen diplomatic relations with outer
world and conclude profitable agreements and treaties.
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готельної та ресторанної справи, СУЕМ
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

В умовах жорсткої конкуренції важливого значення набуває стратегічне управління.
Окремі економісти вважають, що стратегія - це лише засіб для формування командного духу,
на зразок місії, або проста формальність. Але, ставлячись до стратегії як до формальності,
можна лише нашкодити своєму підприємству, оскільки і всі співробітники будуть ставитись
до неї як до вимог,  на зразок правил пожежної безпеки чи плану евакуації,  якими
користується кожна установа.

Стратегія має бути, перш за все, зрозумілою не лише керівникам, а й усім
співробітникам компанії, узгодженою всередині підприємства, і, насамперед, з тими
працівниками, які будуть її реалізовувати. Також не менш важливим є те, щоб стратегія для
компанії стала її «власною», мотивувала її виконавців, створювала відчуття співучасті.
Стратегія має стати своєрідним правилом для прийняття рішень на підприємстві,
мобілізатором потенціалу, фінансових можливостей та таланту керівників і співробітників
для досягнення спільної цілі.

Сьогодні все більше підприємців розуміють той факт, що стратегічне управління є
реальним засобом досягнення поставлених цілей, який дозволяє зробити підприємство ще
більш успішним та забезпечити отримання нових прибутків.

В сучасних умовах, на наш погляд, основними принципами стратегічного управління є
наступні: перспективність (стратегічне управління орієнтоване на довгострокову
перспективу); пріоритетність (вибираючи ту чи іншу стратегію, підприємство має бути
готовим послідовно її дотримуватись, підпорядковуючи свої тактичні дії стратегічним
пріоритетам); реалізаційність (при постановці довгострокових завдань та визначенні
стратегії їх досягнення потрібно враховувати реальні можливості підприємства); поетапність
(впровадження стратегії в життя має відбуватись поетапно: вирішення довгострокових
завдань відбувається через реалізацію середньострокових та короткострокових ініціатив);
комплексність (усесторонній аналіз та облік інформації дозволяють своєчасно реагувати на
зміни зовнішнього та внутрішнього середовища).

Разом з тим, стратегічне управління можна умовно розділити на три основні етапи, що
тісно пов’язані між собою, а саме: стратегічний аналіз, розробка стратегії (стратегічний
вибір), реалізація стратегії.

Першим етапом стратегічного управління є стратегічний аналіз. Він необхідний для
забезпечення потрібною інформацією при розробці стратегії підприємства.

Виділяють 3 основні компоненти стратегічного аналізу:
1. Мета, завдання, очікування та повноваження. Мета визначає сутність існування

підприємства та характер його діяльності. Основні завдання встановлюють, що підприємство
планує виконати в середньостроковому та довгостроковому плані для досягнення мети.

2. Аналіз зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище повинно бути визначене в
точних та ясних термінах. Досягти цього можна, формулюючи відповідним чином питання,
на які потрібно відповісти в процесі дослідження, яке повинне торкнутись таких аспектів як:
покупець та ринок, сфера діяльності, конкуренти, вплив держави.

3. Аналіз внутрішніх ресурсів. Цей показник визначає комплексність та якість ресурсів,
що є в розпорядженні підприємства по функціональним напрямам його діяльності
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(виробництво, збут, дослідження та розробки, кадри, фінанси тощо). Одним з найпростіших
методів аналізу внутрішніх ресурсів є врахування ключових переваг та недоліків
підприємства.

На практиці при спробі проведення аналізу одразу ж постає питання про те, яку саме
інформацію необхідно аналізувати. Найбільш поширеними є SWOT-аналіз та PEST+M-
аналіз.

SWOT-аналіз є дзеркальним відображенням стану справ на підприємстві та допомагає
йому виділити стратегічні напрямки подальшого розвитку. Основними факторами, що
впливають на підприємство є зовнішні та внутрішні, позитивні та негативні, це слабкі та
сильні сторони підприємства, сприятливі можливості та загрози зовнішнього середовища.
SWOT-аналіз деталізується в форматі PEST+M-аналіз. У ньому всі фактори зовнішнього
середовища діляться на п’ять груп: політичні (Р), економічні (Е), соціальні (S), технологічні
(Т) та фактори ринкового оточення (М).

Другим етапом стратегічного процесу управління є стратегічний вибір, в якому можна
виділити 3 компоненти:  розробка варіантів стратегії (стратегія має бути розроблена у трьох
варіантах: песимістичному, оптимістичному та такому, що відповідає реальній ситуації);
оцінка варіантів стратегії (обрана стратегія має будуватись на перевагах підприємства та
допомагати переборювати недоліки, використовувати можливості та при цьому зводити до
мінімуму загрози); вибір стратегії, стратегічні лінії поведінки та плану (найбільш
характерними є такі плани, як вирішення питання трудових ресурсів, потреб у капіталі та
потреб в дослідженнях та розробках).

Третім, заключним і найбільш тривалим етапом стратегічного управління є реалізація
стратегії, важливими заходами якої є наступні: розробка варіантів дій при форс-мажорних
обставинах; розробка організаційної структури (для успішного впровадження прийнятої
стратегії підприємство повинно мати відповідну структуру, яка б забезпечила максимальні
можливості для її реалізації); вибір системи управління організацією; політика організації;
вибір організаційних систем контролю (підприємство повинне вирішити, як краще
аналізувати показники підрозділів та управляти їх діями).

Слід підкреслити, що стратегічне управління є безперервним процесом. Після того, як
стратегія реалізована, необхідно її відслідковувати та виконувати оцінку її реалізації в певні
періоди.

Отже, аналіз діяльності вітчизняних підприємств свідчить, що їхні керівники
приділяють недостатньо уваги стратегічному управлінню. Проте стратегія для підприємства
є необхідним раціональним засобом досягнення мети та короткострокових і
середньострокових завдань. Для впровадження та реалізації вдалої стратегії кожне
підприємство має дотримуватись усталених етапів. Без них не можливе визначення
необхідних заходів, реалізація яких приносила б додаткові прибутки та була зрозумілою всім
співробітникам підприємства. Стратегічне управління, крім реального засобу досягнення
мети підприємства, також є способом завжди мати актуальну інформацію стану справ на
підприємстві, слідкувати за змінами, що відбуваються у зовнішньому середовищі,
контролювати всі стадії розвитку підприємства.
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ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я

Репродуктивне здоров’я починаючи з підліткового віку заслуговує на особливу увагу і
спонукає до розгляду такої важливої медичної проблеми, як стан здоров’я, зокрема
репродуктивного. І одним із першочергових завдань сучасної медицини є охорона здоров’я
дівчат - майбутніх матерів. Адже гармонійний розвиток організму дівчини багато в чому
визначає наступне її життя як жінки у медичному і соціальному аспектах.

http://www.iteam.ru/
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Аналіз стану здоров’я підлітків свідчить про негативні тенденції.  Якщо до 2009  р.
загальна захворюваність юнаків-підлітків перевищувала її у дівчат-підлітків, то у 2009 р. все
змінилось навпаки. Збільшення захворюваності дівчат-підлітків відбулося за рахунок
зростання хвороб та шкідливих звичок, що суттєво впливають на репродуктивну функцію
жінки.

До факторів, що формують репродуктивну поведінку молоді, належать негативний
вплив шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія). Доцільність активного
впливу на формування здорового способу життя молоді зумовлена значним поширенням
ризикової поведінки серед цієї категорії населення.

За даними соціологічного дослідження, проведеного в рамках виконання програми
"Репродуктивне та статеве здоров’я підлітків в Україні", українські діти неоднозначно
ставляться до алкоголю. Так, більше половини (62%) дітей у віці 12- 14 років і понад 72% у
віці 15-20  років відповіли,  що вживають алкоголь.  Майже кожен п"ятий підліток почав
вживати алкоголь ще у віці до 10 років.

Наркотики ,  за даними цих досліджень,  спробували близько 4%  дітей вже в 12-  14
років, а віком активної "дегустації" наркотиків є 15-17 років. Саме в цей період близько 60%
дітей спробували їх дію на собі.

Серед факторів, що впливають на стан здоров"я, суттєве значення має тютюнопаління.
Адже у сигаретному димі нараховується близько 2500 хімічних речовин. Точно не відомо,
які саме з цих речовин згубно впливають на розвиток плоду. Бувають ситуації, коли жінка не
доходжує визначений термін вагітності і народжує недоношену дитину. Такій дитині
потрібен особливий догляд.

Палить жінка під час вагітності активно або пасивно, мало або багато – все одно вона
ризикує здоров'ям дитини. Медики і вчені зійшлися в думці, що куріння вкрай негативно
впливає на організм на генетичному рівні. Тютюновий дим здатний викликати у людини
майже 23 тис. генетичних мутацій. Згідно дослідженню, проведеному в Європі, багато жінок
не усвідомлюють всієї небезпеки, яку таїть в собі куріння.

Помітною рисою курців-жінок є більш пізній вік початку паління порівняно з
чоловіками. У жінок початок куріння зумовлений бажанням активно, усвідомлено
долучитися до паління. Серед причин початку куріння, при анкетуванні найбільше названо
стресові ситуації, пов’язані з роботою, конфлікти в особистому житті; 15,3% жінок
вважають, що паління допомагає їм у створенні іміджу сучасної жінки, 12% - розглядають
його, як фактор, що допомагає подолати самотність, сприяє комунікабельності, 12,2% не
змогли сформулювати конкретну причину.

Серед жінок, що палять, близько половини хоче розлучитися з шкідливою звичкою, але
їм заважає страх перед наслідками. Багато жінок вважають, що, кинувши палити, вони не
зможуть повноцінно розслаблятися і заспокоюватися після стресів.

 Найправильніше -  це виключити куріння зовсім.  І зробити це краще всього до
вагітності.  До часу,  коли ви зрозумієте,  що вагітні,  вже може пройти 8-10  тижнів після
зачаття. А найважливіше в розвитку плоду - закладка основних органів яка відбувається в
перші 12 тижнів вагітності. Отже, ви могли вживати наркотики, не знаючи, що вагітні. Проте
незнання матері не врятує плід від різного роду шкідливих дій.

Знаємо про дітей "п'яного зачаття". Для цього не обов'язково бути закінченим
алкоголіком. Множинні пороки нервового і фізичного розвитку, розумова відсталість - ціна
"п'яного зачаття". Про те, що такі випадки не поодинокі, говорить введення в список хвороб
нової назви "Алкогольний синдром плоду" - множинні, не сумісні не тільки із здоров'ям, але
часто і з самим життям потворності і пороки розвитку.  Хто не здригнеться при згадці про
дітей жертвах голоду, фашизму і геноциду, бомбардування Хіросіми?! Алкогольний синдром
плоду - не менший злочин, тільки здійснений проти власної дитини.

У чарці достатньо алкоголю, щоб в період особливої чутливості тканин зародка до
отруєння серйозно порушити формування організму. Пізніше, в другій половині вагітності,
більш менш виражений і регулярний алкоголізм матері може привчити плід до алкоголю.

У повсякденному житті важко побачити прямий зв'язок між шкідливими звичками
матері під час вагітності і здоров'ям дитини надалі. І проте такий зв'язок є.
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Кожен має прямо відверто запитати себе, чи так уже потрібна чарка або сигарета, щоб
через них ризикувати не тільки своїм здоров'ям, але і здоров'ям дитини. Можливо, нічого
страшного і не відбудеться, але береженого, як відомо, Бог береже. Нехай турбота про
дитину допоможе всім звільнитися від шкідливих звичок.

Сокольська М. студентка групи МО – 71
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

На основі проведеного аналізу вітчизняними фахівцями із залученням міжнародних
експертів розроблені основні напрямки реформування, які опубліковані та поширені для
ознайомлення у формі Спільного звіту Міністерства охорони здоров'я, Міністерства
економіки, Світового Банку, Єврокомісії, Шведського агентства СІЛА з Міжнародного
розвитку.  На основі результатів цього аналізу та результатів громадських слухань по
реформуванню галузі,  які пройшли у всіх регіонах України,  на основі результатів
парламентських слухань від 6 липня Міністерством охорони здоров'я розроблена низка
першочергових заходів (відповідні матеріали теж роздані усім присутнім), які подані до
Кабінету Міністрів для прийняття відповідних постанов, щоб без зволікань розпочати
системне, виважене реформування галузі. Основні підходи були визначені ще у 2000 році у
прийнятій урядом за головування В. Ющенка концепції розвитку охорони здоров'я населення
України, але, на жаль, практично нічого не з того часу не реалізовано!

У програмі нинішнього Уряду чітко зазначено, що "... віра громадян у майбутнє
зміцнюватиметься в міру зростання тривалості життя, збільшення народжуваності, зниження
смертності". Тому метою реформи системи охорони здоров'я України визначено поліпшення
стану здоров'я населення задля забезпечення принципу соціальної справедливості з метою
досягнення задоволеності населення медичним обслуговуванням, еволюційним шляхом
розбудови існуючої системи охорони здоров'я через додаткову мобілізацію ресурсів держави
і суспільства з одночасним підвищенням структурної ефективності системи охорони
здоров'я.

Пріоритетні напрямки плану реформування на сьогодні це - структурна реорганізація
системи медичного обслуговування:

• Здійснення укрупнення лікарень загального профілю, в яких надається екстрена
стаціонарна допомога зі створенням госпітальних округів з чисельністю охоплення від 100
до 200 тис. населення.

• Реорганізація частини лікарняних потужностей в заклади (відділення) для хронічних
хворих, заклади (відділення) для надання медико-соціальної допомоги - будинки
сестринського догляду, хоспіси.

• Здійснення поступової, виваженої, з урахуванням місцевих умов, реорганізації деяких
спеціалізованих медичних закладів другого рівня з відкриттям відповідних відділень в
лікарнях загального профілю.

• Концентрація високотехнологічної високоспеціалізованої допомоги на регіональному
рівні.

• Передача на комунальний рівень відомчих медичних закладів та забезпечення
територіальної інтеграції лікарень різної підлеглості.

• Забезпечення розвитку служб соціальної допомоги та її доступності, поліпшення
координації між сектором охорони здоров'я і соціальним сектором.

Перехід від адміністративно-командної моделі управління медичним обслуговуванням
до постачання медичної допомоги на договірних (контрактних) умовах:

• Розробка механізмів договірної оплати медичних послуг.
• Визначення критеріїв відбору постачальника для закупки медичних послуг за

громадські кошти на основі ціна/якість.
• Розробка і затвердження типових чи примірних форм договорів для закупівлі

медичних послуг на рівні первинної та вторинної і третинної медичної допомоги.
• Зміна організаційно-правового статусу медичних закладів з бюджетних установ на

державні (комунальні) некомерційні медичні підприємства.
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• Запровадження механізму стратегічних закупівель медичних послуг на договірній
основі.

• Перехід від постатейного фінансування медичних організацій до їх фінансування
(оплати послуг) залежно від обсягу і структури наданих медичних послуг.

• Запровадження сучасних, спрямованих на ефективний розподіл ресурсів, методик:
подушного фінансування та подушного фінансування з частковим фондотриманням - для
організацій первинної медико-санітарної допомоги; глобального бюджету - для стаціонарних
закладів.

• Запровадження системи оплати праці лікарів, середнього медичного та допоміжного
персоналу закладів (підрозділів) з врахуванням об'єму та якості їх роботи.

• Перегляд діючих нормативних актів (наказів Міністерства охорони здоров'я, постанов
Уряду та ін.), що стримують або перешкоджають реформуванню галузі

Передбачено здійснення поетапного переходу від бюджетної системи фінансування до
моделі соціального медичного страхування, для чого:

- на першому етапі внести зміни до Бюджетного кодексу України, законів про місцеве
самоврядування та про місцеві державні адміністрації та покласти на регіональні органи
управління охорони здоров'я функції управління консолідованими на рівні регіону
бюджетними ресурсами і закупівлю на договірній основі медичних послуг.

- на другому етапі, за наявності макроекономічних умов, прийняти Закон України “Про
обов'язкове соціальне медичне страхування" з запровадженням або цільового внеску, або
виділення відповідної квоти в єдиному соціальному внеску на потреби соціального
медичного страхування.

Stetzyk M.
Sushko Zinaida M.

East European University of Economics and Management
THE MOST INFLUENTIAL WAYS OF STRATEGIC MANAGEMENT AND OPERATING

THE ORGANIZATION
Nowadays strategic management plays a very important role in operating any organization.

The aim of our research is to find out the most essential features of it.
Strategic or institutional management is the conduct of drafting, implementing and evaluating

cross-functional decisions that will enable an organization to achieve its long-term objectives. It is
the process of specifying the organization's mission, vision and objectives, developing policies and
plans, often in terms of projects and programs, which are designed to achieve these objectives, and
then allocating resources to implement the policies and plans, projects and programs. A balanced
scorecard is often used to evaluate the overall performance of the business and its progress towards
objectives.

Strategic management is  a level of managerial  activity under setting goals and over Tactics.
Strategic management provides overall direction to the enterprise and is closely related to the field
of Organization Studies.

“Strategic management is an ongoing process that evaluates and controls the business and the
industries in which the company is involved; assesses its competitors and sets goals and strategies
to meet all existing and potential competitors; and then reassesses each strategy annually or
quarterly (i.e. regularly) to determine how it has been implemented and whether it has succeeded or
needs replacement by a new strategy to meet changed circumstances, new technology, new
competitors, a new economic environment., or a new social, financial, or political environment”.

Strategic formulation is a combination of three main processes which are as follows:
performing a situation analysis, self-evaluation and competitor analysis: both internal and external;
both micro-environmental and macro-environmental.

Concurrent with this assessment, objectives are set. These objectives should be parallel to a
time-line; some are in the short-term and others on the long-term. This involves crafting vision
statements (long term view of a possible future), mission statements (the role that the organization
gives itself in society), overall corporate objectives (both financial and strategic), strategic business
unit objectives (both financial and strategic), and tactical objectives.
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These  objectives  should,  in  the  light  of  the  situation  analysis,  suggest  a  strategic  plan.  The
plan provides the details of how to achieve these objectives.

Introducing certain programs involves acquiring the requisition of resources: a necessity for
developing the process, training documentation process testing.

In  general  terms,  there  are  two  main  approaches,  which  are  opposite  but  complement  each
other in some ways, to strategic management:

The Industrial Organizational Approach is based on economic theory, deals with issues like
competitive rivalry, resource allocation, economies of scale; assumptions – rationality, self
discipline behaviour, profit maximization.

The Sociological Approach deals primarily with human interactions and assumptions –
bounded rationality, satisfying behaviour, profit sub-optimality.

Strategic management techniques can be viewed as bottom-up, top-down, or collaborative
processes. In the bottom-up approach, employees submit proposals to their managers who, in turn,
funnel the best ideas further up the organization. This is often accomplished by a capital budgeting
process. Proposals are assessed using financial criteria such as return on investment or cost-benefit
analysis. Cost underestimation and benefit overestimation are major sources of error. The proposals
that are approved form the substance of a new strategy, all of which is done without a grand
strategic design or a strategic architect. The top-down approach is the most common by far.

So, strategic decisions should focus on Outcome, Time remaining, and current Value/priority.
The outcome comprises both the desired ending goal and the plan designed to reach that goal.
Managing strategically requires paying attention to the time remaining to reach a particular level or
goal and adjusting the pace and options accordingly. Value/priority relates to the shifting, relative
concept of value-add. Strategic decisions should be based on the understanding that the value-add
of whatever you are managing is a constantly changing reference point. An objective that begins
with a high level of value-add may change due to influence of internal and external factors.
Strategic  management  by  definition,  is  managing  with  a  heads-up  approach  to  outcome,  time and
relative value, and actively making course corrections as needed.

Tsymbal Alina
Bila Alla V.

East European University of Economics and Management
LAUNCHING A BUSINESS. JOYCE HALL’S  EXPERIENCE

The article  deals  with  difficulties  of  setting  up  a  business  and  analyses  the  ways  of  making
your business successful.

There are numerous reasons that make people think about owning a business of their own.
Personal independence, unlimited profit potential, the opportunity to work at something that they
really love and at hours they choose are some of the reasons people have given for trying
entrepreneurship. Many business leaders are beginning their careers in business from the bottom of
the hierarchy. Despite the difficulties with which they had to face, due to their persistence and
correctly chosen tactics have reached the highest level of recognition in the global business
industry.

In a great variety of prominent business personalities and leading companies in the world
Hallmark Company takes its honorable place.

Company founder Joyce Clyde Hall was born in the State of Nebraska. In 1910, eighteen-
year-old Hall got off a train in Kansas City with two shoeboxes under his arm, which were full of
postcards with pictures. The future founder of Hallmark started his business by sending batches of
postcards to retailers all around Midwest. Some of them returned the cards by mail, others kept
them  without  paying.  There  were  also  those  who  sent  checks  with  amounts  that  covered  all  his
expenses.

Later, Rollie Hall joined his brother in business, and the company was named Hall Brothers.
The Halls distributed postcards produced by other companies. By January 1915, the brothers'
business was nourishing, then a fire suddenly broke out in their new premises, which destroyed
everything and left the brothers with $17.000 in debt. The event was crucial. After the incident, the
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Halls took a loan and decided to buy their own equipment for producing postcards and start their
own manufacture. The brothers noticed that postcards had started to get cheaper, and they
recognized the public's desire for more privacy. That's how the first enveloped postcards appeared.

The ongoing success of the company was the result of Joyce Hall's inventiveness. He was the
first to invent holiday envelopes, multi-colored gift wrap and a special display rack for postcards
that makes it possible to look at them from different sides. In 1920, Hall began to think of creating
his own brand. . He was intrigued when he saw that the word «hallmark» (standard), which was
used by goldsmiths as a mark of quality, included his family name - Hall. In 1925, Joyce changed
the name of the company from Hall  Brothers to Hallmark and started to use the new logo on the
back of his cards.

While expanding, the company began to sponsor popular radio programs and after World War
II it  came on TV. Hallmark's television operations were of such high quality that they gained the
Hall of Fame quite a few television awards and honors. Later, in the 1990s, it all developed into a
separate cable channel called Hallmark.

Another factor that stimulated the growth of the company's popularity was cooperation with
well-known people. From time to time, Hallmark produced special postcards with greetings from
the American President Dwight Eisenhower or the British Prime Minister Winston Churchill. The
company also actively cooperated with Disney.

Besides, in his time, restless and creative Joyce Hall managed to launch a line of decor
products and holiday ornaments and accessories. In 1966, the «Father» of the company handed the
management over to his son Donald, who successfully continued the family business. He increased
the holiday assortment due to toys and gifts for children.

With the coming of the Internet, Hallmark continues to develop, taking into account the latest
trends, particularly, the huge segment of the e-cards market. Today, products bearing the Hallmark
brand are distributed all around the world and are accessible for people of various income levels.
The secret of the company's success is really simple. It was revealed by Joyce Hall in his
autobiographical book: «If a person starts a business with the only aim to earn money, the chances
of becoming rich arc very slim. Yet, if priority- is given to the aspiration to serve people and
guarantee high quality of goods or services, then money will come easily to such a person».

So, starting  your own business is not hard, it is hard to take the first step. It is evident from
the experience of  Joyce Clyde Hall that for success it is not  enough to have business skills, but you
must love what you do.

Fursa Oxana
Bila Alla V.

East European University of Economics and Management
THE HISTORY OF BRAND NAME CREATION

Special  attention  in  the  article  is  paid  to  the  ability  to  create,  maintain,  protect  and  enhance
brands. Brands in the field of marketing originated in the 19th century with the advent of packaged
goods. Industrialization moved the production of many household items, such as soap, from local
communities to centralized factories. When shipping their items, the factories would literally brand
their logo or insignia on the barrels used, which is where the term comes from.

These factories, generating mass-produced goods, needed to sell their products to a wider
market, to a customer base familiar only with local goods. It quickly became apparent that a generic
package of soap had difficulty competing with familiar, local products. The packaged goods
manufacturers needed to convince the market that the public could place just as much trust in the
non-local product. Campbell soup, Aunt Jemima, and Quaker Oats were among the first products to
be 'branded', in an effort to increase the consumer's familiarity with their products. Many brands of
that era, such as Uncle Ben's rice and Kellogg's breakfast cereal furnish illustrations of the problem.

Around 1900, James Walter Thompson published a house and explaining trademark
advertising. This was an early commercial explanation of what we now know as branding.
Companies soon adopted slogans, mascots, and jingles which began to appear on radio and early
television. By the 1940s, manufacturers began to recognize the way in which consumers were
developing relationships with their brands in a social, psychological, anthropological sense.
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From there, manufacturers quickly learned to associate other kinds of brand values, such as
youthfulness, fun or luxury, with their products. This began the practice we now know as branding,
where it is felt that consumers buy the brand instead of the product. This trend continued to the
1980s, which have been described as "brand equity mania". In 1988, Phillip Morris purchased Kraft
for six times what the company was worth on paper; it was felt that what they really purchased was
its brand.

The most interesting company stories are related to the creation of their names. The following
turned out to have influenced the names of some great brands:

The founders themselves. The Adidas company was called after one of its founders, Adi
Dassler. As a matter of fact, such a frivolous and even womanish name – Adi – did not suit Mr.
Dassler  quite  well,  but  he  simply  could  not  bear  the  full  version  of  his  first  name.  It  was  Adolf.
Also, Suzuki(Michio Suzuki), Casio (Kashio Tadao) and Honda (Soichiro Honda) were called after
their founders.

Superstition. Coco Chanel believed 5 to be her lucky number, so she chose the fifth bottle
among those proposed by perfumers. That is how the famous Chanel No.5 emerged.

Fruit. Apple is the favourite fruit of Steve Jobs, the founder of the famous company. After
trying  in  vain  for  three  month  to  find  a  name  for  the  new  business,  he  gave  his  partners  an
ultimatum: “I am going to call the company “Apple” unless you can suggest something better by
five o’clock today”. Apples Macintosh is the kind of apple which had filled the US shelves in those
days.

Letter. The letter K is the favourite letter of George Eastman, the founder of Kodak. He
looked for words started and ended in this letter. Besides, the letter K is written in the same way in
all alphabets. In the end, it was decided to choose Kodak – supposedly, it was this particular sound
that a camera produced when a picture was taken.

Figure. The name Google came from the word Googol, describing a one and a hundred zeros.
“A Google” was written on a check which was received by the founders of the company from their
investor.

The sacramental figure “three” is present in such names as Mitsubishi and Sanyo. The name
Mitsubishi in Japanese means “Three diamonds”. This name is also reflected in the company’s logo.
Sanyo is translated from Chinese as “Three Oceans”.

Gods. Canon was named in honor of Kwanon – the Buddhist deity of compassion, Nike – in
honor of the Greek goddess of victory and Nintendo is composed of three Japanese characters “Nin
– ten – do”, which can be translated as “Heavens bless hard work”.

Disagreement. It is said that the founders of Hewlett-Packard, Bill Hewlett and Dave Packard,
tossed a coin to decide whose name would go first in the company name. As we can see, it was Bill
who won.

Geographical names. Adobe was called in honor of the Adobe Creek river which ran behind
the yard of John Warnock, the founder of the company. Fuji was called after Japan’s highest
mountain, Fuji. The history of Nokia goes back to the same – name Finnish town of Nokia.

Sense of the beautiful. Hitachi means “dawn” in Japanese. Subaru is the name of a
constellation. And the founder of the Daewoo brand, Kim Woo Choong, went still further and
called  his  company in  quite  a  modest  way:  “Great  Universe”.  It  is  the  way Daewoo is  translated
from Korean.

As we can see, there are a lot of different brands created in different ways. In conclusion it
should be stressed that successful brand name is important to improve your company’s sales and its
brand awareness amongst its target consumers.

Urazovska Kateryna
Ivanova Iryna V.

East European University of Economics and  Management
BASIC PRINCIPLES OF LANDSCAPE DESIGN

Landscape design is the focus of attention of many businesses nowdays.  This paper
investigates the basic principles of landscape design. One initial purpose of landscape design is to
blend man's technology (house or building) into the natural surroundings. To work toward a
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desirable landscape design, the landscape horticulturist must have a working knowledge of art
elements and design principles.

In this paper, we attempt  to define and characterize elements of art which include but are not
limited to line, colour, texture, form and scale.

Colour variation can best be explained by use of a colour wheel. Primary colours are red, blue
and yellow. Orange, green and violet are called secondary colours because they are combinations of
two primary colours.

Line is related to eye movement or flow. The concept and creation of line depends upon the
purpose of the design and existing patterns.

Plant forms include upright, oval, columnar, spreading, broad spreading, weeping, etc.
Texture describes the surface quality of an object that can be seen or felt.
Scale refers to the size of an object or objects in relation to the surroundings. Size refers to

definite measurements while scale describes the size relationship between adjacent objects. The size
of plantings and buildings compared on the human scale must be considered

Colour, line, form, texture and scale are tools which are used in combinations to adjust design
principles. Design principles include unity, balance, transition, focalization, propotion, rhythm,
repetition and simplicity. All these principles interact to yield the intended design.

Balance in design refers to the equilibrium or equality of visual attraction .Symmetrical
balance is achieved when one side of the design is a mirror image of the other side. There is a
distinct dividing line between the two sides.

An unlimited number of schemes exist by combining elements of various size, form, texture
and color to create transition.  Generally, transition assists in the gradual movement of a viewer's
eye to the design and within it. Proportion refers to the size of parts of the design in relation to each
other and to the design as a whole.

Focalization involves the leading of visual observation toward a feature by placement of this
feature at the vanishing point between radial or approaching lines.

 Natural factors and features of a landscape include house orientation, land form, soil
conditions, rainfall distribution, seasonal wind pattern and micro-climatic conditions. House
orientation affects the exposure of various portions of the house to the sun.

Where the wind direction differs in summer and winter, plantings can be arranged to block the
cold winter winds from a patio and direct summer breezes into this same area.

During the site analysis, views should be observed from inside the house to outside and from
outside to inside the house.

A general rule of thumb is that the height of plants in the foundation planting should not
exceed two-thirds the height of the wall at house corners. Trees can be used in the public area to
soften lines, provide shade and enframe the house.

The designer should be concerned with traffic flow and circulation in the living area. Each
unit in this area should be a part of the whole and contribute to the overall circulation pattern.

Plant selection is the last step in the design process. Up until this point, plant form, texture,
color and size have been visualized, but now a name must be assigned to each plant. Plants are
selected on the basis of climatic adaptability to the microclimate of the location, plant architecture
and availability.

Thus, landscaping provides an upscale image, which will attract quality tenants and
customers. A professionally designed landscape portrays an image to your clients of professional
judgement and quality, which offers a positive first impression to prospective clients and personnel.

Through the use of tall shrubs and evergreens it is easy to hide any electrical boxes or other
equipment that is not regularly accessed. Placing a bench in a grassed area provides a space in
which employees can enjoy a break in their day. Parking areas can be made to look less obtrusive
by carefully placing raised planting beds with height accents throughout. Using various shades of
green creates an organized look for a large garden space. Through the use of textures and heights
the image that is created is one of organization and simplicity.
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Секція 9. Туризм та готельно-ресторанна справа
Банар М.В. група 303

Нікіфорак Я.Д. к.е.н., доцент
Чернівецький Національний університет ім. Ю. Федьковича

РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ТА ТУРИЗМ
В роботі туристичної галузі можна виділити ряд проблем, що стримують її розвиток:

відсутність розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпечення діяльності галузі та
туристичних представництв за кордоном, податкове законодавство, що не сприяє вкладенню
інвестицій в інфраструктуру туризму та готельно-туристичний комплекс, недоліки в системі
регіонального управління.

Метою дослідження є визначення місця готельно-ресторанного бізнесу в Україні і у
світі, аналіз національних особливостей галузі і перспектив їх розвитку.

У наукових дослідженнях розглядалися такі особливості розвитку готельно-
ресторанної справи: принципи функціонування готельно-ресторанного комплексу, їх
світовий досвід. Зазначена тематика висвітлюється у наукових працях учених В. Азара, К.
Борисова, Дж. Боузна, В. Главацького, Л.Гриніва, Б.Данилишина, М. Долішнього, В.
Євдокименка та інших.

В світі готельно-ресторанний бізнес є найбільш привабливим для інвесторів, його
рентабельність у розвинутих країнах не буває нижчою за 40%, а в деяких зонах може сягати
100% [1, c. 138].

2009 рік- Україну відвідали 300 тисяч туристів, з яких близько 100 тисяч – іноземців (з
витратами за ніч в готелі від 250$), а інші- вітчизняні (з фінансовими затратами – 50$–300$
за ніч, хоча порівняно в 2008 році їх витрати складали 100–1000$) [4, c. 29] .

Ресторанний ринок розвивається динамічно,  але до повного насичення ще далеко (на
сьогодні в США на 600-700 осіб приходиться 1 ресторан, в Україні – 3,5 тисяч). Логічно, що
кількість ресторанів буде зростати. Концептуальним ресторанам простіше буде витримати
конкурентну боротьбу, але їх кількість становить 5–10%. Прогнозується бурхливий розвиток
мережних ресторанів,бо мережа стійкіша до змін ринку, запроваджує гнучку цінову
політику[5, c. 59].

У світі про рівень ресторану і готелю, свідчить кількість зірочок.
Усі 2*-3* готелі в Україні є радянським спадком, з відповідною інфраструктурою

(рентабельністю 3%–15%), сюди відносяться відповідно і ресторани типу фаст-фуд, кафе та
бари з "демократичними" цінами(7-10$ на людину) з націнкою не вищою 50%.

4* готелів в Україні 9 ( Київ, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк) з рентабельністю 40–
50% і ресторанами середнього класу (до 50 місць, з вартістю вечері 30$ на людину).

5*готелів – 10, ресторани яких вартістю за вечерю 200–400$ на людину.Ресторанні ж
послуги (за 2009 рік), залишили в нас 2,2 млрд $. Щож стосується Австралії, то сьогодні там
діє 37700 ресторанів з загальним оборотом 12,8 млрд $.

Питаннями координації функціонування готельно- ресторанних справ у Європі
займається ХОТРЕК. Вважаючи, що саме унікальність малого готелю з неподалік
розташованими ресторанами- є головним інструментом ринкової політики. В свiтi сьогоднi
iснує вiд 25 до 30 млн таких готельних мiсць: Європа - 45-50% , Америка – 38-38% , США –
2,7 млн готельних мiсць, Iталiя – 1 млн, Францiя, Iспанiя, Нiмеччина, Великобританiя –
більше 1 млн [3, c. 123].

Отже, витрати на готельно-ресторанний бізнес на 2009 рік становлять:Німеччина-91
млрд $, США-79,7 млрд $, Великобританія-68,5 млрд $, Франція- 43,1 млрд $, Китай – 36,2
млрд $, Італія – 30,8 млрд $, Японія 27,9 млрд $, Росія – 24,9 млрд $ [2, c. 199]. Частка
українського готельно-ресторанного бізнесу становить 1% міжнародних прибуттів у Європі,
або 6% у Центральному субрегіоні.

Досліджуючи сучасний стан розвитку готельно-ресторанного бізнесу в світі,
незаперечним визнають той факт,  що в багатьох країнах світу індустрія туризму давно
сформувалась і стабільно розвивається, маючи матеріальну базу і забезпечуючи роботою
мільйони людей. Україна ж вимагає упровадження уніфікованих технологій для створення
нової політики “готельної марки”: підвищення якості послуг і комфортності підприємств.
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ТУРИЗМ, ЯК ДОПОМОГА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСУ

У світі відбуваються суттєві зміни глобального масштабу,  що не залишають
"недоторканою" жодну сферу людського буття. Це стосується і готельно-ресторанного
бізнесу. Оскільки відбувається зміна суспільних потреб, то необхідним є дослідження
сучасних готельно-ресторанних послуг та їх участь у формуванні теперішнього
туристичного продукту.

В даний час готельне господарство у всьому світі стало на індустріальну основу і являє
собою галузь економіки, яка забезпечує значні валютні надходження за рахунок розвитку
іноземного туризму. Готельно-ресторанні послуги займають величезну нішу в індустрії
туризму, і саме вони безпосередньо впливають за сукупну якість туристичних послуг.

 Метою дослідження є визначення ролі і місця туристичних послуг в економіці, а саме
ресторанно-готельній справі і, зокрема, окреслення інноваційних контурів їхнього розвитку в
світі в цілому.

У наукових дослідженнях знайшли своє відображення такі проблеми й особливості
розвитку туризму: передумови виникнення, організація діяльності у ринкових умовах
туристичної політики. Зазначена проблематика висвітлюється у наукових працях таких
учених як І.Зоріна, В.Квартальнова, В.Кифяка, Ф.Котлера, В.Кравціва, О.Любіцевої, Дж.
Майкенза, В.Мацоли, І.Школи та інших.

Сьогодні туризм визначають як «феномен ХХІ ст.», що став невід’ємною складовою
життя більшості людей світу і одним з провідних напрямів соціально-економічної діяльності.
Про глобальність туризму та пріоритетність у світовій економіці свідчать як динаміка
світових туристичних потоків (4-5% зростання на рік) протягом останніх років, так і доходи
від туризму, що складають 6,5% світового експорту і 18% міжнародної торгівлі послугами [5,
c.28].

За прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде
продовжуватися і надалі. За їх підрахунками, за 2010 рік ця галузь стала головною
експортною галуззю у світі. Очікується, що при збереженні таких темпів росту число
міжнародних подорожей до кінця 2010 року досягне 937 млн. чоловік [2, c. 236].

 Найбільший розвиток міжнародний туризм має місце у західноєвропейських країнах.
На частку цього регіону припадає понад 70%  світового туристичного ринку і біля 60%
валютних надходжень.  Приблизно 20%  приходиться на Америку,  менше 10%  -  на Азію,
Африку й Австралію разом узяті. Туристична галузь досить пов’язана з готельною та
ресторанною справою. Не обходиться також без взаємної допомоги та підтримки, що складає
обмін послугами та кругообігу фінансами [1,c. 103].

Наразі,  готельне господарство стає все більш прибутковою справою,  і будівництво
готелів здійснюється переважно з урахуванням комерційних цілей. Такому рішенню сприяє
розвиток туризму [4, c.228]. Готельний бізнес і туристичний бізнес нерозривно зв’язані
поняття. Розвиток туристичної індустрії викликав небачений ріст готельного господарства. У
зв’язку з цим багато країн почали вкладати великі кошти у розвиток цієї галузі економіки.
Отже, з точки зору бізнесу готель є комерційним виробництвом, яке пропонує на ринку свій
товарний продукт у вигляді послуги (комплексу послуг).

Ресторанне господарство створює умови для досягнення суспільних цілей розвитку
туризму. Ресторанне господарство отримує значну частку доходів як від внутрішнього, так і
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міжнародного туризму, активізує валютні надходження, створює умови для «експорту»
послуг і входження їх до міжнародного ринку. У ресторанному господарстві зосереджена
значна частина матеріально-технічної бази туристичної індустрії [3, c.183].

Отже, бурхливе зростання туризму у світі викликало активне розширення попиту на
готельні та ресторанні послуги у всіх країнах. Значне пожвавлення на ринку готельних
послуг спостерігається практично в усіх країнах Європи та США, а про вражаюче зростання
рентабельності європейських готелів свідчать багаточисленні дослідження. Тому дана
проблема є досить актуальною і потребує подальшого дослідження.
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Костюк Л.А. к.е.н., доцент кафедри менеджменту туризму,

готельної та ресторанної справи, СУЕМ
ЄВРО 2012 В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ГОТЕЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Чемпіонат Європи з футболу 2012 року (офіційно УЄФА Євро 2012) – 14-ий чемпіонат

Європи, який відбудеться в Україні та Польщі.
Слоган чемпіонату – „Творимо історію разом”, він був презентований разом з

логотипом 14 грудня 2009 року у місті Києві.
Проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу згідно вимог

УЄФА передбачає комплексну підготовку готельної інфраструктури як однієї з трьох
найважливіших компонент після спортивної та транспортної. Відповідно у процесі
підготовки до проведення ЄВРО 2012 необхідно в короткий термін вирішити проблеми,
пов’язані з незадовільним станом розвитку туристичної та готельної інфраструктури,
нестачею готелів та інших закладів розміщення туристів, нагальною потребою у підготовці
кваліфікованих кадрів, формуванням реєстру та мереж альтернативних закладів розміщення
туристів.

Готельна інфраструктура в приймаючих містах та містах-супутниках розвивається за
рахунок приватних інвестицій (у 2008 р. вартість укладених угод близько з 240 інвесторами
склала 46,5 млрд грн.) Загалом до 2012 року в Україні має бути підготовлено 372 заклади
розміщення, у тому числі 306 готелів.

Інфраструктура готельного ринку України сьогодні не задовольняє попит на готельні
послуги ні за кількістю, ні за якістю, а матеріально-технічна база великої частини готелів є
застарілою і не відповідає міжнародним стандартам. Водночас, постійно зростаючі
туристичні потоки та очікування великої кількості відвідувачів і учасників ЄВРО 2012,
зумовлюють необхідність приділення більшої уваги з боку державних органів влади до
питання підготовки готельного господарства.

До основних перешкод розвитку вітчизняного готельного господарства, в контексті
підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
доцільно віднести:

1. Недостатню кількість готелів. В Україні бракує близько 70 чотирьох та п’ятизіркових
готелів (7 тис номерів) та 400 тис номерів в готелях нижчої категорії. Згідно договору,
укладеного з офіційним агентством з розміщення учасників та гостей ЄВРО 2012 має бути
забезпечено 200 тис готельних номерів.

2. Невідповідність цін рівню якості готельних послуг. Вартість проживання в
українських готелях в 2-3 рази перевищує вартість проживання в готелях аналогічного рівня
країн Європи

3. Відсутність розвиненої мережі альтернативних засобів розміщення економічного
класу (хостелів,  малих та міні-готелів,  апартаментів).  Згідно даних Всеукраїнської

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2009
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молодіжної хостел асоціації функціонує лише 27 хостелів (в Європі офіційно зареєстровано
18 тис хостелів.

4.  Низький рівень конкуренції на готельному ринку внаслідок відсутності
корпоративних стандартів управління якістю готельних послуг. На сьогодні в Україні існує
лише один національний мережевий готельний оператор - Premier-Hotels, до складу якого
входять 7 готелів. Паралельно на українському ринку функціонують такі міжнародні бренди,
як: Radisson, Inter-Continental, Hyatt International, Hilton, Sheraton Hotels & Resorts, Marriott
International та інші.

5. Недостатня кількість та неналежний рівень підготовки кадрів для готельного
господарства. Сьогодні в Україні в туризмі фактично працює 35 тис осіб, ще 120 тис осіб – в
готелях та інших закладах розміщення. До початку Чемпіонату Європи з футболу ЄВРО 2012
необхідно підготувати близько 150 тисяч фахівців.

6. Обмеженість практики використання електронних та автоматизованих систем
бронювання готельних номерів.

7.  Непристосованість готелів та інших закладів розміщення до потреб людей з
обмеженими фізичними можливостями.  У контексті підготовки до ЄВРО 2012  в умовах
будівництва нових готелів обов’язково необхідно здійснювати контроль за дотриманням
вимог пристосованості закладів розміщення для інвалідів.

8. Проблема завантаженості та утримання готелів та інших закладів розміщення після
проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО 2012. Кількість закладів розміщення, яка
запланована для введення в експлуатацію до ЄВРО 2012 є значно більшою, ніж потребує
український туристичний ринок на даному етапі розвитку.

У контексті вирішення вищенаведених проблем підготовки готельного господарства до
чемпіонату з футболу ЄВРО 2012 на нашу думку доцільним є запровадити такі заходи:
внести до нормативно-правових актів, які регулюють організацію та проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зміни стосовно:

а) створення державного органу обліку, контролю та сертифікації готелів, якості їх
послуг;

б) проведення інвентаризації садиб зеленого туризму як альтернативних засобів
розміщення відвідувачів ЄВРО 2012;

в) розробити організаційно-економічні заходи стимулювання розвитку системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Врахувати у документах стратегічного планування підготовки, організації та
проведення ЄВРО 2012 досвід Португалії та Німеччини, зокрема щодо: 1) прогнозування
очікуваної кількості туристів та учасників ЄВРО 2012; 2) залучення вітчизняних інвесторів у
розвиток мережі хостелів; 3) впровадження електронних інформаційних та автоматизованих
систем бронювання місць в готелях.

Для вирішення проблеми завантажуваності готелів та інших закладів розміщення після
ЄВРО 2012 доцільно:

а) взяти під контроль розробку туристичних маршрутів та туристичних продуктів;
б) розробити стратегію виходу українського туризму на міжнародний ринок;
в) у 2010 році розпочати пошук контрактів на проведення масових спортивних і

культурних заходів міжнародного рівня в Україні.
Отже, для вирішення проблеми завантажуваності готелів та інших закладів розміщення,

та з метою залучення туристів після ЄВРО 2012 розробити стратегію виходу українського
туризму на міжнародний ринок, рекламну кампанію для українських туристичних продуктів
на зовнішніх ринках та здійснювати моніторинг потенційних масштабних культурних та
спортивних заходів, які можуть бути проведені в Україні в 2010-2015 роках.

Література:
1. http://niss.lviv.ua/;
2. http://www.2012ua.net/;
3. http://frtu.org.ua/.

http://www.2012ua.net/
http://frtu.org.ua/
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Дєєва Т. група ЗГМ-51М
Десятніков О.В. к.і.н., доцент кафедри менеджменту туризму,

готельної та ресторанної справи, СУЕМ
ПОНЯТТЯ ІМІДЖУ, ЙОГО ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ І СТРУКТУРА

Одним з важливих аспектів загального сприйняття і оцінки організації є враження, яке
вона справляє, тобто її імідж (образ). Імідж – об'єктивний чинник, що грає істотну роль в
оцінці будь-якого соціального явища або процесу.  Імідж –  це штучна імітація або
підношення зовнішньої форми якого-небудь об'єкту і, особливо, особи.

Як правило, якщо ми говоримо про імідж організації, ми маємо на увазі корпоративний
імідж. Корпоративний імідж – це образ організації, який потрібно транслювати потенційним
клієнтам.

Позитивний імідж має колосальне значення для будь-якого підприємства. Сильний
корпоративний імідж стає необхідною умовою досягнення фірмою стійкого і тривалого
ділового успіху.

Завдання іміджу організації:
– підвищення престижу фірми, оскільки розробка фірмового стилю свідчить про увагу
фірми не лише до питань виробництва;
– підвищення ефективності реклами і різних заходів щодо просування товару;
– полегшення введення на ринок нових товарів і послуг, оскільки фірмі у якої склався
імідж вивести товар на ринок легше;
– підвищення конкурентоспроможності фірми, оскільки в умовах рівного товару
конкуренція ведеться на рівні іміджу фірм;
– формування і реформування громадської думки про фірму.

Приступаючи до формування іміджу, необхідно з'ясувати, по-перше, рід діяльності
фірми в даний час і в перспективі; по-друге, чим товари і послуги фірми відрізняються від
товарів і послуг конкурентів.

Функції іміджу організації. Корпоративний імідж повинен виконувати, принаймні, три
функції. Саме по мірі і характеру виконання цих функцій імідж може бути оцінений як
ефективний або неефективний.

Функція 1. Справляти потрібне (задане, заплановане) враження. "Заплановане
враження", як правило, підпорядковане меті, виробленій на основі корпоративної стратегії.

Функція 2. Позиціювати себе на ринку. Позиціювання організації на ринку –
організація, усвідомивши свою місію на ринку, розуміє, хто вона є, що вона робить і навіщо,
в чому її специфіка і переваги для клієнта, а також хто її основні партнери.

Функція 3. Спонукати до дій. За законами психології, щоб сформувати у людини
готовність до дій в потрібному напрямі, тобто сформувати установку, необхідна основа. Ця
основа складається з декількох компонентів. Перш за все, це існування потреби в товарах і
послугах даної фірми.

Здійснюючи процес управління корпоративним іміджем, необхідно мати чіткі уявлення
про структуру іміджу організації і особливості психологічних процесів формування іміджу в
свідомості індивідів.  Імідж організації є цілісне сприйняття,  тобто розуміння і оцінка
організації різними групами громадськості, що формується на основі, що зберігається в їх
пам'яті інформація про різні сторони діяльності організації.

Структура іміджу організації:
1.  Імідж товару (послуги)  –  це поширене і досить стійке уявлення про відмітні або ж

виняткові характеристики продукту, що додають продукту особливу своєрідність і що
виділяють його з розряду аналогічних продуктів.

2. Імідж споживачів товару. Включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і
характер споживачів.

3. Внутрішній імідж організації. Це уявлення працівників про свою організацію.
Зайняті розглядаються тут не лише як чинник конкурентоспроможності організації, одна з
ключових груп громадськості, але і як важливе джерело інформації про організацію для
зовнішніх аудиторій.
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4. Імідж засновника і/чи основних керівників організації. Йдеться про індивідуальний
іміджі кожного керівника, включає уявлення про наміри, мотиви, здібності, установки,
ціннісні орієнтації і психологічні характеристики засновника (керівників) на основі
сприйняття відкритих для спостереження характеристик, таких як зовнішність, соціально-
демографічна приналежність, особливості вербальної і невербальної поведінки, вчинки.

5. Імідж персоналу. Це збірний узагальнений образ персоналу, що розкриває найбільш
характерні для нього межі. Імідж персоналу формується, перш за все, на основі прямого
контакту з працівниками організації. При цьому кожен працівник може розглядатися як
"обличчя" організації, по якому судять про персонал в цілому.

6.  Візуальний імідж організації.  Це уявлення об організації,  субстратом яких є зорові
відчуття, що фіксують інформацію про інтер'єр і екстер'єр офісу, зовнішній вигляд
персоналу, й так само фірмовій символіці (елементах фірмового стилю).

7. Соціальний імідж організації. Це уявлення широкої громадськості про соціальні цілі і
роль організації в економічному, соціальному і культурному житті суспільства.

8. Бізнес-імідж організації. Це уявлення про організацію як суб'єкта певної діяльності,
тобто ділова репутація, ділова активність організації.

Імідж організації володіє відносною стабільністю. Потрібний тривалий час і великі
зусилля, щоб змінити представлення людей. Дуже поважно, щоб кожен елемент структури
іміджу був, інформаційно заповнений самою організацією. Інакше, масова свідомість, через
певні стереотипи, наповнить змістом бракуючий елемент самостійно, що не завжди може
піти на користь організації: у подальшому, упроваджуючи в масову свідомість нову
інформацію, доведеться долати бар'єр вже існуючої установки.

Література:
1. Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне

регулювання / Навч. посібник. – К., 2002.
2. Алейнікова Г. М. Організація та управління турбізнесом: Учб. посібник. – Х., 2005.
3.  Александрова А.Ю. Международный туризм. Учебное пособие для вузов. – М., 2005.
4.  Біржаков М. Б., Нікіфоров В. І., Велемеєв Р.А., Лебедєва А.В. Індустрія туризму. – К., 2005.
5.  Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Учб. посібник. – Одеса, 2004.
6. Данильчук В.Ф. Світовий ринок послуг турбізнесу: Учб. посібник. – К., 2000.
7. Кабушкін Н.І. Менеджмент туризму: Учб. посібник. – 2. вид., перероб. – Львів, 2005.
8. Коваленко А.М. Аналіз конкурентного середовища ресторану // Громадське харчування і туристична

індустрія у ринкових умовах: Зб. наук. праць КДТЕУ. – К., 2006.

Ільченко А.С. група ГМ-81
Десятніков І.В. к .і. н., зав. кафедри менеджменту туризму,

готельного і ресторанного бізнесу, СУЕМ
НАЦІОНАЛЬНА ГОТЕЛЬНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ

Актуальність теми пов’язана з тим що, упродовж останніх років стала очевидною
необхідність залучення на український ринок національних і міжнародних готельних мереж,
які б забезпечили швидку організацію та розвиток.  Для України,  яка не має досвіду
функціонування великих готельних ланцюгів, аналіз світового досвіду є дуже важливим для
визначення перспективних напрямків розвитку готельної індустрії. Бажання скоротити
витрати, насамперед на рекламу нового готелю, привело до того, що в Європі й Америці
виникли готелі, подібні як за назвою, так і за стилем роботи – готельні ланцюги. Перевагами
такої організаційної форми є те,  що клієнти,  які користуються послугами готелів однієї
мережі, уже чітко уявляють собі якість розміщення й обслуговування, незалежно від того, у
якому місті й у якій країні знаходиться даний готель. Безперечні переваги готельних мереж
як форми організації бізнесу призвели до швидкого процесу глобалізації готельного
господарства.Готельний ланцюг сьогодні є одним з найефективніших механізмів існування і
розвитку суб'єктів економічної діяльності в готельному бізнесі.

Проблема теми пов`язана з тим, що управління незалежними готелями є набагато менш
економічно ефективніше ніж об'єднане ведення справ в готельному бізнесі. Шляхи
вирішення проблеми :
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- об`єднання готелів які забезпечать конкурентоздатність на ринку гостинності за
рахунок високої якості обслуговування, що підтримується станом основних фондів (якість
споруд, оформлення інтер’єрів, оснащення), кваліфікацією персоналу, безпекою клієнта та
його майна;

- забезпечення економічної ефективності діяльності шляхом стабільного завантаження
готелів; мережа дозволяє зменшити витрати на резервування, маркетингові дослідження,
рекламу, підготовку кадрів.

Першою національною готельною мережею України є Premier Hotels (Прем'єр Готелі) -
мережа готелів 4  та 5  зірок на Україні,  яка підтримує єдині стандарти якості та рівня
обслуговування.  Мережа готелів Premier  Hotels  була створена в 2003  році і об'єднує на
сьогоднішній день 7  готелів в 6  містах України:  готель «Прем'єр Палас»  (Київ),  готель
«Ореанда» (Ялта), готель «Дністер» (Львів), готель «Космополіт» (Харків), «Аврора»
(Харків), «Стар» (Мукачево) та готель «Відрада» (Одеса).

Готель «Ореанда» збудований у 1907 році видатним діячем та меценатом Олександром
Вітмером, вишукана споруда готелю у стилі арт-нуво має виключно вдале розташування –
біля моря, на модному променаді набережної курортного міста Ялта. З номерів готелю
відкриваються чудові краєвиди кримського узбережжя та гірського амфітеатру. Відкритий та
закритий басейни з морською водою, власний пляж, патіо з зеленню пальм та магнолій,
неперевершені SPA-програми – ці приємні деталі складаються у повну палітру задоволення
від перебування . Імператорські апартаменти з власною терасою і розаріумом навівають
спогади про величні часи Російської Імперії, які залишили свій дух в історії та атмосфері цих
місць.Готель «Ореанда» є одним з «Особливих готелів світу» (Special Hotels of the World).

Готель «Дністер» – сучасний готель, що розташований у самому серці Львова –
старовинного міста, музею під відкритим небом. Тепла та гостинна атмосфера, комфорт,
сніданки у кращих традиціях національної кухні та чарівний краєвид Старого Міста, що його
занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО, створюють у готелі особливу атмосферу і
прекрасні умови для будь-якої події – романтичного вікенду, сімейного відпочинку або
бізнес-подорожі.

Готель «Космополіт» єдиний п’ятизірковий арт-готель України з оригінальним
сучасним дизайном, що його доповнюють роботи кращих українських майстрів. Стиль
готелю відображає філософія конструктивізму – все необхідне, та нічного зайвого. Увага до
деталей, комфортні просторі та стильні номери, SPA-клуб та вражаючий італійський
ресторан “Да Вінчі» створюють особливу атмосферу готелю.

А готель «Аврора»-вишуканий та затишний готель розташований в історичному та
діловому центрі Харкова, в декількох кроках від центральної площі міста – найбільшої площі
у Європі. Готель приваблює гостей бездоганним обслуговуванням, щирою гостинністю,
стриманим класичним дизайном номерів та найкращою в місті кухнею французького
ресторану «Аристократ».

Готель «Стар» – невеликий та затишний готель, що колись належав родині австро-
угорських графів Фон Шенборн, здіймається над головною площею старовинного містечка
Мукачева. Збудований у 19 сторіччі, готель став історичною пам’яткою та зараз вдало
поєднує у собі дух сучасних європейських традицій із шармом старовини.

Готель «Відрада» – розкішний готель-бутік розташований в престижному районі Одеси
неподалік від пляжу «Отрада» та знаменитого Французького бульвару. Прекрасно
відреставрована споруда кінця 19 сторіччя сьогодні поєднує чудову класичну архітектуру з
величними мармуровими сходами, сяючими люстрами, картинами та скульптурами і сучасні
технології, що покликані приносити задоволення гостям. Вдалі розташування готелю
дозволяє найкращим чином поєднувати бізнес та відпочинок.

Отже, «Прем’єр Готелі» – це колекція розкішних українських готелів, кожен з яких є
особливим, але всі однаково гостинні та затишні. Кожен з готелів зберігає свою неповторну
атмосферу,  історію,  дух того міста,  де він розташований.  Проте всі вони єдині у прагненні
завжди надавати найкращий сервіс та піклуватися, насамперед, про зручність своїх гостей.
Першокласне обслуговування, вишукана кухня, уважне ставлення до кожної деталі та
«Дійсно Слов’янська Гостинність» зроблять кожен візит незабутнім.Тож створення таких
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національних і міжнародних мереж має велике значення для нашої країни у розробці і
впровадженні високих стандартів обслуговування і є стимулом розвитку малих незалежних
готелів, які, з одного боку, запозичують досвід великих мережевих підприємств, а з іншого –
працюють над створенням власного оригінального і неповторного стилю для приваблювання
клієнтів. Саме розвиток першої української національної готельної мережі показує достойну
конкуренцію і на цьому вона не зупиниться , а буде збільшувати кількість готелів по різним
містам нашої країни.

Література:
1. http://tourism.gov.ua – Сайт Державної служби туризму і курортів.
2. http://www.premier-hotels.com.ua – Сайт української готельної мережі «Premier Hotels».
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готельної та ресторанної справи, СУЕМ
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ІНДУСТРІЇ

ГОСТИННОСТІ
Трансформація економіки та інтеграція України у світовий економічний простір,

прийняття законів України “Про підприємництво”, “ Про власність”, “Про господарські
товариства”, "Про туризм" та ряду інших обумовили становлення самостійної
підприємницької діяльності на вітчизняному ринку послуг готельного господарства. За
рахунок вибору найбільш раціональних форм господарювання готельне господарство
перетворилося на справжню "індустрію гостинності". В Україні, на відміну від розвинених
туристичних країн, воно знаходиться лише на стадії становлення. Нестабільна економічна
ситуація в країні та світова економічна криза, а також недосконалість правової бази
негативно впливають на розвиток готельної галузі. Тому постає проблема успішного
функціонування підприємств в умовах ринкових відносин, яка вимагає пошуку шляхів
підвищення ефективності їх підприємницької діяльності шляхом удосконалення механізму
управління.

Управління слід розглядати, як складний і динамічний процес, керований і
здійснюваний людьми для досягнення поставленої мети, за допомогою певної системи
методів і технічних засобів. В економічній літературі під методом управління розуміється
сукупність прийомів і способів впливу на керований об'єкт для досягнення цілей. Таким
чином, суть методу становить сукупність практичних прийомів здійснення функцій з повним
врахуванням об'єктивних економічних законів [5, с. 9]. Методи управління найчастіше
об’єднують у три групи:  1)  економічні методи управління,  що ґрунтуються на дії
економічних факторів ринкової економіки і виступають у таких формах, як аналіз,
госпрозрахунок, ціноутворення, фінансування, система матеріального заохочення; 2)
організаційно – адміністративні методи, що впливають на керований об'єкт через накази,
розпорядження, оперативні вказівки, що віддаються письмово чи усно, контроль за їхнім
виконанням, систему адміністративних засобів підтримки трудової дисципліни; 3) соціальні
та психологічні методи – сукупність специфічних способів впливу на особистісні відносини і
зв'язки, що виникають у трудових колективах. Особлива роль методів управління полягає у
тому, щоб створити умови для чіткої організації процесу управління, використання сучасних
технологій організації праці і виробництва, забезпечити їх максимальну ефективність при
досягненні поставленої мети. Таким чином, зміст поняття «методи управління» витікає із
суті і змісту управління і належить до основних категорій теорії управління.

Процес управління і виконання робіт в індустрії гостинності, як і будь якого іншого
підприємства відбувається в рамках організаційної структури готелю, ресторану та іншого
підприємства сфери гостинності [4, с. 197]. Структура визначає схему розпоряджень і
наказів, за допомогою яких діяльність організується, планується, направляється і
контролюється. Загальний метод подання структури готелю – це організаційна схема, тобто
схема взаємин підрозділів. Вона показує розташування кожної служби і посади в загальній
організації готелю та ілюструє розподіл повноважень і обов'язків. Організаційна структура
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готелю визначається насамперед його призначенням, місцем розташування, специфікою
додаткових послуг, що надаються .

Очікуваних результатів діяльності організації досягають на основі розподілу праці.
Тому завдання організації полягає в розподілі організаційної структури на підрозділи і
здійсненні вертикальної та горизонтальної координації їх діяльності. Виробничий процес
здійснюється через доцільну комбінацію виробничих факторів і систематизацію однотипних
видів діяльності персоналу, що забезпечує розв'язання завдання організації. Ефективність
розв'язання завдання організації значною мірою залежить від якості організаційної
структури, що дає змогу ефективно управляти персоналом і оптимально адаптуватися до
умов ринку.

У сучасних умовах цінність людських ресурсів постійно зростає і в управлінні готелем
не останнє місце займає кадрова політика. Кадрова політика підприємства – це система
управлінських рішень, за допомогою яких формуються, розподіляються ролі засобів та
способів системи управління персоналом, забезпечується реалізація інтересів, цілей і завдань
організації в конкретних умовах функціонування механізму кадрового менеджменту [2, с.
197]. На практиці неможливо розмежувати кадрову політику і управління персоналом, тому
що кадрова політика є системою управління людьми.

Формування системи управління персоналом в готелі передбачає, насамперед,
визначення головних цілей, причому цілей працівників і цілей адміністрації, виявлення ролі і
місця управління персоналом у забезпеченні головних цілей готелю, а успішне виконання
останніх вимагає вирішення таких задач, як: забезпечення потреби готелю в робочій силі в
необхідних обсягах і необхідної кваліфікації; досягнення відповідного співвідношення між
структурою готелю і структурою трудового потенціалу; повне та ефективне використання
потенціалу працівника і колективу готелю в цілому;  забезпечення умов для
високопродуктивної праці, високого рівня її організованості, мотивації, самодисципліни;
формування стабільного колективу як умови окупності коштів, що витрачаються на робочу
силу (залучення, розвиток персоналу); забезпечення реалізації потреб і інтересів працівників
у відношенні до змісту праці [1, с. 124].

Однією з важливих складових системи управління персоналом є засоби управління.
Існують прямі засоби управління, які застосовують для безпосереднього управління
персоналом, і непрямі (опосередковані), які використовують переважно з організаційних
міркувань [9, с. 135]. До найважливіших прямих засобів управління, тобто тих, які
застосовують для безпосереднього управління, належать: делегування повноважень і завдань
– передавання співробітникам виконання чітко сформульованих завдань разом з певними
компетенціями; обговорення в колективі, бесіди з підлеглими; критика та заохочення –
форми оцінювання людської праці,  що є похідними службового нагляду та контролю за
результатами праці; службовий нагляд і контроль за результатами праці; інформація та
комунікація – будь-який співробітник повинен мати доступ до необхідної для його сфери
діяльності інформації; директиви – це довгострокові рішення, конкретизовані вказівками.
Непрямі засоби управління є допоміжними, але вони істотно впливають на управління
персоналом [9, с. 140]. До них відносяться: характеристика посади – передбачає опис її мети,
завдань, компетенцій і співвідношення з іншими посадами, вимог до претендента на неї та
критеріїв його оцінки, а також, можливо, інструкцій щодо виконання покладених на нього
обов'язків; оцінка робочого місця – здійснюється частково на основі характеристики посади,
при цьому необхідно враховувати спектр і складність здійснюваної діяльності, на основі
яких призначається заробітна плата й визначаються вимоги до рівня освіти та досвіду
претендента.

Результат діяльності багатьох готельних підприємств і накопичений досвід показує, що
управління людськими ресурсами, забезпечення високої якості кадрового менеджменту тісно
пов’язані з іншими елементами організаційної системи управління (наприклад, постановкою
цілей, розробкою стратегії, плануванням, організацією, контролем) та є вирішальними
факторами в реалізаційних можливостях, ефективності виробництва і
конкурентоспроможності послуг. Принципи організації надання послуг, оптимальні системи,
форми і методи роботи відіграють важливу роль,  але реалізація всіх можливостей,
закладених у нових методах управління, залежить від конкретних працівників, рівня їхньої
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освіченості та кваліфікації, здатності мислити не стандартно та реалізувати свої знання на
практиці. Персонал сьогодні стає найважливішим ресурсом готелю, з’являється нове
розуміння кадрової роботи. Кадровий менеджмент, тобто робота з персоналом,
перетворюється на один з основних обов’язків керівників усіх рівнів і напрямків. Успіх
готельних підприємств та діяльність спрямована на нарощування обсягів надання
конкурентоспроможних послуг, значною мірою залежить саме від кадрового потенціалу,
рівня підготовки та здібностей керівників і спеціалістів, зайнятих в готельній індустрії.
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ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ГОТЕЛЮ
Формування іміджу готельного підприємства – досить складний процес, який

забезпечує певну єдність усієї продукції готелю та протиставлення готелю конкурентам. При
відсутності безпосереднього впливу на нього, отельєри ризикують втратою репутації на
ринку послуг, що призводить до недозавантаженості готелю, простою номерів тощо.

Складність формування іміджу готелю полягає в тому,  що його не можна створити
виключно завдяки новим технологіям ПР-менеджменту і рекламі. Репутація готелю – це
насамперед його співробітники, адже найдієвіша реклама готелю – це відгуки постояльців.
Наприклад, результати маркетингового дослідження, проведеного готелем «Україна»
(м. Черкаси), показали, що лише 10% гостей дізналися про готель через рекламу. Понад 30%
опитуваних зупинилися у цьому готелі з рекомендаціями друзів та знайомих. Імідж готелю
залежить від того, чи задоволений сервісом поїхав гість. Отже, ключовим моментом у
формуванні іміджу готельного підприємства є якість роботи обслуговуючого персоналу.

Вважається, що заохочення персоналу до більш якісного обслуговування і до більшої
віддачі полягає в мотивації. За останні двадцять років керівникам готельних підприємств
консалтинговими фірмами пропонувалося безліч різних підходів до мотивації,  зокрема так
звані «міжлюдські відносини», «науковий менеджмент», «збагачення праці», «ієрархія
потреб», «самоактуалізація». Звичайно, кожен підхід заслуговує уваги, але разом з цим
кожне підприємство, залежно від форми його організації, вимагає особливого підходу до
системи мотивації.

Багато менеджерів помилково, на наш погляд, вважають, що найкраща мотивація – це
бонуси за успіхи та інші пільги. Але, застосовуючи їх, досить швидко в процесі роботи стає
зрозумілим те, що грошові премії сприймаються більшістю співробітниками як належне і не
є ключем до мотивації співробітників.

Людині не властиво виконувати одні й ті ж обов’язки щодня без надії на зміни і без
прагнення кар’єрного росту. Відсутність такої можливості призводить до демотивації.

Прагнучи урізноманітнити життя співробітників менеджери вдаються до так званого
збагачення роботи, нав’язуючи їм додаткові обов’язки без пояснень. Але це призводить лише
до відчуття несправедливої експлуатації. Тому необхідним є пошук ефективних методів
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стимулювання персоналу готелю. Так, дієвим є кросс-тренінг, який застосовуються
абсолютно до всіх відділів.  Його сутність полягає в тому,  що менеджери,  їхні помічники і
службовці можуть стажуватися у різних відділах. Службовець, під контролем бек-офісу, стає
на один день керівником свого відділу, а коли генеральний менеджер відсутній, один із
менеджерів відділів його заміняє.

Кросс-тренінги мають ретельно плануватися і подаватися як можливість навчання. Їх
потрібно включати у щорічний план готелю, залучаючи всі посади і всі відділи. Тренінг має
починатися від керівників і закінчуванися найнижчою посадою. Покоївки мають
стажуватися в службі прийому і розміщення, і навпаки, працівники служби прийому і
розміщення у відділах по маркетингу, продажам, паблік-рілейшн, ресторанам і службі
безпеки. Відділу по маркетингу і продажах рекомендується стажуватися на рецепції і в
ресторані. Тривати кросс-тренінги можуть від одного дня до тижня і більше.

Вказаний метод мотивації переслідує наступні цілі: дає співробітникам можливість
навчання і професійного розвитку, оновлює всі відділи, покращує взаєморозуміння між
відділами і вчить їх сприймати готель як одне ціле, сприяє колективній роботі і кращій
координації відділів, ліквідує нервовість, ворожнечу і нездорову конкуренцію, покращує
знання і навики персоналу, вдосконалює мотивацію в цілому, об’єднує персонал спільною
метою тощо.

Разом з цим кросс-тренінг – це не лише направляння людей працювати в інші відділи
на деякий час. Це має бути ефективно спланований процес. Персонал має проникнутись
ідеєю, бути готовим до віддачі і вносити пропозиції для покращення роботи готелю. За
умови професійного проведення кросс-тренінгу, працівники готелю стають партнерами і
повертаються до своєї роботи з значно кращим настроєм.

Кросс-тренінги також проводяться для того, щоб розворушити персонал, який втратив
інтерес до своєї роботи. Коли їх відправляють до інших відділів, хоча б і тимчасово, у них
з’являється занепокоєння і до свого місця вони повертаються відмінними працівниками.  Ці
тренінги створюють команду більш обізнаних працівників, які зможуть замінити один
одного при потребі.

Отже, вибір системи мотивації персоналу залежить від багатьох факторів і говорячи
про готель важливо перш за все розцінювати його як одне ціле.  Готель –  це підприємство,
яке виробляє послугу гостинності, а не окремо рецепція, бар, ресторан тощо. Перевага
вибору кросс-тренінгу як методу мотивації в тому, що до розробки і втілення системи
залучаються всі ієрархічні ланки готелю, що сприяє об’єднанню колективу.
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АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ КРИМ
Сьогодні туризм визначають як «феномен ХХІ ст.», який став одним із провідних

напрямків соціально-економічної діяльності. Туристичний бізнес можна справедливо
вважати бізнесом ХХІ ст., тому що він є одним із найбільш динамічних і прибуткових серед
усіх галузей світового господарства. Щорічне зростання світових туристичних потоків
складає 4-5%. Щодо України, то з розбудовою туристичної інфраструктури, розвитком
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транспортних систем туризм стане джерелом не тільки іноземної валюти, але і створення
робочих місць.

Тема кризи є досить актуальною на сьогодні,  так як це явище руйнує усе,  що
зустрічається на шляху. Світова економіка знаходиться під владою цього нещадного фактора
і кожна з галузей як промисловості так і сільського господарства відчула на собі її удар. Слід
зауважити, що в умовах кризи туризм – це найменш ризикована і найбільш перспективна з
економічної точки зору сера вкладання державних інвестицій, яка є реальним джерелом
зростання ВВП та надходжень до бюджету.

Одним із найцікавіших та найвідвідуваніших туристичних об’єктів в Україні
безперечно залишається Крим. Але в кризовій ситуації конкуренція загострюється поряд із
великою кількістю проблем. Вартість національної валюти, наприклад, знижується
порівняно з вартістю долара,  а ціни на відпочинок в об’єктах розміщення Криму постійно
зростають. І хоча ціни в Криму порівняно із російським курортом Сочі нижчі приблизно на
30%, в зв’язку із жорстокою конкурентною боротьбою Крим помітно програє.

В дуже непростий період кризи в світі,  а в Україні зокрема,  існує певний перелік
проблем, які потребують негайного вирішення:

1. Скоротилось число відпочиваючих на 29% ніж в попередні роки, а так за останні
роки єдиним джерелом доходів кримської економіки і простих кримчан є ті гроші, які
надходять від туристичної сфери, то ця проблема стає не лише проблемою підприємців, а й
всього населення півострова.

2. Ряд керівників санаторно-курортних підприємств прийняло рішення не працювати в
осінньо-зимовий період і відновити свою діяльність тільки з початком сезону.

3. Очікується падіння попиту на дорогий та дуже дорогий відпочинок і збереження
попиту на бюджетні та недорогі санаторії і бази розміщення.

4. Через скорочення бюджету на інформаційно-рекламну діяльність конкурентна
здатність Криму зменшується, так як основні конкуренти навпаки розширюють рекламну
діяльність.

5.  Антикризова програма Ради Міністрів,  яка складається з 53  пунктів,  до сих пір не
має жодного пункту, який би стосувався курортів та туризму в Криму.

В даній ситуації було вирішено вжити наступних заходів:
1. Рекламні акції щодо кримських курортів планують розмістити на ринках країн СНД і

Росії, жителі яких пам’ятають і люблять Крим.
2. Було прийнято рішення заздалегідь сформувати ціни на путівки, щоб клієнти могли

придбати їх раніше. Таким чином вони зможуть зекономити на курсі долара та інших
економічних факторах.

3. Була підтримана ініціатива іформаційно-маркетингової фірми «Курорти Криму»
щодо створення в мережі інтернет «Єдиної системи бронювання та продажу кримських
путівок» європейського рівня, що забезпечуватиме достовірну інформацію про кримський
відпочинок і буде

надавати можливість 4 тисячам туроператорів та тур агентів на ринках Росії та країн
СНД практично моментально(в режимі он-лайн) бронювання місць як безпосередньо в
об’єктах розміщення, так і у туроператорів Криму.

4. Також доцільним бачиться збільшення інформування клієнта про прямі ціни на
відпочинок та лікування в кримських об’єктах розміщення за останній сезон. Інформація про
реальні ціни не тільки служитиме рекламою акції про низькі ціни кримського відпочинку у
доларовому еквіваленті, але і знизить спекулятивне збільшення вартості відпочинку в Криму
для кінцевого клієнта.

Отже, в період кризи в туристичній індустрії Криму були прийняті певні заходи щодо
усунення існуючих проблем для покращення ситуації.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ГОТЕЛЬНИМ

ПІДПРИЄМСТВОМ
Останнім часом головним напрямком перебудови менеджменту і його радикального

поліпшення, адаптування до сучасних, різко ускладнених умов внутрішнього і зовнішнього
ринку, стало масове використання комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на
її основі високоефективних інформаційно-управлінських технологій. Нові технології,
засновані на комп'ютерній техніці, вимагають радикальних змін організаційних структур
менеджменту, його процедур, регламентів, кадрового потенціалу, всієї системи документації,
фіксування і передачі інформації [5, с. 10].

Створення організаційної автоматизованої системи управління (АСУ) – це шлях до
впровадження нової інформаційної технології. Одним з головних завдань поряд з розробкою
основ економіко-організаційного моделювання апарату управління є раціоналізація
організаційних зв'язків і приведення структури апарату управління у відповідність з
реальними умовами, характерними для даного підприємства готельного господарства. Для
створення інформаційного середовища необхідно поєднати всі шість функцій системи
автоматизації як в управлінському апараті центру, так і на кожному робочому місці.
Основними напрямками автоматизації інформаційно-управлінської діяльності у готельному
комплексі є:

- автоматизація обробки текстів завдяки введенню електронних друкарських машин і
систем для обробки тексту, автоматизація обміну інформацією (комунікації.

- автоматизація діяльності керівників на базі комп'ютерних систем, які надають
допомогу в прийнятті рішень, електронних секретарів, створення і впровадження інтегрованої
системи підприємств, які входять до складу готельного комплексу і потребують докорінної
перебудови організації робіт керівників усіх рівнів.

До сучасних технічних засобів автоматизації інформаційно-управлінської діяльності
належать персональні комп'ютери, електронні друкарські машини, копіювальні машини,
комунікаційна техніка, телефонна техніка, "електронна пошта", інтегровані мережі
готельного комплексу [7, с. 25].

Зв'язок цього обладнання у складі однієї системи здійснюється через центральну ЕОМ,
локальну мережу, цифрові АТС підприємства, звичайну телефонну мережу [3, с. 45].

Деякі готелі та готельні комплекси України мають добре організовану комплексну
систему централізації та управління. Комплексна система передбачає наявність трьох
взаємопов'язаних підсистем:

- диспетчеризації інженерного обладнання;
- оперативно-диспетчерського зв'язку;
- обліку і бронювання вільних місць
Готельна індустрія використовує системи РМЗ (Property Management System), у той час

як підприємства громадського харчування використовують системи RMS (Restaurant
Management Systems).Традиційний готельний цикл (прибуття-розміщення-виїзд)
еволюціонував у послідовність подій, за своїм характером поділених на три етапи:

- перший етап до укладення контракту на розміщення;
- другий етап укладення контракту на розміщення;
- третій етап після укладення контракту на розміщення.
Працювати по паперах, не мати оперативної статистики і контролю, підтверджувати

бронювання в режимі off-line і бути конкурентоспроможними на ринку – сьогодні вже
неможливо. Цю істину зрозуміли майже 50 українських готелів, які цілком перевели свою
діяльність на комп'ютерні рейки [8, с. 11].

Модуль керування номерним фондом (модуль господарського відділу) – дозволяє
отримувати оперативну інформацію про стан номерів, видавати персональні завдання
покоївкам на прибирання номерного фонду готелю (відображає поверховий план та історії
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кімнат); модуль головного інженера – дозволяє реєструвати заявки на ремонт обладнання
гостьових номерів, службових приміщень та простежувати їх виконання;

Модуль керування дозвіллям – дозволяє ефективно бронювати центри дозвілля готелю
як для гостей, так і для відвідувачів, які не проживають у готелі;

Модуль звітів включає більш 500 стандартних звітів (бронювання, проживання, про
файли, фінансові звіти, звіти нічного аудиту, статистика, звіти змін тощо), а також генератор
звітів, що дозволяє створювати власні звіти;

Комплекс Fidelio Front Office забезпечує зв'язок майже з 500 різними системами,
використовуваними в готелях, - телефонними станціями, ресторанними системами,
системами контролю доступу, платного телебачення, міні-барів, авторизації кредитних
карток, енергозабезпечення, централізованого бронювання і багатьма іншими. У найближчий
час готелям запропонується новий інтерфейс з фіскальним реєстратором, що дозволяє
замінити використання касових апаратів [9, с. 65].

У систему вбудований могутній аналітичний апарат,  який дозволяє за допомогою
системи запитів сформувати для менеджерів готелю більше ста різних статистичних
операційних аудиторських і фінансових звітів. Система Restaurant 2000 призначена для
автоматизації роботи точок продаж (насамперед служб харчування – барів, ресторанів і т.д.).
Дуже зручним є у роботі модуль управління тарифами,  який допомагає керівництву готелю
формувати гнучку цінову політику з обліком різних граничних величин і обмежень. Можливе
встановлення спеціальних тарифів по договорах у будь-якій валюті,  а також для різних
сегментів ринку.

Система центрального управління для готельних ланцюгів "Лоджинг Тач СРІБЛО" –
складова частина сімейства ПО автоматизації готелів "Лоджинг Тач". "Лоджинг Тач СРІБЛО"
створює єдиний інформаційний простір готельного ланцюга. З її допомогою досягається
можливість консолідування маркетингових даних, фінансової звітності й іншої оперативної та
аналітичної інформації, що міститься в базах даних готелів одного ланцюга.

Отже, варто зазначити, що нові інформаційні технології істотно змінюють поняття
організаційної структури, як чіткої системи поділу праці, відповідальності та повноважень,
формальних процедур влади та контролю. Ці зміни з одного боку збільшують свободу, а з
іншого – посилюють функції “м’якого”, але всебічного контролю. Управляння
перетворюється в тотальний, але більш тонкий механізм. Таким чином організаційна
структура є важливим механізмом управління готельним комплексом. Вона дозволяє
реалізовувати всі функції та процеси, необхідні для досягнення цілей готелю.
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ГОСТИННОСТІ
Особливість переговорів в галузі індустрії гостинності полягає в динаміці, в самому

процесі здійснення, адже існує 2 види переговорів – зовнішні і внутрішні. Зовнішні
переговори проводяться з партнерами, конкурентами, постачальниками з метою зміни
відносин, забезпечення вигоди для обох сторін що спілкуються, тобто здійснення
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керуванням комерційною діяльністю ділових партнерів як єдиною системою. Внутрішні
переговори проводяться між працівниками організації – це можуть бути наради, збори.
Початкові плани, загальні принципи, правила можуть значно змінюватися за домовленістю
учасників переговорів.  Інколи переговори призводять до результату,  який важко було
передбачити на їх початковій стадії.

У наш час завдання переговорних процесів багато в чому ускладнюються при
багаторазовому збільшенні кількості учасників переговорів і появою цілого ряду нових,
складних проблем, багато з яких мають універсальний характер.

В Україні в даний час існує деякий дефіцит теоретичних досліджень в галузі організації
та веденні ділових переговорів.  Керівникам готельних підприємств,  які контактують або
бажають вступити в ділові відносини з діловими партнерами, конкурентами або клієнтами
бракує елементарних знань про переговори, їх основні етапи, технології, тактичні та
методичні прийоми їх ведення.

Сьогодні в переговорних процесах в індустрії гостинності доводиться враховувати
набагато більше різних факторів, ніж раніше. Дедалі більшого значення в їх формуванні
набуває технологія ведення. Без чітко відпрацьованої технології всього переговорного
процесу важко чекати високої ефективності переговорів. Не менше значення для досягнення
позитивних результатів має мистецтво ведення переговорів, професійна майстерність їх
учасників, специфічні особливості дипломатії різних країн.

Оперативні управлінські дії в індустрії гостинності доповнюються діловими
контактами з партнерами (переговорами) та колективними засіданнями (нарадами), на яких
розв'язуються злободенні і невідкладні проблеми [1, с. 151].

Професійні переговори й ділові наради варто розглядати як особливий вид
управлінської діяльності, що здійснюється в надзвичайно короткий термін із визначеною
цілеспрямованістю. Тому для підготовки та проведення таких переговорів необхідно вивчити
деякі аспекти загальної теорії їх організації, що значною мірою підвищить ефективність
таких форм ділового спілкування [2, с. 64].

Переговори - це менеджмент у дії. Вони складаються з виступів і виступів у відповідь,
питань і відповідей, заперечень і доказів. Переговори можуть проходити легко чи
напружено, партнери можуть домовитися між собою без труднощів чи зіткнувшись з ними,
або ж узагалі не прийти до згоди.  Тому для досягнення успіху під час проведення ділових
переговорів необхідно розробляти й застосовувати спеціальну техніку, тактику їх
проведення.

Оволодіння технікою ведення ділового спілкування дозволить навчитися розробляти й
застосовувати алгоритм результативних переговорів.

В індустрії гостинності виникає постійна необхідність проводити різні ділові наради,
максимально використовувати творчий потенціал колективу. Практика сьогоднішнього дня
свідчить про те, що неправильні методи їх підготовки та стиль проведення, несвоєчасність,
тривалість, незадовільний рівень прийнятих на них рішень викликають критичне ставлення.

Як свідчить досвід, ділові наради далеко не завжди мають належний ефект через те, що
багато людей неясно уявляють собі технологію їх організації та проведення. У результаті
ділові наради скликаються занадто часто, а готуються погано. До їх проведення залучають
занадто багато осіб, причому неодмінно керівників. Необґрунтована тривалість нарад знижує
їхню результативність. Нарешті, рішення, що приймаються на ділових нарадах, часто погано
оформлюються, а у процесі виконання погано контролюються, що істотно знижує їхню
ефективність. Тому й виникає необхідність у повторній нараді з тих самих питань.

В індустрії гостинності необхідно взяти до відома, що для досягнення виробничих
цілей підприємства необхідно досконало готувати й чітко організовувати наради з
урахуванням сукупності обов'язкових елементів підготовки, проведення й ухвалення
рішення [3, с. 151].

Вимогливість із боку керівника до учасників (співробітників) із застосуванням
необхідних культурно-поведінкових прийомів, методів у переговорному процесі і способів
установлення контактів на нарадах дозволить підтримувати високий рівень культури та
результативність ділового спілкування на підприємстві індустрії гостинності.
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Отже, переговори в індустрії гостинності є складним багатогранним процесом. Для
успішного ведення переговорного процесу необхідно опанувати прийоми ефективного
управління, що дозволить грамотно розробляти рекомендації потенційним учасникам
професійних переговорів і нарад із позицій їхнього безконфліктного спілкування і
результативного завершення.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Тенденції сучасного розвитку економічної ситуації в Україні характеризуються

високим динамізмом, загостренням конкурентної боротьби, активізацією структурних
зрушень на користь сфери послуг. До цього господарського сегмента належить готельний
бізнес, який розглядається як основна складова галузі туризму. Активізація розвитку цієї
структурної ланки економіки обумовлює більш тісний контакт між виробниками послуг та їх
споживачами. Набувають ознак комплексності, взаємодоповнюваності та взаємопричинності
процеси у зовнішньому середовищі.

У розробку питань методології, організації та удосконалення управління
підприємствами готельного бізнесу вагомий внесок зробили вітчизняні вчені, передусім такі
як Х.Й.Роглєв, Л.І.Нечаюк, Н.О.Телеш, Л.Г.Агафонова, О.Є.Агафонова, Л.Г.Лук'янова,
О.П.Мельник, І.М.Мініч, Г.Б.Мунін, Л.П.Шматько, М.Г.Бойко, С.І.Байлик, І.Б.Андренко та
ряд інших. Однак, враховуючи актуальність даної теми для розвитку економіки та іміджу
України як туристичної держави, можна констатувати недостатнє дослідження проблем та
перспектив розвитку даної галузі [1].

Створення готелів та ресторанів пов'язане з історією виникнення потреби в подорожах і
поїздках, які здійснювалися людьми. Люди, які опинилися далеко від місць свого постійного
проживання, мали піклуватися про забезпечення себе харчуванням, притулком і
відпочинком. Туризм завжди впливав на розвиток готельної справи і, навпаки, від рівня
готельної справи завжди залежав розвиток туризму.

Жодна цивілізована країна не може нормально функціонувати без належного рівня
розвитку готельної справи. Стан розвитку готельного господарства України свідчить про те,
що сформувалися тенденції, які є несприятливими для готельного бізнесу. На сучасному
етапі в Україні на ринку готельних послуг спостерігається дисбаланс між обсягом,
структурою та якістю, а саме:

- пропозиція готельних послуг перевищує попит;
- структура пропозиції суттєво відрізняється від структури попиту;
- якість готельних послуг, що пропонуються, ще не відповідає потребам і бажанням

споживачів.
 Також існують проблеми сертифікації готельних послуг в Україні, забезпеченості

готельними місцями, значних витрати на утримання та експлуатацію номерного фонду і
проблема платежів готелів за комунальні послуги, значний податковий тиск, високі тарифи
на готельні послуги. Зокрема можна згадати про такі перешкоди як: - довгі і корупційні
процедури відведення земельних ділянок і узгодження проектів, - складніший процес
інвестиційних проектів готельного сектора, бракування успішного досвіду у вітчизняних
інвесторів і повільний прихід іноземних гравців, низька якість послуг – тільки 18% готелів
відповідають міжнародним стандартам комфорту бізнес-класу, низький рівень оснащеності
більшості готелів, - високе значення і вартість поточного управління готельним об’єктом на
фоні бракування кваліфікованого персоналу тощо. Проте, не дивлячись на існуючі проблеми,
готельний сектор України продовжує розвиватися.
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В умовах ринку, що динамічно розвивається, підприємства готельного господарства
повинні бути здатними пристосуватися до мінливості його впливу. Аргументовано, що в
процесі формування стратегії розвитку домінуючим елементом повинно бути стратегічне
мислення, яке спрямовує підприємство до постійного творчого пошуку, втілення
новаторських ідей в усіх аспектах діяльності. Діяльність готелів у таких умовах повинна
базуватися на основі маркетингових принципів з урахуванням результатів ґрунтовних
маркетингових досліджень. Змін потребує сама структура галузі: мають з’явитися
висококатегорійні готелі у складі мережі і малі готелі сімейного типу.  Сьогодні в Україні
існує більше 1,5 тис. готолів різного типу (рис. 1).
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Рис.1. Динаміка кількості готелів України за період з 2000 по 2008 рік
(побудовано автором за данними [2] )

В Україні підприємства готельного господарства здебільшого розташовані в м. Києві
(9,2% від загальної кількості), Львівській (8,7%), Дніпропетровській (8,4%) областях та
Автономній Республіці Крим (6,3%). Це пов’язано з високим рівнем їх індустріального
розвитку, наявністю центрів туристичних потоків і курортних зон. Окрім Києва, розробка
масштабних проектів у сфері готельної нерухомості ведеться в інших регіонах України.

Інвестиційна привабливість готельного сектора України пов’язана з підготовкою до
проведення Євро-2012. Зростання зацікавленості інвесторів до готельного сегменту
обумовлена не в останню чергу динамікою показників, які відображають попит на об’єкти
готельного сервісу. В першу чергу попит формується позитивною динамікою показників
зовнішнього туризму (відвідуванням іноземними громадянами нашої країни), внутрішнього і
ділового туризму [3].

Основні заходи, що мають бути впроваджені українським урядом з метою подолання
вищезазначених проблем і забезпечення сталого розвитку готельного господарства України,
можуть бути сформульовані наступним чином:
- сформувати механізм підтримки будівництва нових готельних об’єктів;
 - забезпечити пільгове кредитування будівництва і реконструкції готелів, особливо в містах,
що претендують на проведення фінальної частини Чемпіонату Європи-2012 з футболу;
- забезпечити прозорий порядок резервування місць під будівництво готелів і їх виділення на
тендерній основі;
 - зменшити ПДВ на готельні послуги за прикладом деяких країн ЄС;
- скоротити процедури, пов’язані з отриманням дозволів на будівництво і реконструкцію.
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Тетеря Л.М. ст. викладач кафедри менеджменту туризу,

готельного і ресторанного бізнесу СУЕМ
ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ЧЕРКАЩИНІ

Розвиток туристичної сфери для багатьох областей України є на сьогодні однією з
головних задач. Організація туристичної діяльності на Черкащини, бере свій початок з 1954

http://www.ukrstat.gov.ua/


190

року, коли була створена Черкаська обласна екскурсійно-туристська станція, яка розробляла
маршрути пов’язані з історичними місцями Черкащини. Однією з перших туристичних
організацій, що працює й до сьогодні, у 1958 році була «Супутник», яка намагалась зробити
туризм масовим.

З березня 1965 року працює Черкаська обласна рада по туризму і екскурсіях, як
попередник нинішнього підприємства «Черкаситурист». В 90-ті роки ХХ ст. особливою
увагою користуються туристичні маршрути вихідного дня.

Для розвитку історичних та культурних центрів Черкащини було розроблено обласні
цільові програми у сфері культури та туризму на період до 2010 року: «Золота підкова
Черкащини», «Розвиток краєзнавства», «Паспортизація об’єктів культурної спадщини на
2003-2010 роки», «Збереження, відродження і розвитку народних промислів».

З метою гідної презентації області, управлінням культури і туризму
облдержадміністрації проведено урочистості з нагоди оголошення 2008 року Роком туризму
і курортів в Україні.

З метою популяризації туристських маршрутів краю видано буклети „Черкащина
туристична запрошує”,  „Шляхами Золотої підкови”,  „Гостинно просить серце України –
Черкаський край, Шевченка батьківщина!”.

Міська програма розвитку туризму на 2010–2012 роки, від 02.07.2009 за основну мету
має створення належних умов для позитивного іміджу Черкас як туристичного міста,
сприяння розвитку туристичної діяльності на території Черкас та координації суб’єктів
туристичної діяльності.

На туристичному ринку Черкаської області станом на 2002 рік зареєстровано понад 30
ліцензованих суб’єктів туристичної діяльності; на 2005 рік – понад 32; на 2006 рік – понад
55; на 2007 рік – понад 75; на 2008 рік – понад 98; на 2009 рік – 104.

Станом на 2009 рік у м. Черкаси туристичні послуги надавали 77 ліцензованих
підприємств, із них 9 туроператорів і 68 турагентів.

Через вплив економічної кризи, кількість обслугованих туристів суб'єктами
туристичної діяльності по Черкаській області з 2008 року по 2009 рік зменшилася на 7906
чоловік. Так, станом на 2008 рік кількість обслугованих туристів становила 28218 чоловік, а
у 2009 році – 20312.

Отже, Черкащина хоч і має для розвитку туризму сприятливі природнокліматичні
умови та значний історико-культурний потенціал, але все ще залишаються проблеми, які є не
вирішеними, і цим самим гальмують розвиток туристичної галузі.

До цих проблем відноситься відсутність в місті достатньої туристичної інфраструктури,
захаращеність потенційно привабливих туристичних об’єктів, висока собівартість послуг по
організації екскурсій до міста, нестача професійних екскурсоводів, мала кількість
презентаційної продукції, немає обміну туристичним досвідом з представниками популярних
областей України та інших держав.

Через ці проблеми Черкащина все ще відстає від більшості областей України за рівнем
розвитку туристичної галузі.

Тому, основними принципами розвитку туризму на Черкащині є: створення нових і
розвиток існуючих туристських послуг, впровадження маркетингових досліджень для
просування туристських продуктів, підвищення професійного рівня працівників індустрії
туризму, розробка цікавих туристичних маршрутів.

Омелян Л. група ГМ-51м
Костюк Л.А к.е.н., доцент кафедри менеджменту туризму,

готельної та ресторанної справи, СУЕМ
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДБОРУ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У

ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Успіх кожного готелю полягає в задоволенні повною мірою вимог своїх клієнтів.
Кожен відвідувач будь-якого готелю буде задоволений,  якщо до нього будуть ставитись як

http://sputnic-zven.com.ua/page.php?id=55
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до особливої персони. Тому навіть незначні знаки уваги будуть ефективно впливати на
враження клієнта про певний готель. Важливу роль в досягненні успіху відіграє персонал.
Керівник готелю повинен підібрати таких працівників, які б не тільки виконували свою
роботу, але і приділяли увагу відвідувачам. В багатьох випадках клієнти, зупиняючись в
готелі , хотіли б відчути себе в домашній, дружній обстановці. Коли вони бачать, що
персонал доброзичливо, з повагою ставиться до них, приділяє увагу, то хочуть повертатися
саме в цей готель знову і знову. Так у відомому готелі «Hilton», щоб завоювати прихильність
клієнтів, їм кладуть на ніч кожному цукерку, це дає змогу клієнту відчути, що саме його там
люблять і цінують.  Це лише один з прикладів,  а їх багато.  Ось чому досить важливо мати
кваліфікованих працівників,  які любитимуть свою роботу і розумітимуть,  що інколи від їх
настрою, посмішки, ввічливості та розуміння може залежати репутація готелю.
Правильний підбір та ефективне управління персоналом створює одну з найважливіших
функцій керівництва готельним підприємством. У сфері обслуговування дуже важливо
правильно проводити підбір працівників, що відповідатимуть вимогам клієнтів. Працівників
необхідно підбирати за добре продуманою структурованою схемою, що допоможе оцінити
не тільки професіоналізм та ділові якості, а й особисті риси.

Керівник повинен розробити ефективну систему оцінки результатів праці та
забезпечити взаємозв’язок оплати праці з її результативністю. Необхідно створити такі
умови, в результаті яких, працівники одержуватимуть задоволення від виконуваної роботи і
суспільного визнання їх досягнень. Це все забезпечить ефективну працю та просування
працівників по службі. Підбір персоналу є досить важливим процесом відбору відповідних
кандидатур на вакантні робочі місця. При підборі персоналу може бути утворена кадрова
комісія по вибору кандидатури. Інша методика тестування для визначення рівня професійних
знань та індивідуальні співбесіди. Співбесіди є найбільш поширеним видом
працевлаштування. Для полегшення визначення потрібного працівника, всім претендентам
видають бланки, що включають відомості про ім’я та прізвище, вік, освіту, досвід роботи,
спеціальність. Підібравши персонал необхідно збудувати систему, за якою керівник буде
оцінювати всі досягнення і стимулювати до покращеної, подальшої праці.

Одним з основних засобів дії на роботу працівника є мотивація праці,  що включає в
себе такі складові: система винагород морального і матеріального плану, надання
можливості професійно-кваліфікаційного просування, підвищення зацікавленості до
виконуваної роботи, активне залучення працівників в управління трудовими процесами,
звертання уваги на їх ідеї та пропозиції. Суть мотивації полягає у спонуканні працівників до
ефективнішої роботи та самореалізації. Найчастіше застосовують такі методи мотивації:
аналіз анкетних даних, тестування, експертиза почерку. Найпоширенішим є анкетування, але
воно показує нам лише минулі заслуги і нічого не говорить про майбутні досягнення.
Специфіка роботи працівників готельного комплексу вимагає оволодіння ними багатьох
складових їх професійної роботи. Щоб постійно удосконалювати роботу персоналу
проводять безперервне навчання, що забезпечує поліпшення виконання роботи та стимулює
до просування по службі. Підвищення професіоналізму дає натхнення людині прагнути
чогось більшого, сприяє створенню нових ідей та творчому розвитку.

Одним з методів підготовки персоналу є тренінги. Вони допомагають відпрацювати
навики, мотивують до покращення якості праці, стимулюють до підвищення ефективності
роботи, мобілізують знання і досвід підприємства. В залежності від типу готельного
комплексу формуються різні типи тренінгових програм, в залежності від якості надання
послуг, тобто сервісу. Комплексна система навчання розробляється і впроваджується з
урахуванням індивідуальних умов для кожного готельного комплексу. Підготовка керівних
кадрів ведеться для того, щоб керівні посади оволодівали умінням і навиками для роботи,
підвищували відповідальність та просувались по службі. Особливо впливає на працю
персоналу концепція стимулювання. Ефективне заохочення повинне бути своєчасним і
конкретним, щоб працівник знав з чим воно пов‘язане і що далі робити. Найефективнішим
видом стимулювання на даний час є матеріальне заохочення, преміювання, порівняно з
підвищенням заробітної плоти. Працівники вищої ланки управління обов‘язково повинні
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брати участь у заохочуванні співробітників. Тільки так система заохочення матиме якийсь
результат.

Можна без сумніву сказати, що часто від кваліфікації та гостинності персоналу
залежить репутація самого готелю. Успіх роботи кожного готельного підприємства залежить
від професіоналізму керівників та вміння ефективно керувати працівниками. Для підвищення
кваліфікації персоналу розробляють різні тренінги. Для підвищення ефективності виконання
роботи застосовують різні види мотивації, що стимулює персонал до кращого виконання
роботи.  Робота готельного підприємства буде ефективною та продуктивною,  коли всі
відвідувачі будуть задоволені наданими послугами, що надає готель.

Література:
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готельного і ресторанного бізнесу СУЕМ
ПРОФЕСІЙНІ НАВИКИ ПЕРСОНАЛУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

Сфера гостинності потребує високої професійної майстерності, мистецтва стратегічного
і оперативного менеджменту, високої духовної культури, кращих людських якостей
персоналу.

В галузі туризму і індустрії гостинності є важливим елементом поняття етикету
фахівців цієї сфери –  це норми і звичаї,  які регулюють культуру поведінки людини в
суспільстві.

Ознаками персоналу, які забезпечують відповідний рівень кваліфікації є ерудованість,
професійна компетентність робітників, знання, вміння, звички. Для персоналу підприємства
індустрії гостинності невідповідність займаній посаді, приводить до помилок при здійсненні
окремих дій, маніпуляцій і операцій, яка збільшує час їх виконання.

Дотримання вищевказаних вимог забезпечує високу конкурентоспроможність
персоналу, під якою розуміють сукупність особистих і професійних ознак персоналу, які
дають можливість швидко сприймати і аналізувати ситуацію, приймати оптимальні рішення і
ефективно виконувати функціональні обов’язки, а також ефективно реалізовуватися на
ринку праці. В це поняття входить сукупність правил, які пов’язані з умінням тримати себе в
суспільстві, зовнішньою охайністю, правильністю будування бесіди і ведення переписки,
культурою поведінки за столом і в інших ситуаціях ділового спілкування.

В галузі туризму і сфери гостинності виділяють такі  норми етикету:
- чемність, яка є вираженням поваги до людини, проявляючи чемність ти бажаєш добра
людині, суть чемності – доброзичливість;
- коректність чи вміння тримати себе пристойно в конфліктній ситуації;
- скромність, тобто стриманість в оцінюванні своїх переваг, знань і положення в суспільстві;
- благородство – вміння здійснювати вчинки, не допускати приниження ради матеріальної чи
іншої вигоди;
- точність – відповідність слова ділу, пунктуальність і відповідальність при виконанні взятих
обов’язків в діловому спілкуванні.

Також велике значення має і етика розмови по телефону. Вміння вести телефонні
розмови персоналом в кінцевому результаті визначають його репутацію і репутацію
підприємства індустрії гостинності, яке він представляє. Навіть швидке знайомство з етикою
телефонних переговорів збільшують ефективність роботи працюючих.

Імідж підприємства сфери гостинності – це образ підприємства, який існує в свідомості
людей. Можна навіть сказати, що в будь-якої організації існує імідж, незалежно від того, хто
над ним працює і чи працюють над ним взагалі. У випадку, коли питання іміджу залишається
безконтрольним,  він складеться у споживачів стихійно,  і немає ніякої гарантії,  що він буде
адекватним і сприятливим для підприємства.
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Головним завданням фахівців сфери гостинності є:
- якісне обслуговування клієнтів на найвищому рівні;
-  надання клієнтам необхідних якісних послуг ;
- створення необхідних умов для прекрасного повноцінного відпочинку.

Будь-якого працівника сфери гостинності потрібно стимулювати для праці, для того,
щоб він був старанним, наполегливим, добросовісним у вирішенні завдань. Стимулювання є
трьох видів: моральне, соціальне і матеріальне.

Моральне стимулювання, це коли працівник відчуває внутрішнє задоволення від
результатів своєї роботи.  Моральна винагорода виражена у формі публічної подяки з боку
керівника, державна нагорода працівнику.

Соціальне стимулювання виражається у зміні соціального статусу працівника, тобто це
становище працівника в організаційній структурі. В такому випадку винагородою є не тільки
пересування працівника на вищу посаду, але й переміщення на посаду такого ж рівня, що
задовольняє вторинні потреби працівника.

Отже, сутність професійної культури фахівців сфери гостинності включає в себе багато
різних аспектів, які відіграють важливу роль у функціонуванні індустрії гостинності. В
індустрії гостинності важливим є поняття іміджу. Сьогодні актуальним є той факт, що якщо
будь-яке підприємство сфери гостинності матиме недостатньо гарну репутацію, її послуги не
будуть сприйматися на пристойному рівні споживачами. В індустрії гостинності є важливим
елементом поняття етикету фахівців – це норми і звичаї, які регулюють культуру поведінки
людини в суспільстві.

Тітова О.  група ТМ-81
Десятніков І.В. к .і. н., зав. кафедри менеджменту туризму,

готельного і ресторанного бізнесу, СУЕМ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ЧЕРКАЩИНІ

Багатий історико-культурний потенціал України сприяє розвитку туристичної
діяльності і створює можливості для всебічного задоволення пізнавальних і рекреаційних
потреб не лише вітчизняних, а й іноземних туристів. Важливими туристично-екскурсійними
об’єктами в нашій країні є різноманітні історико-культурні пам’ятки: археології, історії,
архітектури та мистецтва.

Черкащина повна туристичними ресурсами але використовуються вони досить
неефективно. На Черкащині з розвитком масового туризму якість наданих туристських
послуг і стан історико-культурних пам’яток не завжди відповідали потребам туристів.

Для відродження та розвитку історичних та культурних центрів Черкащини створена
обласна комплексна історико-культурологічна програма «Золота підкова Черкащини». Серед
основних завдань програми: збереження культурної спадщини, модернізація культурної
інфраструктури. Насамперед передбачається відновлення історичних та культурних об’єктів.

Туризм на Черкащині поступово стає однією з тих сфер, що найбільш динамічно
розвивається і все більше і більше привертає інвесторів. Туризм створює нові робочі місця,
позитивно впливає на інші галузі економіки. Він надає всі можливості для ознайомлення з
історією, культурою, звичаями, з духовними та релігійними цінностями і дає дохід до
місцевого бюджету.

Основними принципами розвитку туристичної індустрії на Черкащині є створення
нових і розвиток існуючих туристських послуг, широке залучення населення до участі в
розбудові туристської діяльності, зростання добробуту сільського населення, усунення
податкових і митних труднощів, які перешкоджають розвитку туризму, розробка заходів
щодо захисту навколишнього середовища, впровадження маркетингових досліджень для
просування туристських продуктів, підвищення професійного рівня працівників індустрії
туризму.

Першочергову увагу слід звернути на розвиток сільського (зеленого) туризму.
Враховуючи складну економічну ситуацію, він не потребує значних капіталовкладень та
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передбачає використання інфраструктури сільської місцевості, сприяє розвитку малого
бізнесу в аграрних регіонах та добробуту населення Черкащини.

Зелений туризм або екологічний туризм – це відносно новий тип відпочинку в сільській
місцевості, під час якого відпочиваючі мають змогу пізнавати природу, культуру та історію
краю, займатися активним відпочинком. Зелений туризм (екотуризм) дає змогу відпочити від
суєти великих міст,  забути про свої щоденні клопоти і насолоджуватися природою в
екологічно чистих краях.

З кожним роком сільський зелений туризм набуває все більшого і більшого поширення
як серед сільського населення,  яке надає послуги гостинності,  так і серед міських жителів,
які залюбки користуються такою гостинністю.

Український сільський туризм може стати візитною карткою нашої держави на
міжнародному туристському ринку, про що свідчить бажання іноземців познайомитись з
історичним та природним потенціалом України.

Тематика й види екскурсій,  які можна проводити і в сільській місцевості,  дуже
різноманітні. Адже не тільки в містах відбувалися визначні історичні події, жили відомі діячі
суспільного й культурного життя, будувалися визначні споруди. До найпоширеніших видів
екскурсійної діяльності в сільській місцевості належать краєзнавчі. Ці екскурсії охоплюють
як природу, так і історію, етнографію, архітектуру місцевості, життєписи видатних осіб, які
народилися або жили тут.

Черкащина багата на різні туристичні ресурси, але використовуються вони досить не
ефективно, тому потрібно прийняти заходи та усунути деякі перешкоди для того щоб туризм
давав дохід до місцевого бюджету.

Також бажано звернути увагу на розвиток зеленого туризму у нашій місцевості. На
мою думку такий вид туризму має велике майбутнє на Черкащині бо тут зосереджено багато
історичних ресурсів і він не потребує значних капіталовкладень та передбачає використання
інфраструктури сільської місцевості.
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готельного і ресторанного бізнесу, СУЕМ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

В управлінні готелем далеко не останнє місце посідають людський фактор,
психологічні особливості колективу, особисті потреби та інтереси певних його членів.
Мистецтво керівництва й полягає в тому, щоб знайти саме такі підходи і методи, які
забезпечили б бажаний перебіг подій на підприємстві індустрії гостинності і спонукали його
працівників до кращої праці. У таких умовах управління людськими ресурсами є важливою
складовою менеджменту, що сприяє підвищенню ефективності діяльності організації.

Головний потенціал готелю полягає в кадрах.  Які б прекрасні ідеї,  новітні технології,
найсприятливіші зовнішні умови не існували, без добре підготовленого персоналу високої
активності домогтися неможливо. Саме люди надають послуги гостям, подають ідеї і
дозволяють готелеві існувати. Сьогодні основними факторами конкурентоздатності готелів
стали забезпеченість робочою силою, ступінь її мотивації, організаційні структури і форми
роботи, що визначають ефективність використання персоналу.

Формування системи управління персоналом передбачає, насамперед, побудову
«дерева цілей», причому цілей працівників і цілей адміністрації, забезпечення їхньої
найменшої суперечливості, виявлення ролі і місця управління персоналом у забезпеченні
головних цілей готелю.

Ефективність управління персоналом, найбільш повна реалізація поставлених цілей
багато в чому залежать від вибору варіантів побудови самої системи управління персоналом
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готелю, пізнання механізму її функціонування, вибору оптимальних технологій і методів
роботи з людьми.

Менеджмент персоналу формує кадри, встановлює систему відносин між людьми,
включає їх до процесу трудової діяльності, розширює можливості співробітників, сприяє їх
розвитку (професійному навчанню, зростанню, службовому просуванню на основі
планування та розвитку кар'єри).

Персональний менеджмент включає в себе знання, уміння, навички, операції,
процедури та засоби впливу на людину.  Тому ключовою проблемою навчання і підготовки
майбутніх та вже працюючих спеціалістів і керівників є надання їм теоретичних та
методологічних знань з управління персоналом, сприяння засвоєнню механізмів кадрового
менеджменту в ринкових умовах, набуванню конкретних навичок у цій сфері діяльності.

Готель має приділяти більш пильну увагу планомірній підготовці і, особливо,
перепідготовці кваліфікованих фахівців.  Це дозволить йому швидше та ефективніше
реагувати на зміни. Без людей не може бути організації, без кваліфікованих кадрів жоден
готель не зможе досягти своїх цілей. Управління персоналом готелю пов'язане з людьми та
їхніми відносинами у колективі.

У багатьох готелях існують служби управління персоналом. Ці нові служби
створюються, як правило, на базі традиційних: відділу кадрів, відділу організації праці і
заробітної плати, відділу охорони праці і техніки безпеки та ін. Задачі нових служб
полягають у реалізації кадрової політики і координації діяльності з управління трудовими
ресурсами в готелі.  У зв'язку з цим вони починають розширювати коло своїх функцій і від
суто кадрових питань переходять до розробки стимулювання трудової діяльності, управління
професійним просуванням, запобігання конфліктів, вивчення ринку трудових ресурсів тощо.

Управління персоналом має бути інтегроване до загальної системи управління і
стратегічного планування. Служба персоналу повинна визначати стратегічний напрямок
своєї власної роботи, що робить її необхідною ланкою в загальній структурі управління.

Врахування заслуг,  подяка за виконану роботу підсилюють стимули до праці.
Мотивація персоналу на етапі формування підприємства, досить складний елемент в
кадровій політиці, оскільки найчастіше вона носить колективний характер (націленість на
загальний результат). У стадії формування організації ще важко врахувати всі індивідуальні
особливості посади, особи і внески в загальну справу. Тому, найчастіше мотиваційна
політика (детальна) корегується і повністю прописується після 6-12 місяців роботи
організації. Грамотно збудована мотивація персоналу здатна вирішити такі проблеми, як:
текучка персоналу, скорочення витрат на підбір, адаптацію і навчання персоналу, і природно
зростання доходу підприємства.

Мотиваторами служать не лише різні премії,  пам'ятні подарунки тощо.  Характер
винагороди праці залежить від її кількості та якості, а також від задоволення побажань і
надій самих працівників. Один з найбільш дієвих мотивів творчої праці – просування по
службі. Велике значення має і можливість придбати акції готелю, що створює для
працівника враження співвласника.

Кожному великому готелю відповідно до його особливостей, можливостей і традицій
необхідні розробка, впровадження і постійне удосконалювання системи стимулів, яка
повною мірою забезпечуватиме інтереси і працівників, і готелю в цілому. Ще більш
значимими та ефективними можуть виявитися морально-психологічні стимули, арсенал яких
досить великий.

На сьогоднішній момент, ринок людських ресурсів і розвиток готелів країни, не
дозволяє динамічним і прогресивним підприємствам недбало відноситися до PR служби.
Вона життєво необхідна, як будь-яка інша структура компанії і вимагає підтримки.
Співробітники, що працюють в компаніях з добре організованою службою персоналу, мають
великий ступінь організованості і націленості на результат.

Менеджер з персоналу – це дужа важлива посада в кожній компанії і до підбору такого
спеціаліста потрібно підійти ретельно. Важливо не лише правильно відібрати працівника, а й
підготувати інший персонал до введення такої посади. І навіть після появи в компанії
менеджер не може одразу активно впроваджувати набутий досвід і навики з інших компаній.
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Надзвичайно важливим є проаналізувати ситуацію, яка склалася в компанії, зрозуміти, що
варто, а що не варто застосовувати для ефективної побудови роботи із персоналом.

У більшості готелів, які працюють на ринку, гостро постає питання грамотного і
системного управління персоналом. Достатньо великі кошти вкладаються у підбір,
переманювання, розвиток персоналу. І ці дії в 90% випадків виправдовують себе –
підвищують ефективність роботи персоналу, а відповідно і ефективність організації.

Література:
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2. Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник / под ред. Лесника АД.,Чернышева А.В. - М.:
Издательский дом “Алъпина”, 2001.

Швець І. група ЗГМ-51м
Десятніков О.В. к.і.н., завідувач кафедри менеджменту туризму,

готельної та ресторанної справи, СУЕМ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Гостинність – сфера готельного й ресторанного бізнесу є провідним чинником і базою

величезної індустрії туризму. Індустрія гостинності є найважливішим елементом соціальної
сфери. Вона відіграє важливу роль у підвищенні ефективності громадського виробництва, та
відповідно, росту життєвого рівня населення.

Гостинність як науковий термін визначає систему заходів та порядок їх здійснення з
метою задоволення найрізноманітніших побутових, господарських і культурних запитів
гостей туристських підприємств, їх запобігливого обслуговування, надання низки послуг.
Термін «гостинність» введений в 1982 р. на конференції національних асоціацій готелів і
ресторанів ЄЕС [1, с. 81].

Актуальність теми полягає в тому,  що на сьогоднішній день в Україні все більше
розвивається готельний бізнес. Аналіз діяльності підприємства індустрії гостинності
необхідний для ефективної роботи та розвитку готельного господарства. З його допомогою
можна визначити негативні аспекти та ввести зміни для покращення якості надання
готельних послуг.

Для будь-якої держави необхідно мати належний рівень розвитку готельного
господарства, адже він сприяє пожвавленню усіх суспільно-економічних контактів та
зв'язків, посилює економічний потенціал регіонів, піднімає рейтинг держави, окремих її міст
у світовому співтоваристві, і навпаки, нестача готелів гальмує всі ці процеси.

Важливість розвитку туризму для національної і регіональної економіки визначає його
державне регулювання. Законодавча основа державного регулювання туристичної діяльності
в Україні складається з Закону України "Про туризм", прийнятого відповідно до нього
державних законів і нормативно-правових актів України [2, с. 231].

Одна з основних цілей державного регулювання туристичної діяльності – забезпечити
права громадян на відпочинок, свободу пересування та інші права при здійсненні подорожей.

Чинне законодавство України нечітко визначає готельне господарство, його належність
до сфери туристських послуг та відомче підпорядкування. Тому для розвитку готельного
господарства України, підвищення попиту на ринку споживання готельних послуг,
створення і входження на ринок малих готельних підприємств доцільним є розробка проекту
Закону України про розвиток готельного господарства. Положення Закону мають визначити
правові,  економічні та організаційні засади створення і подальшого розвитку конкурентних
відносин на цьому ринку [3, с. 56].

Починаючи з 1995 p. зберігалася тенденція скорочення кількості підприємств
готельного господарства через збитковість, надання в оренду іншим підприємствам тощо. У
2005 р. ситуація дещо змінилася на краще, намітилась тенденція на збільшення підприємств
готельного господарства. Так, на території України в 2005 р. функціонувало вже 1232
підприємства готельного господарства, у т. ч. 788 готелів, 17 мотелів, 8 готельно-офісних
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центрів, 6 кемпінгів, 35 туристичних молодіжних баз та гірських притулків, 235 гуртожитків
для приїжджих та 143 інших місця для короткотермінового проживання.

В Україні туристична індустрія перебуває в стадії становлення як самостійний сектор
економіки. Станом на 1 січня 2006 p., країну відвідало 17,6 млн іноземних громадян. Послуги
з виїзного туризму надано 16,4 млн громадян. Обсяг в'їзного туризму зріс на 12,8 %
порівняно з минулим роком, стрімко скорочується кількість одноденних відвідувачів.

Згідно з функціональною структурою підприємств готельного господарства, як і
раніше, найбільш поширеними в Україні є два типи підприємств (83,0 % від загальної
кількості): готелі – 63,9 % та гуртожитки – 19,1 %.

Інші типи підприємств, поширені в більшості країн (мотелі, кемпінги, молодіжні бази
та гірські притулки)  в Україні трапляються рідко,  хоча,  враховуючи їх місткість і
функціональність, могли б стати поштовхом до подальшого розвитку галузі.

В Україні найбільше підприємств готельного господарства розташовано в м. Києві (8,8
%  від загальної кількості),  Дніпропетровській (8,6),  Одеській (6,4)  областях та Автономній
Республіці Крим (6,3), що пов'язано з високим рівнем їх індустріального розвитку, наявністю
центрів туристичних потоків або курортної місцевості.

Ефективність використання підприємств готельного господарства залежить від
багатьох факторів: якості обслуговування, зіркової категорії готелів, наявності при
підприємствах готельного господарства структурних підрозділів, що надають додаткові
послуги, комфортабельності та технічного оснащення номерів [4, с. 26].

Отже, туристично-готельне господарство – важлива складова сфери послуг України.
Його ефективне функціонування є індикатором позитивних змін в економіці нашої держави,
важливою передумовою інтенсифікації міжнародних зв'язків та інтеграції країни у світове
співтовариство. Пріоритетним напрямом розвитку сфери туристично-готельних послуг є
доведення їх якості до міжнародних стандартів та удосконалення туристичних технологій,
впровадження нових видів і форм обслуговування, що дозволить у більш повному обсязі
задовольнити потреби клієнтів.

Проте недостатній рівень інвестицій та капіталовкладень, недосконалість
функціональної структури, низький рівень надання основних та додаткових послуг не дають
можливість використати повністю наявний потенціал і зайняти належне місце серед
найрозвинутіших туристичних країн світу.
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Секція 10. Сучасні інформаційні технології в економічній та
гуманітарній діяльності

Бердес Н. О. група ІТ-71
Молодик Т.В. викладач кафедри ІТЕК, СУЕМ

НЕЙРОИНФОРМАТИКА И АРХИТЕКТУРА НЕЙРОСЕТЕЙ
В предшествующее десятилетие развитие средств вычислительной техники во всем

мире подверглось сильному влияние со стороны инициированной Японией программы
"Пятое поколение компьютеров".  Основным лозунгом этой программы было развитие
систем искусственного интеллекта на основе алгоритмических языков. В 1992 г. программа
"Пятое поколение" была завершена и ей на смену пришла программа "Вычисления в
Реальном мире".

В ней речь идет прежде всего о том, чтобы дать вычислительным и управляющим
системам возможность самостоятельно, без помощи "переводчика" – человека воспринимать
воздействия внешнего мира и действовать в нем. Авторы программы огромную роль – до 30–
40% ее содержания отводят исследованию естественных и созданию искусственных
нейросетевых систем.

Искусственные нейронные сети, они же коннекционистские или связевые системы,
представляют собой устройства, использующие огромное число элементарных условных
рефлексов, называемых по имени недавно умершего канадского физиолога синапсами Хебба.
Такой синапс, как основу возможных механизмов памяти и поведения, Д.Хебб описал
теоретически в 1949 году, т.е. в первые годы после рождения кибернетики. Уже сейчас
искусственные нейронные сети применяются для решения очень многих задач обработки
изображений, управления роботами и непрерывными производствами для понимания и
синтеза речи, для диагностики заболеваний людей и технических неполадок в машинах и
приборах, для предсказания курсов валют и результатов скачек. Та часть работ, которая
связана с разработкой устройств переработки информации на основе принципов работы
естественных нейронных систем, относится к области нейроинформатики или
нейровычислений (нейрокомпьютинга). Термины эти появились недавно – в середине 80-х
годов.

Сейчас информатика стремительно меняет свое лицо – только успевай
приспосабливаться. Развивается все: и возможности компьютеров растут, и новые
программные продукты открывают целый мир ранее недоступных интеллектуальных услуг,
и меняются стили программирования – объектный подход, визуальное программирование и
прочее.

Нейроинформатика – один из новых ликов информатики. Это область науки и
интеллектуальной практики, переживающая период экспоненциального роста: растет число
вовлеченных людей и публикаций, журналов и лабораторий, вложений и изобретений.

Суть всех подходов нейроинформатики: разработка методов создания (синтеза)
нейронных схем, решающих те или иные задачи. Нейрон при этом выглядит как устройство
очень простое: нечто вроде усилителя с большим числом входов и одним выходом. Различие
между подходами и методами – в деталях представлений о работе нейрона, и, конечно, в
представлениях о работе связей. Устройства нейроинформатики представляют собой
связевые системы. В отличие от цифровых микропроцессорных систем, представляющих
собой сложные комбинации процессорных и запоминающих блоков, нейропроцессоры
содержат память, распределенную в связях между очень простыми процессорами. Тем
самым основная нагрузка на выполнение конкретных функций процессорами ложится на
архитектуру системы, детали которой в свою очередь определяются межнейронными
связями.

Основой работы самообучающихся нейропрограмм является нейронная сеть,
представляющая собой совокупность нейронов – простых элементов, связанных между
собой определенным образом. Нейроны и межнейронные связи задаются программно на
обычном компьютере или могут иметь "материальную" основу – особую микросхему
(нейрочип), который применяется в специально созданных нейрокомпьютерах. Структура
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взаимосвязей между нейронами в нейрокомпьютере или нейропрограмме аналогична
таковой в биологических объектах. Искусственный нейрон имеет коммуникации с другими
нейронами через синапсы, передающие сигналы от других нейронов к данному (дендриты)
или от данного нейрона к другим (аксон).  Кроме того,  нейрон может быть связан сам с
собой. Несколько нейронов, связанных между собой определенным образом, образуют
нейронную сеть.

Нейросеть, также как и биологический аналог, должна иметь каналы для связи с
внешним миром. Одни каналы обеспечивают поступление информации из внешнего мира на
нейросеть, другие выводят информацию из нейросети во внешний мир. Поэтому одни
нейроны сети рассматривается как входные, другие же – как выходные. Часть нейронов
может не сообщаться с внешним миром, а взаимодействовать с входными, выходными и
такими же нейронами ("скрытые" нейроны).

Существует огромное количество способов соединения нейронов, растущее с
увеличением числа нейронов в сети. Наиболее употребительной является слоистая
архитектура, в которой нейроны располагаются “слоями”. В наиболее общем случае аксоны
каждого нейрона одного слоя направлены к нейронам следующего слоя. Таким образом,
нейроны первого слоя являются входными (принимающими информацию из внешнего
мира), нейроны последнего слоя – выходными (выдающими информацию во внешний мир).

Другой вид архитектуры – полносвязная,  когда каждый нейрон соединен с каждым,  в
том числе сам с собой. Для удобства изображения из каждого нейрона выходит не один, а
несколько аксонов, направленных на другие нейроны или во внешний мир, что аналогично
присоединенным к одному аксону через синапсы нескольким дендритам.

Слоистые сети являются частными случаями полносвязных. Для построения
экспертных систем мы выбрали именно полносвязные нейросети, исходя из следующих
соображений. Во-первых, при одинаковом числе нейронов полносвязные сети имеют
большее количество межнейронных связей, что увеличивает информационную емкость сети.
Во-вторых, полносвязная архитектура является намного более универсальной, что не требует
экспериментов с вариациями схемы соединений для каждой задачи. В-третьих, в случае
эмуляции сети на обычной ЭВМ полносвязные сети обладают серьезными преимуществами,
прежде всего, в скорости функционирования и простоте программной реализации без ущерба
качеству обучаемости.

Білоус В.І. група ІТ-61
Гладка Л. І. викладач кафедри ІТЕК, СУЕМ

РОЗРОБКА UML-МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ
МЕТОДИСТА НАВЧАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАСОБАМИ СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ ECLIPSE
В роботі розроблений проект UML-моделі автоматизованого робочого місця методиста

деканату вищого навчального закладу (ВНЗ). Проект реалізований за допомогою середовища
розробки Eclipse. Eclipse – вільне модульне інтегроване середовище розробки програмного
забезпечення. Розробник – Eclipse Foundation [1].

Мета розробки – створення UML-моделі бази даних робочого місця методиста
навчальної частини вищого навчального закладу. Об'єктом дослідження є робоче місце
методиста навчальної частини СУЕМ. Предметом дослідження є середовище розробки
Eclipse та автоматизація робочого місця методиста навчальної частини СУЕМ.

На рис. 1 представлена розроблена UML-модель автоматизованого робочого місця
методиста деканату вищого навчального закладу (ВНЗ).
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Рис. 1. UML діаграма автоматизованого робочого місця методиста деканату вищого
навчального закладу (ВНЗ)

Побудована UML-модель передбачає:
1. Надання загальної інформації про студентів.
2. Ведення архіву студентів.
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3. Поповнення списку студентів.
4. Зберігання та ведення списку дисциплін навчального плану.
5. Зберігання списку аудиторій, в яких проводяться заняття.
6. Зберігання списку викладачів та закріплення їх за відповідними кафедрами та

дисциплінами.
7. Актуалізація системи на початку нового навчального року.
8. Надання інформації про навчальний план по курсам.
9. Ведення інформації про підсумки сесії і проведених атестацій.

UML діаграма дає можливість представити розробку у такому вигляді, щоб її можна
було легко перевести в програмний код.

UML прекрасно зарекомендувала себе в багатьох успішних програмних проектах.
Засоби автоматичної генерації кодів дозволяють перетворювати моделі мовою UML у
вихідний код об’єктно-орієнтованих мов програмування.

При модифікації системи об'єктний підхід дозволяє легко включати в систему нові
об'єкти і виключати застарілі без істотної зміни її життєздатності. Використання побудованої
моделі при модифікаціях системи дає можливість усунути небажані наслідки змін, оскільки
вони не ламають структури системи, а тільки змінюють поведінку об'єктів [2].

Розробка є частиною в майбутньому повної бази даних,  яка буде зв’язувати всі
підрозділи ВНЗ, що автоматизує роботу методиста навчальної частини закладу. Досягненням
цієї мети є розробка повної UML-моделі та її реалізація в СУБД Access і можливістю зв’язку
з Web-продуктами.

Література:
1. Офіційний сайт Eclipse Foundation: http://www.eclipse.org/
2. Чмырь И.А. Обьектно ориентированное моделирование. Учебное пособие. – ВУЕМ: 2009.

Волощенко М. С. група ЗІТ-51М
Гадецька З. М. к.т.н., зав. кафедри ІТЕК, СУЕМ

АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРОБКИ ЕЛЕМЕНТІВ ФІРМОВОГО СТИЛЮ
У сучасному світі ринковий обмін результатами праці різних груп населення

здійснюється тільки за допомогою реклами. Реклама має власну систему образів, символів,
стилів,  котрі часто є схематичними і не підлягають чітким логічним законам,  а проте,
зрозумілі мільйонам людей.

Доцільно організована реклама фірми – виробника спричинює попит на товар. Цьому
сприяє створення іміджу корпоративної реклами, налагодження зв’язків з суспільством
(public relations), відомості та репутація компанії. Основою комунікативної політики в цьому
випадку є фірмовий стиль, тобто представлення фірми на ринкові та здатності впізнання її
товару та послуг серед конкурентів.

Фірмовий стиль –  це єдність постійних художніх та текстових елементів в усіх
рекламних розробках та засобах. А саме: набір кольорових, графічних та словесних констант
для ідентифікації товару та/  або послуг фірми [1].  Таким чином фірмовий стиль
виставляється на загальний розгляд і є індивідуальним.

Фірмовий стиль передбачає втілення таких завдань [1].
1. Впізнаваємість. Фірмовий стиль дозволяє споживачу без особливих зусиль впізнати

потрібний товар (послугу) за деякими зовнішніми ознаками.
2. Довіра клієнтів. Якщо споживач хоча б раз упевнився у якості товарів (послуг), то ця

довіра буде в значній мірі поширюватися на всю іншу продукцію фірми. Сама наявність
фірмового стилю викликає у споживачів думку про солідність фірми.

3. Реклама. Наявність фірмового стилю підвищує ефективність реклами. Окрім того всі
об'єкти, які містять елементи фірмового стилю, вже є самі по собі рекламою.

Авторами статті розглянуті питання щодо автоматизації розробки елементів фірмового
стилю на прикладі приватного підприємства «Гарантекс», яке знаходиться у м. Черкаси.
Підприємство «Гарантекс» займається розробкою елементів фірмового стилю, надає послуги
в пошитті робочого одягу для різних сфер діяльності та нанесенні на нього логотипів.

http://www.eclipse.org/
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Підприємство пропонує своїм клієнтам готові моделі одягу, а також є можливість розробки
індивідуальних моделей за бажанням клієнта.

Одним із основним напрямів діяльності ПП «Гарантекс» є надання послуг щодо
створення та нанесення логотипів. Підприємство пропонує такі види нанесення логотипів:
вишивка, термодрук, трансферний та шовкотрафаретний друк.

Для вирішення поставлених завдань щодо розробки елементів фірмового стилю
підприємство використовує автоматизовані технічні засоби на певних стадіях розробки та
програмне забезпечення загального та спеціалізованого призначення. А саме:

- спеціалізовані програмні засоби (SummaCutter, Delts Card3) використовуються для
керування автоматизованими машинами по виробництву та нанесенню логотипів;

- програмні засоби загального призначення (сучасні графічні редактори – CorelDraw11
та 14 версія, WinPlot, WinCut 3.2, Designer7 та ін.) використовуються для розробки елементів
фірмового стилю;

-  автоматизовані технічні засоби (  SummCut  D60/U,  вишивальна приставка Delta
professional, лазерний кольоровий принтер для трансферного другу Aficio SPC410DN
Gestetner) використовуються для нанесення елементів фірмового стилю;

Підприємство має багаторічний досвід не лише в виробництві, а і в реалізації
спецодягу, що дозволяє надавати всі послуги швидко і якісно. Все це стало можливим
завдяки використанню на підприємстві сучасних інформаційних та інноваційних технологій:
новітніх методів роботи, сучасного обладнання та програмного забезпечення. І як наслідок
цього ПП «Гарантекс» є одним з провідних на цьому сегменті ринку, а продукція цього
підприємства користується великим попитом на ринку Черкащини та за її межами.

Література:
1. Яцюк О.Г., Романычева Э.Т. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2006. – 432с.

Гелих Д. М. група ІТ-81
Костьян Н. Л. старший викладач кафедри ІТЕК, СУЕМ

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ
Для опису концепцій і методів покращення бізнес-рішеннь з використанням СППР

застосовується термін "Business Intelligence" (BI). В середині 90–х р.р. агентство Gartner
Group, яке займається аналізом ринків інформаційних технологій, дало уточнене визначення
BI як програмних засобів, що функціонують в рамках підприємства, і забезпечують функції
доступу і аналізу інформації, яка знаходиться в сховищі даних, що підтримують прийняття
правильних і обгрунтованих управлінських рішень.

До складу систем BI, окрім засобів побудови сховищ даних (data warehousing,), систем
оперативної аналітичної обробки (OLAP), інформаційно-аналітичних систем (Enterprise
Information Systems, EIS) і інструментів для виконання запитів і побудови звітів (query and
reporting  tools)  активно використовуються засоби інтелектуального аналізу даних (data
mining).

В основу технології Data Mining покладена концепція шаблонів (patterns), які є
закономірностями, властивими підвибіркам даних. Традиційні статистичні методи аналізу
даних і OLAP в основному орієнтовані на перевірку заздалегідь сформульованих гіпотез,
тоді як Data Mining спирається на ретроспективні дані для знаходження закономірностей та
самостійної побудови гіпотез про взаємозв'язки. До групи Data Mining відносяться такі
відомі комерційні інструменти як:
- Clementine – розроблений для мінімізації часу вирішення завдань. Підтримує доступ до
даним, перетворення, моделювання, оцінювання і впровадження;
- DBMiner 2.0 Enterprise – інструмент для дослідження великих баз даних; використовує
Microsoft Сервер SQL 7.0 Plato;
- IBM Intelligent Miner for Data – підтримує повний Data Mining процес: від підготовки даних
до презентації результатів. Підтримка мов XML і PMML;
- KXEN (Knowledge extraction Engines) – вирішує завдання підготовки даних, сегментації,
тимчасових рядів і SVM-класификації;
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- Oracle Data Mining (ODM) – забезпечує Java-интерфейс. Використовує методи: алгоритми
пошуку асоціативних правил, кластерні методи, SVM та інші;
-  Polyanalyst  –  крім методів колишніх версій,  включає аналіз текстів,  ліс рішень,  аналіз
зв'язків. Підтримує OLE DB for Data Mining і DCOM-технологию;
- SAS Enterprise Miner – підтримує методологію SEMMA;
- SPSS – один з найбільш популярних і доступних інструментів, які підтримують методи
Data Mining;
- Statistica Data Miner – забезпечує інтегрований статистичний аналіз даних, має могутні
графічні можливості, управління базами даних, а також застосування розробки систем.

Найбільш відомий представник вільно поширюваного набору інструментів – пакет
Weka – набір алгоритмів машинного навчання для вирішення реальних проблем. Weka
написана на Java і запускається практично зі всіх платформ.

Text mining, на відміну від data mining, порівняно молода область computer science,
розвиток якої дав значні результати за останні 10-15 років.

Перед застосуванням якого-небудь алгоритму text mining набір текстових документів
треба перетворити в зручніший вигляд. Загальноприйнятим уявленням є векторна модель
(vector space model). Припустимо, є n документів, які всі разом складаються з m унікальних
слів. Кожному документу можна поставити у відповідність вектор d м Rm,  такий що di = 1,
якщо слово i міститься в документі, і di = 0 інакше.

Іншим методом підготовки до аналізу текстів, крім видалення стоп-слів (прийменників
і т.п.), є стемінг (або лематизація): виділення значущої частини слова. Для зниження
значущості слів, які зустрічаються майже в усіх документах, використовують частотні моделі
з коефіцієнтами TF i IDF. TF (term frequency) обчислюється як відношення числа разів, яке
слово t зустрілося в документі d, до довжини документа. Нормалізація довжини документа
потрібна для рівноваги в правах коротких і довгих документів. IDF (inverse document
frequency)  дорівнює логарифму відношення числа всіх документів до тих документів,  що
містять слово t. Таким чином, для слів, які зустрічаються у великому числі документів IDF
буде близький до нуля.

Найбільш відомою системою автоматичного аналізу тексту є програма «Textanalyst», за
допомогою якої виконуються наступні завдання: автоматичне формуванням мережі та
тематичного древа з гіперпосиланнями, смисловий пошук, автоматичне реферування тексту
– формування його смислового відображення в термінах найбільш інформативних фраз,
кластеризацію, автоматичну індексацію тексту з перетворенням в гіпертекст, ранжування
всіх видів інформації за «ступенем значимості», автоматичне /автоматизоване формування
повнотекстової бази знань з гіпертекстовою структурою і можливостями асоціативного
доступу до інформації.

Розглянуті технології корисно застосовувати для відображення досліджуваних
процесів, побудови моделей прогнозування з метою підвищення ефективності управлінських
рішень.

Література:
1. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: учебный курс (+CD). – СПб: Изд. Питер, 2001. – 368 с.
2. Чубукова И. А. Data Mining: учебное пособие. – М.: Интернет-университет информационных технологий:
БИНОМ: Лаборатория знаний, 2006. – 382 с. – ISBN 5-9556-0064-7.
3. Инструменты анализа: Date Minig, Test Mining, Business Intelligence, CRM // www/exd/ru/gosts/to_ATEX.pdf.

Gelih Dmitriy
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East-European University of Economics and Management
SOCIAL NETWORK. ADDICTION

AS ONE OF THE PROBLEMS OF SOCIAL NET
The main aim of this thesis is to uncover the original ways of development some social

networks; its advantages and drawbacks, the addiction of young population to these social
networks.

http://www.intuit.ru/department/database/datamining/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5955600647
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A social network is a social structure made of individuals (or organizations) called "nodes,"
which are tied (connected) by one or more specific types of interdependency, such as friendship,
kinship, financial exchange, dislike, sexual relationships, or relationships of beliefs, knowledge or
prestige.

Social network analysis views social relationships in terms of network theory consisting of
nodes and ties.

Nodes are the individual actors within the networks, and ties are the relationships between
the actors

In its simplest form, a social network is a map of all of the relevant ties between all the
nodes being studied. The network can also be used to measure social capital - the value that an
individual gets from the social network. These concepts are often displayed in a social network
diagram, where nodes are the points and ties are the lines.

Social network analysis has been used in epidemiology to help understand how patterns of
human contact aid or inhibit the spread of diseases such as HIV in a population. The evolution of
social networks can sometimes be modeled by the use of agent based models, providing insight into
the interplay between communication rules, rumor spreading and social structure.

There has been rapid growth in the number of patent applications that cover new
technologies related to social networking. The number of published applications has been growing
at about 250% per year over the past five years. There are now over 2000 published applications.
Only about 100 of these applications have issued as patents, however, largely due to the multi-year
backlog in examination of business method patents and ethical issues connected with this patent
category.

An example of a social network diagram. The node with the highest betweenness centrality
is marked in yellow.

The most popular social networks are:
- Facebook (350,000,000 users)
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- Qzone (200,000,000 caters for mainland China users)
- Orkut (180,000,000 users, Popular in Brazil and increasing, in India)
- MySpace (130,000,000 users)
- Windows Live Spaces (120,000,000 users)
- Friendster(Popular in Southeast Asia. No longer popular in the western world, 90,000,000 users)
- Hi5(Popular in India, Portugal, Mongolia, Thailand, Romania, Jamaica, Central Africa and Latin
America. 80,000,000users)
- Twitter (Micro-blogging, RSS, updates75,000,000 users)
- Tagged (70,000,000 users)
- Vkontakte (Social Network for Russian-speaking world including former Soviet republics, 69
767 477 users)
- And others.

The using of such social networks is of great importance nowadays. Many teenagers and
young people are becoming addicted to the social networks and these networks bring unpleasant
results.

Головченко М.М. група ІТ-61
Гладка Л. І. викладач кафедри ІТЕК, СУЕМ

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАХИЛУ ДО
ПЕВНОГО ТИПУ ПРОФЕСІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ADOBE FLASH CS4

Всім нам щось подобається робити більше, а щось менше, а щось ми взагалі
відмовляємось робити. Хтось любить ремонтувати техніку, комусь більше подобається
спілкуватися з людьми, один у захваті від логіки алгоритмів, інший прагне зберегти для
нащадків образи того, що його оточує, тощо. Будь-яка професія, залежно від того, з чим має
справу працівник, може бути віднесена до одного з 5 типів (за Є.А.Клімовим): техніка,
знакова система, людина, художній образ, природа [2].

В роботі розроблений програмний продукт, що дає можливість визначити нахил до
певного типу професії. Це особливо актуально для абітурієнтів, коли гостро постає питання
визначення приналежності особи до певного типу професії.

Програмний продукт розроблений за допомогою середовища розробки Adobe Flash
CS4. Adobe Flash CS4 – продукт компанії «Macromedia» (з 2005 року – один з підрозділів
«Adobe»), що дозволяє розробляти інтерактивні мультимедійні програми. Сфера
використання Flash різна. Це можуть бути ігри, веб-сайти, презентації, банери і просто
мультфільми. В основі Flash лежить векторний морфінг, тобто плавне «перетікання» одного
ключового кадру в іншій. Це дозволяє робити досить складні мультиплікаційні сцени,
задаючи лише кілька ключових кадрів для кожного персонажа.

Другий «кит» Flash'а – повна програмованість. Flash використовує мову програмування
ActionScript, яка по синтаксису є схожою із JavaScript. Остання версія мови (ActionScript 3.0)
є повноцінною об'єктно-орієнтованою мовою програмування [1].

Мета розробки – створення програмного продукту для визначення нахилу особистості
до певного типу професії. Предметом дослідження є середовище розробки програмних
продуктів Adobe Flash CS4.

У відповідності з проблемою і метою дослідження розроблено програмний продукт,
який передбачає:
1. Визначення нахилу до певного типу професії абітурієнта за допомогою тестових запитань
[2].
2. Виведення результатів пройденого тестування, їх пояснення.

Розробка може бути підключена до сайту Східноєвропейського університету економіки
та менеджменту з метою допомоги абітурієнтам з вибором майбутньої професії.

Досягненням цієї мети є розробка програмного продукту, який дасть змогу абітурієнту
легко визначити приналежність до певного типу професії.

Література:
1. Вікіпедія Adobe Flash - http://uk.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
2. Методика визначення типу професій – http://www.profosvita.org.ua/uk/determine/testing/7/index.html

http://uk.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://www.eclipse.org/
http://www.profosvita.org.ua/uk/determine/testing/7/index.html
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3. Офіційний сайт – http://www.adobe.com/products/flash/?promoid=BPDEE
4. Повне керівництво користувача – http://mirknig.com/knigi/design_grafika/1181170018-polnoe-rukovodstvo-
polzovatelya-adobe-flash-cs4.html

Канівець О. В. група ІТ-51
Костьян Н. Л. старший викладач кафедри ІТЕК, СУЕМ

МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ
Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних.

Педагогічні технології дистанційного навчання – це технології опосередкованого активного
спілкування викладачів із учнями з використанням телекомунікаційного зв'язку та
методології індивідуальної роботи учнів з структурованим навчальним матеріалом,
представленим у електронному вигляді. Інформаційні технології дистанційного навчання –
це технології створення, передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і
супроводу навчального процесу дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного
зв'язку.

На цей час існують декілька технологій дистанційного навчання. Вони відрізняються:
- за формою представлення учбових матеріалів;
- за наявністю посередника у системі навчання;
- за ступенем використання телекомунікацій та персональних комп’ютерів;
- за технологіями організації контролю навчального процесу;
- за ступенем застосування в технології навчання звичайних методів ведення навчального
процесу;
- за методами ідентифікації учнів підчас здачі екзаменів.

Для забезпечення проведення та контролю навчання в закладах освіти застосовуються
наступні системи дистанційного навчання: «Learning Space», «Hot Potatoes», Moodle,
„Прометей” та інші.

Однією з ключових складових дистанційної освіти є контроль і діагностика знань,
реалізація які, в умовах відсутності безпосереднього контакту між учасниками навчального
процесу, викликають певні технічні і організаційні труднощі. Найбільш розповсюдженою
формою перевірки знань є комп’ютерне тестування.  Науковці і спеціалісти в області
електронної освіти і інформаційних технологій зробили значний внесок в розробку різних
методів реалізації тестування. У роботі П. Брусиловського [1] подано детальний огляд
життєвого циклу тестових завдань в освітній Web-системі, що включає такі стадії як
підготовка,  подання і оцінювання.  Як правило,  стадія підготовки тестових завдань
залишається слабко автоматизованою і вимагає безпосередньої роботи викладача.

У той час, як багато досліджень в області комп’ютерного контролю знань зосереджені
на питаннях валідності і надійності тестів [2], питання формування самого банку завдань в
більшості випадків залишається виключно прерогативою викладача, що працює без
використання інтелектуальних засобів автоматизації даного процесу. Традиційний підхід до
створення засобів тестування фактично являє собою комп’ютеризацію ручного тестування.
Суть такого підходу полягає у використанні інформаційно-комунікаційних технологій
замість паперової роботи, що дає додаткові можливості щодо управління формуванням
тестів з банку створених завдань та автоматичної перевірки результатів. Суттєвими
недоліками підходу є висока трудомісткість самого процесу по формуванню тестових
завдань, проблема захисту від недобросовісного проходження тесту, педагогічна
відповідальність за адекватність вмісту контролю навчальному контенту.

Одним з перспективних і порівняно нескладних в реалізації є підхід параметризованих
тестів [3]. Суть підходу полягає у наданні різним студентам шаблонного завдання, яке
відрізнятиметься певними параметрами, які генеруються автоматично. Відповідь вводиться з
клавіатури. Таким чином кожен студент отримує індивідуальне завдання, а система за
певною формулою чи алгоритмом,  підставляючи параметри,  отримує вірну відповідь для
подальшої перевірки відповіді, введеної студентом. Недоліком підходу є його вузька
предметна спрямованість. Так, параметризовані тести добре підходять для організації
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контролю практичних навичок в точних науках, а також програмуванні, проте не підходять
для перевірки теоретичних знань, а також контролю в гуманітарних науках.

Певного поширення у дослідженнях автоматизації контролю знань отримав підхід
застосування семантичних мереж для автоматизації побудови тестів [4]. Складовою
частиною семантичних мереж є так звані тріади [4,5]: сутність 1 – відношення – сутність 2.
Завдання тесту будується шляхом вилучення однієї з ланок тріади і постановкою запитання
про відсутню ланку. Недоліки полягають у великих витратах при складанні завершеної
цілісної семантичної мережі, яка б коректно відображала дану предметну область, та
лінгвістичній незрозумілості і, часом, недоцільності завдань, що генеруються.

Альтернативним методом забезпечення контролю знань є використання понятійно-
тезисної моделі (ПТМ),  головним елементом якої є така сутність як поняття,  предмет
обговорення, деякий об’єкт з предметної області, про який в навчальному матеріалі є
відомості.  Поняття вказує на деякий об’єкт з предметної області,  про який іде мова,  і який
представляється для вивчення. Теза – це відомість про поняття. У той час, як поняття лише
вказують на предмет, про який іде мова в тексті, тези є змістовим або описовим наповненням
бази знань. Поняття і тези можуть бути віднесені до певних класів. Ця класифікація служить
для збереження в БЗ інформації про смисловий або лексичний характер того чи іншого
поняття чи тези.

Алгоритм побудови тестових завдань з використанням ПТМ реалізований автором
статті засобами мови JAVA. Впровадження системи автоматизованого тестування з
використанням понятійно-тезисної моделі надасть наступні переваги:
- простоту створення бази знань, що служитиме основою для генерації тестових завдань;
- можливість побудови тестових завдань різних типів;
- лексичну зрозумілість тестових завдань;
- можливість гнучкої побудови тестів в залежності від необхідної ділянки навчального
контенту, мети і стратегії тестування;
- можливість використання результатів тестування для адаптивного налаштування
індивідуального процесу навчання.

Література:
1. Berners-Lee T. "Spіnnіng the Semantіc Web: Brіngіng the World Wіde Web to Іts Full Potentіal", The MІ Press,
2005.
2. Brusilovsky, P. and Miller, P., Web-based testing for distance education. In: P. De Bra and J. Leggett (eds.)
Proceedings of WebNet'99, World Conference of the WWW and Internet, Honolulu, HI, Oct. 24-30, 1999, AACE, pp.
149-154.
3. Pathak S., Brusilovsky P. Assessing Student Programming Knowledge with Webbased Dynamic Parameterized
Quizzes. In Barker P and Rebelsky S (eds) ED-MEDIA'2002 - World Conference on Educational Multimedia,
Hypermedia and Telecommunications, Denver, CO, June 24-29, 2002, pp. 1548-1553
4. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. Учебная книга для преподавателей вузов, учителей школ,
аспирантов и студентов пед. вузов. 2 изд.,испр.. и доп.М.:Адепт.1998-217с.
5. Елизаренко Г.Н. Проектирование компьютерных курсов обучения: концепция, язык, структура. НТУУ
«КПИ». Киев, 2001.

Клименко М . В. група ЗІТ-51М
Гадецька З. М. к.т.н., зав. кафедри ІТЕК СУЕМ

СИСТЕМА ПОДАЧІ ЗВІТНОСТІ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В
ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО

ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ
З 01.07.2002 р. управління ПФУ стало єдиним органом, який виконує всі функції,

пов’язані з пенсійним обслуговуванням – від збору та накопичення коштів на фінансування
пенсій до призначення, нарахування та їх виплати. ПФУ України зробив крок назустріч
страхувальникам, надаючи у відповідності до чинного законодавства України можливість
подання звітності в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису
(ЕЦП). Нова форма взаємовідносин дозволяє значно економити робочий час, як
страхувальників, так і працівників Пенсійного фонду. Скорочення часу на підготовку звітів
страхувальником та їх обробку спеціалістами ПФУ особливо важливе у зв'язку із
запровадженням щомісячної звітності у системі персоніфікованого обліку, що є основою

http://www.setlab.net/?view=concept:7
http://www.setlab.net/?view=concept:7
http://www.setlab.net/?view=concept:8
http://www.setlab.net/?view=concept:7
http://www.setlab.net/?view=concept:7
http://www.setlab.net/?view=concept:7
http://www.setlab.net/?view=concept:7
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накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Відповідно до пункту 1.3 розділу 1 Порядку формування та подання страхувальниками звіту,
щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
органам ПФУ, який затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від
05.11.2009 № 26-1 [1], (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 №
1136/17152) страхувальники, які мають більше 10 найманих працівників, повинні подавати
звіт до пенсійного фонду на паперових та електронних носіях обов’язково. Обов’язковим
елементом такої схеми є візуальний контроль на співпадання електронного варіанту з
паперовим. Оригінальним є саме паперовий документ.

В системі подання звітів в електронній формі оригіналом є електронний документ, що
надійшов від страхувальника. Цей звіт після проведення відповідних контролів заноситься у
базу даних. В даному випадку спеціаліст не має права вносити в базу жодних правок. Це
буде рівноцінним внесенню правок в паперовий документ.

Порядок подання звітів в ПФУ в електронній формі був затверджений постановою
Правління Пенсійного фонду України від 19.04.2007 № 7-7 [] і зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 27.04.2007 під № 436/13703 [2]. Порядок визначає загальні принципи
організації інформаційного обміну і участь страхувальника в цьому процесі. Подання
страхувальниками звітів в електронній формі здійснюється за ініціативою страхувальника, у
відповідності до вимог Порядку та чинного законодавства України. Звіт в електронній формі
є електронним документом і повинен відповідати вимогам Закону України „Про електронні
документи та електронний документообіг” від 22.05.2003р. № 851-IV [3].

Електронний документ в системі подання електронних звітів, поданий відповідно до
Порядку, згідно з законодавством є оригіналом, має юридичну силу, повинен зберігатися та
може використовуватися як доказ в суді або під час розгляду спорів у досудовому порядку.

Страхувальник, який виявив бажання подавати електронні звіти, листом довільної
форми інформує про це управління ПФУ в районі, де він зареєстрований як платник
страхових внесків. Для формування електронних звітів страхувальник повинен мати [3]:

- вихід в Інтернет;
- спеціалізоване програмне забезпечення для формування звітів;
- програмне забезпечення для накладення ЕЦП та криптографічного захисту інформації;
- дійсні посилені сертифікати відкритих ключів ЕЦП, сформовані акредитованим

центром сертифікації для посадових осіб страхувальника, які мають право на підпис звітів.
ПФУ від 1 січня 2010 року для оптимізації системи звітності запровадив новий порядок

звітності до органів Фонду. Новий Порядок затверджено постановою правління ПФУ [4].
Замість подачі щомісячного розрахунку сплати страхових внесків та щорічних даних до
системи персоніфікованого обліку запроваджується єдиний звіт страхувальника до
Пенсійного фонду, який включатиме персональні дані про осіб та відповідні розрахунки
страхових внесків, які страхувальник повинен сплатити. Із 2010 року звітність з
персоніфікованого обліку подається не раз на рік,  як це було раніше,  а щомісяця,  а це
величезний комплект документів. Для формування і подання цієї звітності потрібно багато
часу і витратного матеріалу (папір, засоби друку). Тому електронна форма взаємодії
дозволить значно економити робочий час як страхувальників, так і працівників ПФУ.

На сьогоднішній день схема надання звітності в електронній формі до Пенсійного
фонду працює стабільно вже більше двох років, проте можливістю надання звітності до
відділу надходження доходів в електронній формі щомісяця користуються в середньому
лише 40 відсотків підприємств, установ, організацій та приватних підприємців міста. Також
ряд підприємств надають до відділу персоніфікованого обліку відомості про своїх
працівників, що досягли пенсійного віку, підписані електронним підписом.

Проте, незважаючи на розгорнуту інформаційно-роз’яснювальну роботу відділень
ПФУ, кількість підприємств та приватних підприємців з найманою робочою силою, які
усвідомлюють вимоги часу та використовують електронний підпис, у порівнянні із
загальною кількістю роботодавців, яка звітує до Пенсійного фонду, досить мізерна. Тому
таким важливим є на сьогодні дослідження організації роботи із подання звітності в
електронній формі до органів ПФУ.

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=512490
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http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=512490
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Дослідження та вирішення проблем подання звітності до ПФУ в електронному вигляді
з використанням електронного цифрового підпису проводилось на прикладі управління ПФУ
в Шполянському районі. Можна назвати такі переваги для підприємців та підприємств
подання звітності до ПФУ в Шполянському районі в електронному вигляді:

- скорочується час підготовки звітів приблизно в 3-4 рази;
- в звіті значно зменшується кількість помилок, крім того, звіт складається відповідно

до вимог, і, як наслідок, – виключення більшості штрафних санкцій;
- подання звітності без черги, не відвідуючи територіальні органи ПФУ;
- немає необхідності в підтвердженні даних електронних звітів у паперовому вигляді;
- відсутня потреба самостійно відслідковувати всі поточні зміни законодавства у

формах звітності;
- імідж прогресивної організації, що розуміє важливість і ефективність комп'ютеризації.
Електронні звіти ПФУ в Шполянському районі створюються та подаються

страхувальниками у строки та за формою, встановленими ПФУ для відповідних звітів у
паперовій формі. На сьогодні існує два варіанти подання звітності в електронному вигляді з
використанням ключів ЕЦП:

1. З застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення. Звіт формується за
допомогою безкоштовного програмного забезпечення „АРМ-Звіт страхувальника”,
комерційного програмного забезпечення „Бест-Звіт”, підписується електронно-цифровим
підписом та відправляється електронною поштою на адресу ІЦ СПОВ.

2. З застосуванням веб-технологій. Цей спосіб передбачає створення електронної
звітності та надсилання звітних документів до адресатів безпосередньо з Порталу „Звіт
оператора”, використовуючи електронні ключі АЦСК (ДСЗУ).

Запровадження сучасних комп’ютерних технології у ПФУ в Шполянському районі
дозволяє формувати реальну картину стану сплати страхових внесків всіх платників району.
Завдяки функціонуванню цієї бази спеціалісти управління Фонду і в районі,  і в області
володіють інформацією про кількість працівників на підприємствах, розмір заробітної плати
та розмір її заборгованості.
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МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО WEB-
САЙТУ УНІВЕРСИТЕТУ

Сьогодні більшість навчальних закладів мають свої Web-сайти, на яких вони
розміщують інформацію про університет, мультимедійні додатки, анкетування та інше.

СУЕМ також має свій власний Інтернет-ресурс, який знаходиться на етапі повної
реконструкції: розробляється новий дизайн, нова структура сайту, повністю оновлюються
матеріали сайту.

Основні завдання, які ставить перед собою авторський колектив під час розробки Web-
сайту: формування позитивного, привабливого іміджу університету; розповсюдження
відомостей про університет, переваги навчання в ньому, структуру та завдання університету,
спеціальності, які представлені в університеті; діяльність наукових шкіл університету, умови
вступу до університету та ін.

Авторами статті пропонується представити послідовність етапів процесів повної
реконструкції Інтернет-ресурсу СУЕМ в вигляді бізнес-моделей засобами пакету BPwin.

http://www.zvitoperator.com.ua/
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BPwin  –  потужний інструмент моделювання,  який використовується для аналізу,
документування та реорганізації складних бізнес-процесів. Модель, створена засобами
BPwin,  дозволяє чітко документувати різні аспекти діяльності –  дії,  які необхідно зробити,
способи їх здійснення, потрібні для цього ресурси та ін [1].

BPwin поєднує в одному інструменті засоби моделювання функцій (IDEF0), потоків
даних (DFD) і потоків робіт (IDEF3). За допомогою функціонального моделювання (нотація
IDEF0) можна провести систематичний аналіз бізнесу, зосередившись на регулярному
вирішувані завдань і функцій. При розробці програмного забезпечення часто
використовується модель (DFD), котра відображає потоки даних. Моделювання потоків
робіт (нотація IDEF3) дозволяє розглянути конкретний процес, проаналізувати операції, з
яких він складається, а також точки прийняття рішень, що впливають на його хід [2].

Авторами статті побудовані бізнес-моделі в нотації IDEF0 і DFD.
На рисунку 1  представлена модель IDEF0,  яка відображає процеси створення

корпоративного сайту університету та на рисунку 2 представлена модель IDEF0 з
деталізацією етапу розробки сайту.

Рис. 1 Модель IDEF0 процеси створення корпоративного сайту університету

На моделі (рис. 1) представлені послідовні етапи повної реконструкції Web-сайту
університету: розробка концепції, складання і затвердження ТЗ, розробка сайту, розміщення
сайту, супроводження; основні інструменти та ресурси.

Бізнес-модель (рис. 2) відображає найбільш трудомісткий етап розробки сайту. Він
включає: розробку дизайну, верстання дизайну, програмування сайту, тестування розробки.

На базі побудованих бізнес-моделей IDEF0 була проведена повна реконструкція Web-
ресурсу університету. Результати роботи авторського колективу щодо розробки
корпоративного Web-сайту університету можна переглянути за посиланням
[http://www.suem.edu.ua]. Розроблений Web-сайт СУЕМ базується на принципах
корпоративності, відкритості, забезпечує швидкий та якісний доступ до інформації про
університет, дозволяє залучити активну молодь до здобуття вищої освіти.
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Рис. 2 Модель IDEF0 етап розробки сайту
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завідувач кафедри економічної теорії, СУЕМ
НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОЕКОНОМІКА – НОВИЙ НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ

ПРОРИВ
Нанотехнології стають найбільш прогресивною технологією ХХІ століття, в арсеналі

якої величезний потенціал застосувань і економічних переваг, що сприяє розвиткові
національної й світової економік.

Широке впровадження нанотехнологій у виробничу діяльність людини стане
своєрідною нанореволюцією ХХІ століття. На зіткнені двох тисячоліть людство вступило в
нову епоху, в якій будуть переважати нанотехнології, наноматеріали, наноприлади та
нанонауки. В основі науково- технічного прориву на нанорівні, що спостерігається в
промислово розвинутих країнах, лежить використання нових функціональних можливостей
матеріальних систем, обумовлене особливостями процесів перенесення і розподілу зарядів,
енергії, маси й інформації при наноструктуруванні. Ці властивості покладені в основу
більшості інноваційних рішень у всіх сверах традиційного виробництва. Нанотехнології
посідають одне з перших місць серед критичних технологій, без розвитку яких жодна країна
світу не може вийти на конкурентний технологічний рівень і створення інтелектуальної
власності у сфері науки й технологій.

В 1959 році Нобелівський лауреат Фейман передбачав появу таких технологій, техніки,
науки, що дозволять створювати структури на атомно-молекулярному рівні.

Маніпулюючи молекулами,  атомами вчені моделюють структури,  які придають
матеріалам і приладам зовсім нові, а інколи незвичайні властивості. Вперше в житті людства
створюються матеріали з потрібними для людини властивостями. Ось тільки деякі з них:
прозорий і гнучкий матеріал з вагою пластику і твердості сталі, еластичні покриття, що
являють собою сонячну батарею, матеріали для електрода і електричної батареї, яка в
десятки і сотні разів довговічніша за звичайну.

В сучасних умовах нанонаука розвивається послідуючими напрямками:
нанобіотехнології, наноматеріали, наноприлади та наноінструменти .
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Однією з перших хто втілив нанотехнологій у виробництво є автомобільна галузь. Вже
зараз обсяг продукції з використанням нанотехнологій в автомобілебудуванні складає 8
млрд. доларів, а прогноз на 2015 рік – 54 млрд. Докорінно змінюються звичні елементи
автомобіля щоб покращити ефективність, безпечність і екологічність автомобіля,
застосовуючи нові матеріали, революційні двигуни, наноприлади. Вже існує революційно
новий матеріал для кузовів авто,  що є міцним,  не піддається корозії і в той же час є дуже
легким.  Корпуси болідів (  Формула -1)  виробляють з композиту,  на основі карбонітного
волокна, що дає змогу витримувари удари на швидкості 300 км/год. З карбон-металічних
композитів виробляють і гальмівні диски, які не перегріваються при різкому гальмуванні.
Додавання певних наночастинок в паливо збільшує його ККД та зменшує кількість викидів в
атмосферу. Вже проведені дослідження самовідновлюючих покриттів - «розумні матеріали»,
насичені нанокапсулами. При пошкодженні чи появі корозії вони автоматично
регенируватимуть в початковий стан. Автомобіль на водневих елементах вже чекає людство
в 2015 році, а ось електромобілі на сонячних установках вже широко використовується
людством .

Революційних досягнень чекають і в медицині – в боротьбі з раком, небезпечними
інфекціями, ранній діагностиці, протезуванням. Ось лише один приклад. Вбиваючи мікроби
чи руйнуючи пухлину, ліки зазвичай наносять удар і по здоровим клітинам. Саме через це
деякі важкі хвороби досі не вдається вилікувати, вихід один – доставляти потрібні речовини
прямо до поражених клітин і лікувати вражені клітини не наносячи шкоду здроровим. Для
цього створюють нанокапсули, найчастіше, біологічні частини (ліпосоми), в середині яких
розміщується нанодоза біологічно активних речовин, потім забезпечується адресна доставка.
Проникаючи через мембрани вони знищують певні види клітин. Зовсім недавно з`явилися
препарати такого типу – для боротьби з певними видами раку. Діагностика стану
індивідуальних клітин прямо в організмі – це ще одне досягнення нанотехнологій.
Випробовуються зонди, що складаються з оптоволокна, товщиною в десятки нанометрів, до
яких приєднаний хімічно чуттєвий наноелемент. Зонд вводиться в клітину і передає
інформацію по оптоволокну, що дає змогу ранньої діагностики. Відкриття нанотехнологій
дозволило вирощувати органи, клонувати та проводити операції на клітинному рівні.

Слід звернути увагу і на нанотехнології в харчовій промисловості. Вже близький час
для завершення упаковочних матеріалів, які контролюватимуть якість продукції, змінюючи
колір індикаторів на упаковці. Гіганти харчової промисловості спільно з великими
університетами працюють над програмою «інтерактивна їжа». Покупець зможе набрати код
на пульту мікрохвильового передатчика і запрограмувати смак, набір вітамінів і корисних
речовин продукту. Для того щоб наноїжа стала реальністю, інвестори вже вклали 4 млрд.
доларів,  а до 2020  року на цю програму буде залучено 20  млрд.  доларів.  Мова йде не про
генетично модифіковані організми, а про зовсім нові якісні, корисні для людського організму
продукти.

Як ми бачимо, в основі науково-технічного прориву на наноріврі, що спостерігається в
промислово-розвинених країнах лежить використання нових функціональних можливостей,
матеріальних систем, обумовлене використанням нанотехнологічних досягнень.

Національно-науковий фонд США прогнозує, що вартість світового ринку
нанопродуктів у 2015 році досягне 1 трлн. доларів; інші показники – 150 млрд. у 2010р.
(Mitsubishi Inst) 2,6 трлн. у 2014 році (Lux Resorch). Прогнози відрізняються один від одного
але підтверджують значне збільшення ринку нанопродуктів в світі.

В абсолютних показниках витрати на розвиток нанотехнологій становлять мільярди
євро: в США – більше 3,5 , в Японії – 2,7, в Європі – більше 2,5. Стосовно країн членів ЄС,
які мають більшу частку в європейських державних витратах на розвиток нанотехнологій
ніж європейська комісія, то тут основними інвесторами є Німеччина, Франція і
Великобританія. Обсяги фінансування цієї сфери Японією і Південною Кореєю відповідають
європейським обсягам. Значними є обсяги державних витрат на розвиток нанотехнологій в
Китаї.  У США загальні витрати федерального уряду і федеральних штатів в 2004  р.
становили 1,2 млрд. євро, а в 2007р. – 2,5 млрд. – це найбільші державні витрати в світі на
розвиток нанотехнологій.
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Також, слід зазначити, що інвестуванням в розвиток нанотехнологій займаються великі
корпорації, промислові гіганти, венчорні підприємства, тобто підприємства, які працюють в
наносфері щоб освоїти нанотехнології та втілити їх в життя. Так як розуміють, що
нанотехнології – це ключ до лідерства на ринку та забезпечення собі у майбутньому великих
прибутків. Відображення фінансування розвитку нанотехнологій венчорними
підприємствами світу.

Такі кардинальні зміни в науці стали причиною змін в системі аналізу контролю,
планування, розподілу, виробництва економіки. Нанотехнології

Змусили змінити саму систему базисних наук.
Термін «Наноекономіка» в навчальній літературі в перше з’явився в 1987 році вченим

К. Ерроу.
Сам термін «наноекономіка» використовується в двох поняттях:

1) Як пріоритетний опис сектора економіки, використовуючи нанотехнології
(конструювання, створення матеріалів речовин, продуктів на атомному і молекулярному
рівні

2) В іншому, зміст цього слова це вивчення теорії економічної поведінки в процесах
нанотехнічного виробництва .

Найбільш відомий поділ економічних наук на розділи (дисципліни) базується на
класифікації об`єкту і предмету дослідження .Таким чином економічну науку розділяють на
дві основні області : мікро і макро економіку. Однак дихотомічний поділ всієї економічної
науки на дві дисципліни не відповідає потребам сьогодення.

Наноекономіка, описує мотивацію і фактори поведінки окремого соціального індивіда,
і відноситься до самого нижнього рівня в структурі економічної системи в той час, як
мегаекономіка до вищого. Відповідно до структури кожна із дисциплін має свої предмети і
об’єкти дослідження

Щодо українського нанотехнічного ринку, то він знаходиться на початковому етапі
свого становлення, це зумовлено тим, що нанотехнологіям не приділяється значної уваги.
України немає навіть в списку країн, які мають національні нанотехнологічні програми
.Триматися в руслі нових тенденцій старається лише Міністерство освіти і науки, а точніше –
Національна академія наук України, розробивши проект концепції комплексної програми
фундаментальних досліджень «Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології». Ні
в жодному офіційному документі, прийнятому на парламентському чи призиденському рівні
терміну «нанотехнології» немає.

Перші досліди на нанорівні українські вчені вели ще в довоєнні роки – працювали з
колоїдними сумішами вивчаючи властивості наноплівок та наночастинок. Навіть зараз в
деяких областях в нас є оригінальні розробки. Самими перспективними із них – електроніка
та матеріалознавство.

При вивчені, наприклад нанопроцесів в області хімії твердого тіла Інституту загальної і
неорганічної хімії ім.  Вернадського були виявленні нові властивості металу,  які дозволили
розробити керамічний нагріваючий елемент, не викликаючий іскри. Новинка успішно
пройшла промислові випробування.

На основі результатів фундаментальних досліджень в області наноструктур і
біотехічних процесів інтенсифікації тепломасообміних процесів вчені Інституту технічної
теплофізики НАН України розробили технологію та обладнання по виробництву сухої
суміші «Малятко ГА» (гіпоалергічна). Новий вітчизняний функціональний продукт
застосовується для новонороджнних з алергією на молочний білок.

Дослідницька діяльність в області нанопроцесів ведеться і в інших інститутах НАН
України: Радіофізики і електроніки ім. А.Я Усікова, полупровідників ім. В.Е. Лошкарьова,
низьких температур ім. Б.І. Веркліна, металофізики ім. Г.В. Курдюмова, хімії
високомолекулярних сполук, електроної фізики, монокристалів, магнетизма і інших
структурних підрозділів.

Розвитку національним нанотехнологіям допомагає міжнародне партнерсто з США,
Японією, ЕС, Росією. Але все ж таки нанотехнологічний потенціал України є. Але слабке
його фінансування та не надання нанотехнологіям стратегічно – пріоритетного статусу
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розвитку України зводить на нівець всі наукові дослідження вітчизняних вчених. Початкові
кроки для розвитку нанотехнологій в Україні були започатковані створенням постанови
Академії Наук України про створення Міжнародного інноваційного центру нанотехнологій
СНД 08.07.2009р. м. Київ.

Звичайно, потрібна програма масштабного характеру, яка б дозволила сконцентрувати
наукові та інженерні кадри країни в базових підприємствах і закладах. Слід врешті-решт
зрозуміти,  що є в країні наукові і виробничі структури,  які країна ні в якому разі не може
втратити. Для вирішення цих задач залишилось не більше 10 – 15 років. По закінченню цього
терміну підуть в небуття научні школи та інженерно-виробничі колективи. Від розуміння
керівниками країни цих простих істин залежить на якому горизонті ери нанотехнологій і
нановиробництва буде Україна. Деякі технології українських вчених є і сьогодні
конкурентноспроможними на світових ринках, але слабке фінансування науки не дає змоги
проводити нанодослідження і змушує вчених виїзджати за кордон і працювати на іноземні
фірми. Дуже важливо не втратити темпи розвитку нанонауки, якщо наша країна втратить
свій потенціал в області нанотехнологій, вона буде приречена на роль постачальника
сировини для світової економіки.

Романенко О. К. група ІТ-71
Молодик Т.В. викладач кафедри ІТЕК, СУЕМ

WINDOWS И LINUX: ЧТО БЕЗОПАСНЕЕ?
Много копий было сломано в спорах о том, действительно ли Linux – более безопасная

операционная система, чем Windows. Мы сравнили Windows и Linux по значениям
следующих параметров в 40 последних программных коррекциях/уязвимостях для Microsoft
Windows Server 2003 и Red Hat Enterprise Linux AS v.3:

1. Серьезность уязвимостей в системе безопасности, которая оценивается по
следующим показателям:
o возможный ущерб (насколько велик вред от использования ОС с незакрытой
уязвимостью?);
o возможность использования (насколько легко использовать данную уязвимость?);
o возможная доступность (какого рода доступ требуется для использования данной
уязвимости?).

2. Количество уязвимостей, серьезность которых определяется как Критическая.
Результаты сравнения не оказались неожиданными. Даже по субъективным и

заниженным стандартам, применяемым Microsoft, по меньшей мере 38% последних
программных коррекций предназначены для ликвидации брешей, которые Microsoft относит
к критическим. Только 10% программных коррекций и предупреждений в Red Hat относятся
к брешам, имеющим критический уровень серьезности. Приведенные результаты получены
при условиях, благоприятных для Microsoft и обоснованно жестких для Red Hat, так как они
основаны на критериях Microsoft, а не на используемых нами более строгих показателях
безопасности. Если применить наши собственные критерии, то количество критических
брешей в Windows Server 2003 возрастет до 50%. [3]

Почему же тогда так много,  на первый взгляд,  убедительных уверений в том,  что
операционная система Linux в действительности менее безопасна, чем Windows?
Обоснование вывода о меньшей безопасности Linux содержит вопиющие логические
несоответствия. Нужно всего лишь чуть внимательнее рассмотреть этот вопрос, чтобы
развенчать мифы и найти логические ошибки, лежащие в основе следующих часто
повторяемых утверждений:
1. Windows подвергается такому количеству атак только потому, что имеет больше
инсталляций, чем Linux. Следовательно, Linux была бы столь же уязвима, если бы имела
столько же инсталляций.
2. Открытый код по природе своей значительно опаснее, поскольку злоумышленникам легче
найти бреши в системе безопасности.
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3. Для Linux имеется больше предупреждений об уязвимостях, чем для Windows,
следовательно, Linux менее безопасна, чем Windows.
4. В случае операционной системы Linux проходит больше времени между обнаружением
бреши и выпуском соответствующей программной коррекции, чем в случае Windows.

Ошибка утверждений 3  и 4  в том,  что они игнорируют наиболее важные показатели,
позволяющие оценить безопасность одной операционной системы по сравнению с другой.
Как будет показано в разделе "Реальные показатели безопасности и серьезности", попытки
характеризовать безопасность на основании одного показателя (например, по тому, сколько
времени проходит между обнаружением бреши и выходом программной коррекции) не дают
значащих результатов. Возможный ущерб любой обнаруженной уязвимости показывает,
какой вред может быть нанесен в результате ее использования злоумышленником.
Уязвимость, позволяющая раскрыть все пароли администраторов, имеет высокий показатель
возможного ущерба. Этот показатель для бреши, в результате использования которой
начинает мерцать экран, обычно намного ниже, он возрастает только в том случае, если это
конкретное повреждение трудно исправить.

Возможность использования показывает, насколько просто или сложно использовать
данную уязвимость, потребуется ли высокая квалификация в программировании или эту
уязвимость сможет использовать любой человек с самыми элементарными знаниями в
указанной области. Возможная доступность показывает, какой уровень доступа необходим
для использования данной уязвимости. Если любой начинающий хакер (тот, кого обычно
называют "script kiddies") из Интернета может использовать брешь на сервере, защищенном
межсетевым экраном, то эта брешь имеет очень высокую возможную доступность. Если же
использовать брешь сможет только сотрудник компании, имеющий действующие
регистрационное имя и пароль, причем исключительно с компьютера, находящегося в
здании компании, то возможная доступность этой бреши значительно меньше.

В дебатах о превосходстве одной операционной системы над другой часто упускается
из виду, что уязвимости в системе защиты почти всегда коренятся в приложениях. Данное
обстоятельство создает определенные трудности при сравнении Windows и Linux, потому
что эти две системы находятся в неравном положении с точки зрения переносимости и
доступности приложений.

С одной стороны, большинство популярных приложений для Microsoft Windows
составляют приложения Microsoft, и они запускаются только под Windows. Когда
обнаруживается брешь в Microsoft Exchange, можно обоснованно полагать, что эта проблема
затронет только клиентов Windows.  Microsoft  Exchange  не функционирует ни в Linux,  ни в
Solaris, ни где-либо еще, кроме Windows.

С другой стороны, web-сервер Apache чаще всего ассоциируется с Linux, UNIX или
другими UNIX-системами, но Apache функционирует и под управлением Windows. Поэтому,
сравнивая общую безопасность Windows и Linux,  можно ли считать,  что брешь в Apache  –
это дефект только Linux? Или она негативно сказывается и на Linux, и на Windows?

Еще больше усложняет проблему то, что известно несколько случаев, когда брешь в
Apache почти (или даже совсем) не опасна для Linux, но является серьезной уязвимостью в
Windows. Обратная ситуация встречается крайне редко, если вообще встречается. Следует ли
понижать оценку общей безопасности Windows потому, что эта система более подвержена
неблагоприятному воздействию, чем Linux, при использовании программного обеспечения,
которое обычно ассоциируется с Linux? Вопрос о том, учтен ли какой-либо из этих факторов
при сравнении общей безопасности Windows и Linux, ни в коем случае нельзя оставлять без
внимания. [3]
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Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ У ГАЛУЗІ

СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
Структура системи створення цінності відбиває організаційний аспект процесу

створення споживчої цінності в галузі, розподіляючи між компаніями бізнес-процеси по
створенню споживчої цінності. Взаємодія і взаємозв'язки між компаніями відображаються в
структурі системи створення цінності у відповідності із логікою їхнього виконання,
обумовленою архітектурою системи створення цінності. Найкращим чином специфіку
створення цінності в галузі стільникового зв'язку України відображає структура системи
мережного типу.

Вибір конкретної структури системи створення цінності повинен базуватися на якійсь
моделі, що дозволяє визначити оптимальне значення критерію ухвалення рішення для
реальної економічної системи без безпосереднього експериментування із самою системою.
За визначенням Р. Шеннона [1, с. 7], модель - це інструмент, що використовується для
прогнозування і порівняння, який дозволяє логічним шляхом спрогнозувати наслідки
альтернативних дій і досить упевнено вказати, якій з них віддати перевагу.

Метод дослідження, що базується на розробці і використанні моделей, називається
моделюванням. Необхідність моделювання обумовлена складністю, а часом і неможливістю
прямого вивчення реального об'єкта (процесу). Значно доступніше створювати і вивчати
прообрази реальних об'єктів (процесів), тобто моделі.

На сьогоднішній день загальновизнаної єдиної класифікації видів моделювання не
існує. Однак з безлічі видів моделювання на основі аналізу літературних джерел [1-5] можна
виділити наступні:
- концептуальне моделювання, при якому за допомогою деяких спеціальних знаків, символів,
операцій над ними або штучною мовами витлумачується основна думка (концепція) відносно
об'єкта дослідження;
- інтуїтивне моделювання, що зводиться до уявного експерименту на основі практичного
досвіду працівників;
- фізичне моделювання, при якому модель і об'єкт моделювання являють собою реальні
об'єкти або процеси єдиної або різної фізичної природи;
- структурно-функціональне моделювання, при якому моделями є блок-схеми, графіки,
креслення, діаграми, таблиці, рисунки, доповнені спеціальними правилами їхнього
об'єднання і перетворення;
- математичне (логіко-математичне) моделювання,  при якому моделювання,  включаючи
побудову моделі, здійснюється засобами математики і логіки;
- економіко-математичне моделювання (різновид математичного моделювання), при якому
моделями є системи рівнянь, що відбивають найбільш істотні властивості реального
економічного об'єкта або процесу;
- імітаційне (програмне) моделювання,  при якому логіко-математична модель
досліджуваного об'єкта являє собою алгоритм функціонування об'єкта, реалізованого у виді
програмного комплексу для комп'ютера.

Перераховані види моделювання не є взаємовиключними і можуть застосовуватися
одночасно або в деякій комбінації. Зокрема , за твердженням О. Пєтухова [4, с. 58],
концептуальна модель у сукупності з кількісними вихідними даними є основою для розробки
економіко-математичної моделі.

Економіко-математична модель є основним засобом експериментального дослідження
економіки і має наступні властивості:
- імітує реальний економічний об'єкт (процес);
- дозволяє здійснити перехід від концептуального трактування об'єкта дослідження до
економічного, тобто перейти до оцінки економічних параметрів функціонування об'єкта
дослідження;
- характеризується відносно низкою вартістю;
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- може багаторазово використовуватися;
- враховує різні умови функціонування об'єкта.

Економіко-математична модель формування системи створення цінності повинна
ґрунтуватися на принципах системного аналізу і методах дослідження операцій, оскільки
ухвалення рішення щодо структури системи цінності вимагає всебічного обліку всіх істотних
факторів, що впливають на рішення проблеми, і кількісного обґрунтування. Системний
аналіз дозволяє комплексно розглянути об'єкт дослідження як систему взаємозалежних
складених елементів, їхніх властивостей, якостей; а попереднє кількісне обґрунтування
прийнятих рішень є основною задачею дослідження операцій.

Таким чином, рішення конкретної задачі визначення оптимальної структури системи
створення цінності в галузі стільникового зв’язку України з застосуванням методів
системного аналізу і дослідження операцій потребує подальшого дослідження у наступних
напрямках:
- вивчення взаємозв'язків, що визначають згодом прийняття рішень, і встановлення критерію
ефективності, що дозволяє оцінювати переваги того або іншого управлінського рішення;
- побудова економіко-математичної моделі вибору оптимальної структури системи
створення цінності.
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Щербина А. група ІТ-51
Гладка Л. І. викладач кафедри ІТЕК, СУЕМ

РОЗРОБКА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПІДРУЧНИКА “СИСТЕМИ ОБРОБКИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”

На сьогодні, одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти є впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення
навчально-виховного процесу, доступність, ефективність освіти та рівний доступ до якісної
освіти, підготовку молоді до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [4]. Досягненням
цієї мети є створення електронних засобів навчального призначення. Впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі відкриває широкі
перспективи поглиблення теоретичної бази знань студентів, посилення прикладної
спрямованості навчання, розкриття творчого потенціалу студентів у відповідності до їх
запитів і здібностей.

В роботі розроблений проект мультимедійного електронного підручника для вищих
навчальних закладів “Системи обробки економічної інформації” з використанням UML 2.0.
Проект реалізований за допомогою програмного засобу "еХе". Програма еХе є сучасним
XHTML-редактором, за допомогою якого можна створювати сучасні електронні навчальні
матеріали (а також html-сторінки)  в різних форматах (основні -  html,  txt,  scorm, IMS content
package).

Метою розробки є визначення науково обґрунтованих методичних засад проектування
та використання електронних підручників у навчальному процесі вищих навчальних закладів
на прикладі навчальної дисципліни “Системи обробки економічної інформації”. Об'єктом
дослідження є навчальний процес з дисципліни “Системи обробки економічної інформації”.
Предметом дослідження є методика проектування та використання електронних підручників
у навчальному процесі вищих навчальних закладів на прикладі електронного підручника
“Системи обробки економічної інформації” [1,69].
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У відповідності з проблемою і метою дослідження виконані такі завдання:
1. Проаналізований стан розробки електронних підручників для вищих навчальних

закладів та методи їх впровадження у навчальний процес, умови ефективного використання
розробленого електронного засобу навчального призначення викладачами та студентами.

2. Описані науково-методичні вимоги до електронного підручника для вищих
навчальних закладів.

3. Розроблений електронний підручник “Системи обробки економічної інформації” та
методичні рекомендації щодо його використання під час вивчення дисципліни [3,156].
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