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Тези доповідей професорсько-викладацького складу

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

Вірьовкіна Н. М., старший викладач СУЕМ
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА БАЗА ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІННЯ
Сьогодні поняття «документаційне забезпечення» розглядається у різноманітних

аспектах та багатьма авторами наукової і навчальної літератури. Рогожин М.Ю. у своєму
навчально-практичному посібнику «Документационное обеспечение управления» у
загальному понятті документаційного забезпечення відокремлює поняття «документаційний
менеджмент» та «документування» [7, с. 113]. Додонова М.І. у статті «Секретарь в структуре
службы документационного обеспечения управления» [5] розгалужує напрями роботи
секретаря та служби документаційного забезпечення управління, а також надає визначення
вище зазначеному поняттю.  Іванова Т.В.  та Піддубна Л.П.  у навчальному посібнику
«Муніципальне діловодство»  [6,  с.  7-8]  визначають місце,  роль і значення документа в
організації та технології документаційного забезпечення управління в органах державної
влади та місцевого самоврядування. Астахова Л.В. у своїй статті «Документационное
обеспечение управления как отрасль деятельности» [4] трактує документаційне забезпечення
управління як галузь діяльності, що забезпечує документування та організацію роботи з
офіційними документами. При цьому офіційний документ розглядається як документ, що
створений юридичною або фізичною особою, оформлений та засвідчений у встановленому
порядку.

Фіонова Л.Р.  у статті «Современные технологи ДОУ –  путь к повышению
эффективности управления» [8] зазначає, що для якісного документаційного забезпечення
управління необхідне впровадження раціональної системи організації документаційного
забезпечення управління.

З метою забезпечення ефективності документування управлінської діяльності
необхідно забезпечити виконання порядку та правил документування управлінських дій,
тобто порядку та правил підготовки відповідних документів, які розповсюджуються на:
- зміст управлінських документів;
- структуру управлінських документів;
- стиль викладення управлінських документів;
- оформлення управлінських документів.

Правила підготовки документів у складі самостійних груп документації
конкретизуються у відповідних нормативно-правових актах та організаційно-розпорядчих
документах з питань документування управлінської діяльності.

Незалежно від виду та напряму, будь-яка діяльність повинна організовуватися
відповідно до нормативно-методичної бази. Це стосується і документаційного забезпечення
управління.

Нормативно-методична база документаційного забезпечення управління складається з
таких складових:
- положень Конституції України;
- законів України;
- Нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України;
- інших методичних документів.

Розглянемо більш ширше складові нормативно-правової бази документаційного
забезпечення управління:
- законодавчі акти України у сфері інформації, документації та документування;
- укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Уряду України,
які регламентують питання документаційного забезпечення в управлінні;
- правові акти органів виконавчої влади (міністерств, відомств, комітетів) як
загальногалузевого, так і відомчого характеру;
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- правові акти нормативного та інструктивного характеру;
- методичні документи з діловодства установ, організацій, підприємств;
- державні стандарти на документацію;
- уніфіковані системи документів;
-  класифікатори техніко-економічної і соціальної інформації.

Методичні документи документаційного забезпечення управління регламентують:
- технологію створення, обробки, зберігання, використання документів в організації,
установі, на підприємстві;
- роботу служби документаційного забезпечення управління, її структуру, функції,  штат,
технічне забезпечення тощо.

Крім того, архівні установи надають підприємствам та організаціям організаційно-
методичну допомогу щодо вдосконалення та організації документаційного забезпечення,
розробляють і затверджують обов’язкові для виконання всіма установами нормативно-
правові акти з питань організації документів у діловодстві, мають право перевіряти ведення
діловодства в установах та вимагати від керівників установ усунення виявлених внаслідок
перевірок недоліків.

Для вирішення проблеми щодо належного документаційного забезпечення в установі
необхідно чітко прописати процес управління, розробити відповідно до чинної нормативної
бази Інструкцію з діловодства, номенклатуру справ, Альбом і Табель уніфікованих форм
документів установи.

Література:
1. Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: Постанова
Кабінету Міністрів України // Офіційний вісник України. – 1997. - № 43. – Ст.50
2. Діловодство й архівна справа: Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. – [Чинний від 2005-07-01. –
К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 33 с. – ( Національний стандарт України).
3. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98. – К.: Держстандарт України, 1999. –
50с.
4. Астахова Л.В. Документационное обеспечение управления как отрасль деятельности // Делопроизводство.
– 2005. - № 2. – с. 3-9.
5. Додонова М.И. Секретарь в структуре службы ДОУ // Секретарское дело. – 2002. – № 2. – с. 3-6.
6. Іванова Т.В. Муніципальне діловодство: Навч.посібник. / Іванова Т.В., Піддубна Л.П. – К.: Либідь, 2004. –
312 с.
7. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления: учеб-практ. пособие./Рогожин М.Ю.–М.:ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 384 с.
8. Фионова Л.Р. Современные технологи ДОУ – путь к повышению эффективности управления //
Делопроизводство. – 2006. - № 1. – с. 16-20.

Захарова І. В., к.і.н., доцент, завідувач кафедри
документознавства та інформаційної діяльності, СУЕМ

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА ВНЗ
У педагогічній літературі інформаційна компетентність розглядається як складова

частина професійних компетентностей [3, 4]. Основою, яка об’єднує дослідження щодо місця
та ролі інформаційної компетентності у структурі професіоналізму майбутнього фахівця, є
поняття «інформація».

Сучасні публікації втілюють багатозначність сучасного тлумачення поняття
«інформаційна компетентність». До числа його значимих ознак відносять інформаційний
кругозір, теоретичні знання в галузі інформатики, сукупність знань, умінь і навичок з
пошуку, аналізу і використанню інформації, практичні знання і навички використання
сучасних інформаційних технологій, вираження активної соціальної позиції і мотивації
суб’єктів освітнього простору.

Аналіз показує також, що різні дослідники розглядають інформаційну компетентність
як у вузькому, так і широкому розумінні [1, 2]. У вузькому розумінні вона пов’язується з
умінням використовувати нові інформаційні технології, засоби і методи (по суті, це
компетентність в галузі інформаційно-комунікаційних технологій). У широкому ж розумінні
інформаційна компетентність пов’язана, крім цього, з уміннями здійснювати аналітико-
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синтетичну переробку інформації, вирішувати інформаційно-пошукові задачі, тобто
здійснювати інформаційну діяльність з використанням як нових, так і традиційних
технологій.

Проаналізувавши існуючі підходи до визначення поняття «інформаційна
компетентність», ми визначаємо інформаційну компетентність як інтегративне утворення
особистості, яке віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку
інформації та ефективної роботи з нею у всіх її формах та представленнях – як в традиційній,
друкованій формі, так і в електронній формі; здатності щодо роботи з комп’ютерною
технікою та телекомунікаційними технологіями, та здатності щодо застосування їх у
професійній діяльності та повсякденному житті.

Таким чином, інформаційну компетентність можна представити у вигляді сукупності
трьох компонент:
- інформаційна компонента (здатність ефективної роботи з інформацією у всіх формах її
представлення);
- комп’ютерна або комп’ютерно-технологічна компонента (визначає уміння та навички щодо
роботи з сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням);
- компонента застосовності (визначає здатність застосовувати сучасні засоби інформаційних
та комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач)
[1].

Інформаційна компетентність студента має допомагати йому бути в готовності до
постійного інформаційного пошуку та можливостей обробляти результати пошуку за
допомогою нових інформаційних технологій з метою придбання та поновлення знань, які
необхідні в навчально-пізнавальній діяльності.

Структурна модель інформаційної компетентності, наведена на рис.1, розроблена з
позицій системного підходу, дозволяє визначити основні напрямки роботи по її розвитку у
ВНЗ:

Рис 1. Структурна модель інформаційної компетентності

Блок, який відображає когнітивний аспект підготовки, включає інтегративний тезаурус
дисциплін інформаційного спрямування і передбачає знання студентами принципів обробки
інформації і роботи комп’ютерної техніки, основних програмних продуктів, які
використовуються у процесі навчання і в майбутній професійній діяльності (наприклад,
знати методи розрахунків економічних показників та їх реалізацію за допомогою
комп’ютерних технологій).

Діяльнісний блок відображає уміння в галузі використання засобів інформаційних
технологій, які студент може продемонструвати після закінчення ВНЗ або певного курсу
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навчання (наприклад, володіти комп’ютерними методами збирання й обробки інформації,
мати досвід використання прикладних програм  та ін.).

На інструментальному рівні цього блоку здійснюються роботи по обробленню
інформації, виконання математичних розрахунків, оформлення текстових документів і т.д.

На комунікативному рівні засоби інформаційних технологій використовуються для
взаємодії між людьми, обміну інформацією, залучення ресурсів інших людей для досягнення
власних цілей.

На системному рівні користувач повинен виконувати за допомогою комп’ютера
операції системного характеру: відбір і структурування даних, вибір засобів інформаційних
технологій, необхідних для вирішення комплексних задач.

Мотиваційний аспект представляє найбільший інтерес, оскільки посилення мотивації
працює на формування знань, умінь і відпрацювання навичок. У зв’язку з цим мотиваційний
аспект підготовки студента повинен відображати необхідність формування таких
компетенцій як: саморозвиток, самовдосконалення в навчальній і професійній діяльності;
прагнення до розширення своїх знань у частині використання засобів інформаційних
технологій при вирішення професійних задач.

Література:
1. Баловсяк Н.В. Концепція визначення структури інформаційної компетентності фахівця // Інформаційні
технології в освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-26 травня 2006 р.).-
Мелітополь: МДПУ, 2006. – C. 4-5.
2. Кисла І. Г. Підходи до формування інформаційної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального
закладу. – Режим доступу: http://ite.ksu.ks.ua/?q=uk/node/246
3. Лебеденко Ю.М. Компетентнісний підхід в системі вищої освіти [Електронний ресурс] / Ю.М. Лебеденко.
– Режим доступу: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2006/txt/06lumsvo.pdf
4. Ягупов В. В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти [Електронний ресурс] /
Ягупов В.  В.,  Свистун В.  І.  –  Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/NaUKMA/Ped/
2007_71/01_yagypov_vv.pdf

Наконечная О.А., преподаватель кафедры
 документоведения и информационной деятельности, ВУЕМ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

"1С: ПРЕДПРИЯТИЕ
Организуя подготовку профессионалов по специальности «Учет и аудит», необходимо

учитывать требования динамично развивающегося рынка труда. Требования к качеству
подготовки специалистов данной профессии постоянно возрастают, и в значительной мере
это обусловлено широчайшим проникновением информационных технологий в различные
сферы деятельности практикующих бухгалтеров. В связи с этим немаловажным этапом в
процессе обучения специалистов по профессии «Учет и аудит» является освоение
программного продукта «1С: Предприятие». Данный этап обучения заложен в
Государственный стандарт профессионально-технического образования ГСПТО
4121.КО.74.00-2007 [1]. Важность изучения учащимися автоматизированной системы
ведения бухгалтерского учета трудно переоценить. Во-первых, сегодня невозможно
представить себе бухгалтера, от которого бы не требовались знания специальных
компьютерных учетных программ; во-вторых, изучив трудность и кропотливость работы
бухгалтера, учащимися осознается возможность облегчить такую работу, сделать ее
результаты практически безошибочными и быстрыми во времени.

В рамках предмета «Информационные системы финансового учета и аудита» с
помощью программ «1С: Предприятие» изучается конфигурация 1С: Бухгалтерия 8 для
Украины. Предмет тесно связан с такими предметами, как «Бухгалтерский учет», «Основы
экономического анализа», «Экономика предприятия», «Основы статистики», «Деловодство и
управленческая документация». В процессе обучения используются четыре основные формы
организации учебного процесса: лекция, семинарское занятие, тренинг, практикумы. Каждая
из них ориентирована на достижение конкретных целей, поэтому наилучшим решением
является использование всех четырех форм в сочетании. Подготовка к тренинговому

http://ite.ksu.ks.ua/?q=uk/node/246
http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2006/txt/06lumsvo.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/NaUKMA/Ped/ 2007_71/01_yagypov_vv.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/NaUKMA/Ped/ 2007_71/01_yagypov_vv.pdf
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занятию включает: выбор формы проведения тренинга; разработку плана тренинга;
подготовку дидактических материалов для учащихся; подготовку методических материалов
для преподавателя; разработку форм и критериев оценивания деятельности участников
тренинга; формирование списка источников информации. Тренинговое занятие включает в
себя следующие этапы: 1 этап – вступительное слово преподавателя-тренера. 2 этап –
разделение учащихся на группы.  3  этап –  работа в малых группах (анализ конкретных
ситуаций или решение практических задач). 4 этап – презентация решений малой группы. 5
этап – общая дискуссия. 6 этап – выступление преподавателя-тренера. 7 этап – подведение
итогов, оценка работы.

Проведенная работа с учащимися в форме практического тренинга позволит им
научиться применять полученные теоретические знания по бухгалтерскому учету и работе в
программе «1С: Предприятие» в практической ситуации. Важность этих навыков трудно
переоценить в профессиональной подготовке бухгалтера, ведь бухгалтерский учет – это не
неподвижная теоретическая дисциплина, а методика ведения финансовых и хозяйственных
дел предприятия, и этой методикой нужно уметь пользоваться в реальной обстановке.

Реальное осознание ситуации, понимание необходимости действовать в ней
самостоятельно или в группе довольно быстро и, главное, правильно – настраивает учащихся
к внедрению в работу на первый взгляд ненужных, громоздких теоретических знаний.

Довольно часто в своей работе приходится сталкиваться с тем, что учащиеся не могут
всю полученную информацию о бухгалтерском учете по разным темам,  а также его
компьютеризацию представить как составляющие единого целого комплекса знаний. То
есть, все темы изучаются сами по себе, и иногда ученик не может осознать взаимосвязи
между ними: каждая «бухгалтерская» тема – это отдельная ситуация, учет с
соответствующей документацией слабо воспринимается, а уж программа «1С: Предприятие»
– это только очередной предмет, в котором знания учета не считаются нужными. Все эти
проблемы в обучении с успехом решаются на практических тренингах, где применяются
знания и теоретического бухгалтерского учета, и принципов работы программы.

Литература:
1. ДСПТО 4121. КО.74.00-2007 затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від „29”серпня

2007р. № 771. Державний стандарт професійно-технічної освіти, Професія: конторський службовець
(бухгалтерія). Код: 4121. Кваліфікація: конторський службовець (бухгалтерія). – К.: Видання офіційне,
2007 – 5с.

Ус М. Ф., д.т.н., доц., проф. СУЕМ
Рибачук Л. С.,  студентка групи МД – 51М

ЗАСОБИ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах зростаючої конкуренції підвищується роль і значення росту обсягів продаж та

послуг, на які суттєво впливає рекламна діяльність. Саме реклама забезпечує доведення
інформації до потенційних споживачів про запропоновані товари та послуги. Тому
вдосконалення організації проведення рекламної кампанії є життєво необхідним для
більшості підприємств.

Метою роботи є дослідження можливостей рекламної кампанії засобами мережі
Інтернет в практиці українських підприємств та визначення сайтів для розміщення реклами.

Останнім часом відбувається бурхливий розвиток електронної торгівлі, одним з
ключових елементів якої є глобальна комп'ютерна мережа Інтернет і її головний сервіс
WWW (World Wide Web). Використання Інтернет як одного з елементів системи маркетингу
може вплинути значним чином на позитивний імідж фірми і на обізнаність споживача про
товари і послуги [1].

Виділимо три основних способи відвідування Web-серверу:
- сервер може бути виявлений за допомогою пошукових машин;
- на сервер можна попасти за гіпертекстовими посиланнями;
- про сервер можна дізнатися з інших джерел інформації (газети, журнали, радіо, візитки і
т.д.).
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Отже, рекламна кампанія для інформування користувачів Інтернет про деякий Web-
сервер, може містити наступні заходи:
- реєстрація сервера в пошукових машинах;
- розміщення безкоштовних посилань в Web-каталогах;
- розміщення посилань на “жовтих сторінках";
- реєстрація на тематичних Web-серверах;
- розміщення посилань на інших серверах;
- публікація на інших серверах матеріалів з посиланнями на сервер;
- розміщення платних рекламних оголошень на серверах, що часто відвідуються;
- участь у телеконференціях;
- використання списків розсилки;
- використання імені сервера у всіх видах рекламної продукції компанії і використання
традиційних видів реклами.

Для аналізу методів і засобів критеріїв ефективності реклами через Інтернет візьмемо
за приклад банерну рекламу. Для оцінці ефективності банерної реклами на даний час
використовуються такі параметри.

Вартість банерної реклами в основному визначається вартістю тисячі показів банера на
даному сервері. За даними PING (цей сервер є найпопулярнішим рейтинговим каталогом
українських Веб-ресурсів), кількість унікальних хостів (комп'ютерів), що звернулися до
сайтів за тиждень, складає біля 30 000 хостів для найбільш відвідуваного сервера, біля 5 000
для сервера на 10-му місці і 200 для сервера на 25-му місці. Зрозуміло, що кількість
унікальних хостів приблизно відповідає кількості різних відвідувачів сервера, більш точне
значення отримати неможливо.

Банер розміщується на Web-сторінці, і при натискуванні на один із його елементів
відбувається перехід (завантаження іншої сторінки) на Web-сервер рекламодавця. Найбільш
поширеними є розміри 468х60, 100х100, 120х60 пікселів. [2] Основними засобами
рекламування в Інтернеті є:
- Банерна реклама (обмін посиланнями).
- Рейтингові системи та  тематичні каталоги.
- E-mail – маркетинг.
- Закладки в браузері.
- Перехід по неіснуючому URL.

Сьогодні електронна комерція на Заході в часто витісняє офлайновий бізнес. Особливо
ефективно розвивається модель електронної комерції В2В (business-to-business), що дозволяє
спростити комунікацію між діловими партнерами, відповідно, скоротити видатки. Інша
модель - B2C (business-to-consumer) - використовується для безпосереднього контакту
торгового підприємства і кінцевого покупця (он-лайнові магазини типу Amazon.com).
Портал bigmir надає користувачам статистичні дані про кількість відвідувань найбільш
популярних Інтернет - ресурсів.

Опираючись на ці дані,  можна зробити висновки про те,  що найбільш відвідуваними
сайтами є:
1.  ukr.net - Національний інтернет-портал 86.29%
2.  most.ua - Новий український портал  87.87%
3.  Ядрес -  83.97%
4.  ogo.ua - Рівненський інформаційний портал  83.76%
5.  ГАРЯЧА ЛІНІЯ КАДРОВИКА -  91%.

Отже, можна зробити висновок, що доцільно розміщувати свою рекламу на одному із
цих сайтів. Для вирішення питань економічної доцільності розміщення рекламних матеріалів
необхідно провести аналіз цінової політики.

Література:
1. Буаст П. Інтернет як засіб реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-
library.com.ua/. Назва з екрану.
2. BannerMarket. Створення банера [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.bannermaker.ru –
Назва з екрану.
3.  Bigmir.net Найбільш відвідувані портали України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://top.bigmir.net/show/portal/?type=1&criteriaForm=1&u=1&t2=1  - Назва з екрану

http://top.bigmir.net/goto.php?id=4961&url=http%3A%2F%2Fwww.ukr.net
http://top.bigmir.net/goto.php?id=16804881&url=http%3A%2F%2Fwww.most.ua
http://top.bigmir.net/goto.php?id=16816213&url=http%3A%2F%2Fwww.yadres.com
http://top.bigmir.net/goto.php?id=127725&url=http%3A%2F%2Fwww.ogo.ua
http://top.bigmir.net/goto.php?id=174720&url=http%3A%2F%2Fwww.kadrovik01.com.ua
http://www.info-library.com.ua/
http://www.info-library.com.ua/
http://www.bannermaker.ru/
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Сердюкова Т. В., викладач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін, СУЕМ

КОМП’ЮТЕРНИЙ ЖАРГОН, СЛЕНГ ЯК НОВА СУБКУЛЬТУРА
Із розвитком обчислювальної техніки сучасна українська літературна мова набуває

нових рис,  до її складу входить багато нової термінології та лексики.  Під українською
комп’ютерною субмовою розуміють набір нових, спеціальних орфоепічних, лексичних,
граматичних, стилістичних та інших мовних засобів, які сформовані в сучасному
загальноінтелектуальному та інформаційному просторі і служать для мовного моделювання
нової галузі науки – комп’ютерних технологій. Говорячи про комп’ютерну субмову, слід
мати на увазі ще один різновид спеціальної мови у сфері вищих технологій –  субмову
програмування, яка є специфічним витвором вказаної галузі, ґрунтується на використанні
математичних символів та латинської абетки, її використовують програмісти для написання
комп’ютерних програм, ігор, веб-сторінок. Економічні, соціальні процеси неодмінно
призводять до відчутних змін у стилістиці усного і писемного мовлення, і тому вивчення
комп’ютерного, іноді неформального, мовлення заслуговує на особливу увагу з боку
дослідників.

Проблемам вивчення окремих питань функціонування молодіжного дискурсу
присвячено роботи О.Шинкаренко, Н. Шовкун, Т.Бакіної, Т.Бурди, Ж.Горіної, І.Соболєвої,
Л.Ставицької. Соціолінгвістичні параметри американського сленгу досліджувалися у працях
В.Лабова, М.Маковського, Дж.Лайтера, К.Ібле, Ю.Зацного, І.Гонти, О.Клименко. В.Балабін
вивчає сленг в американському дискурсі. Термінологічну лексику програмування як
складний комплексний об’єкт розглянула і проаналізувала як систему А.Ніколаєва.
Проблема інтернет-лінгвістики є предметом дослідження Є.Карпіловської, Л.Бондарчук та
інших науковців.

О.Пономарів, розглядаючи мовні й стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів
та арготизмів,  відносить їх до соціальної підсистеми мови,  яка характеризується
обмеженістю функціонування лексики[4].

Метою пропонованої розвідки є з’ясування проблеми комп’ютерного дискурсу як
соціальної підсистеми мови; аналіз розвитку комп’ютерного жаргону, сленгу.

З-поміж комп’ютерних професіоналізмів можна виділити такі види:
а) науково-технічні: материнка (материнська плата), стандарт (стандартне програмне

забезпечення);
б) професійно-виробничі: інфа (інформація), прога (комп’ютерна програма);
в) просторічно-жаргонні: аутглюк (програма Outlook Express), пожмакер (програма

Page Maker);
Професіоналізми творяться: усіченням основ: інет – Інтернет, кібер – кібернетик, комп

– комп’ютер, проц – процесор;скороченням слів та словосполучень: лазер – лазерний
принтер, сисадмін – системний адміністратор.

У писемній мові професіоналізми вживають у виданнях, призначених для фахівців
(буклетах, інструкціях, порадах). Професіоналізми використовують також письменники у
художніх творах, щоб створити професійний колорит, охарактеризувати головних героїв за
їх мовою, відтворити ту сферу життя, про яку вони пишуть, і в якій живуть їхні персонажі.

Під жаргоном розуміють різновид мови,  що використовується переважно в усному
спілкуванні окремою соціальною групою, яка об’єднує людей за ознакою професії, інтересів,
звичок, занять, суспільного становища чи віку.

Користувач комп’ютерного середовища зустрічається з особливою субкультурою так
званих хакерів,  у якій є свої міфи,  свої герої,  своя особлива мова.  Слід зазначити,  що
поширений в Інтернеті файл „Jarqon File” зіграв вирішальну роль у поширенні мови хакерів і
їхньої культури. Для мови хакерів характерна велика розмаїтість відтінків, що відбивають
психологію людей, які нею користуються. Притаманна так звана гра слів. Їхні інновації або
лінгвістичні знахідки відбивають незвичні сполучення слів або стилів і використовуються не
тільки для порозуміння обмеженого кола осіб, але і для власного задоволення [2].

Як синонім слова „жаргон” іноді (здебільшого стосовно англомовних країн)
використовують термін сленг.
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Сленг доволі поширене явище, він є засобом спілкування у найрізноманітніших
прошарках населення і сягає своїм корінням у сиву давнину. Межа між живою, розмовною
мовою та сленгом була і є дуже рухливою, перехідною. Основним джерелом сленгу є
новоутвори (неологізми), які формуються і змінюються разом зі змінами в суспільстві. Як
свідчить Л.Ставицька, сучасний молодіжний сленг є ніби посередником між інтержаргоном
та мовною практикою народу, розмовно-побутовою мовою широких верств населення, яка
послуговувалась і завжди послуговуватиметься здатністю української мови до продукування
стилістично знижених, іронічних, гротескних лексичних засобів, що в сучасних умовах
демократизації стилів спілкування і виявляються адекватними жаргонним і сленговим
номінаціям [5].

Сленг найчастіше залежить від соціального статусу людей, він завжди відрізняється
більшою експресивністю і точністю, ніж загальновживана лексика. У новотворах важливу
роль відіграє комп’ютерний сленг. Молодіжна комп’ютерна лексика містить багато слів,
запозичених з англійської мови, часто перероблених або навмисно перекручених (шутер
(гра-стрілялка) – shoot – стріляти; лексема квакати (грати в комп’ютерну гру Quake) пішла
від назви гри; hack (розбивати) – хакнути).

Український комп’ютерний сленг ще не сформувався повністю, тому більшість слів має
багато варіантів вимови та написання. Процес набуття нової лексики, більша частина якої –
перероблені на місцеву манеру англійські слова, породило спочатку жаргонізми, а потім і
терміни нової субкультури. І зрозумілі більшості такі слова як „юзер”, „вінди”, „геймер”
користуються більшою популярністю, ніж їхні літературні еквіваленти „користувач”,
„операційна система Windows” чи просто „гравець”.

Проаналізований матеріал засвідчує активний процес створення і використання
комп’ютерної сленгової лексики, проникнення комп’ютерних термінів у загальновживану
лексику.

Тому проблема створення словників комп’ютерного лексикону, розробка і
вдосконалення україномовних програм залишається сьогодні актуальною.

Література:
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2. Елистратов А. Арго и культура// Елистратов В. Словарь московского арго: Материалы 1984 – 1990 гг. –
М., 1994. – С.592.
3. Ілик Т. Соціальні варіанти мови та їх термінологічне окреслення// Мовознавчі дослідження. Збірник
наукових праць. – Донецьк: Дон ДУ, 2000. – С.67 – 73.
4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна  книга. – Богдан, 2000. – С.96
– 102.
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Секція 2. Економічна діяльність суб’єктів господарювання
Аблязова О.М., викладач кафедри маркетингу СУЕМ

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ БУДІВНИЦТВА ОПТОВОГО
ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В М. ЧЕРКАСИ

Критий продовольчий ринок облспоживспілки в м. Черкаси побудований у 80-х роках
минулого століття і сьогодні не задовольняє потреб як продавців, так і покупців.

Ринок знаходиться в центральній частині міста і з усіх сторін затіснений житловими
будинками та об’єктами іншого призначення. Там важко створити належні умови для роботи
продавців, а ті, в свою чергу, не можуть на сучасному рівні обслуговувати покупців.
Реконструкція окремих частин ринку, що проводиться щорічно, не дозволяє вирішити
проблему в цілому.

Навколо центрального ринку щоденно працюють стихійні базари, які захаращують
під’їзди до ринку, а його територія і прилеглих до нього вулиць має непривабливий вигляд.
Створюються додаткові труднощі для нормального руху транспорту та пішоходів,
погіршується робота міської інфраструктури.

Центральний продовольчий ринок втрачає свої основні функції і перетворюється на
речовий ринок. На наш погляд, в місті назріла необхідність побудови сучасного
продовольчого ринку.

Оптовий ринок овочів, фруктів, м'ясо-молочних продуктів, декоративних рослин, квітів
та супутніх товарів повинен знаходитись на околиці міста, загальною площею 15-20 га, з них
3-4 га – площа закритих сучасних складів, обладнаних для зберігання плодоовочевої
продукції, декоративних рослин, саджанців, квітів, інших видів продукції з необхідним
дотриманням оптимальних режимів їх зберігання.

Завдяки великій концентрації попиту і пропозиції, а також гарантії прозорості
заключення угод, ринок належить до найважливіших елементів ринкової економіки. Як
показує досвід багатьох країн, оптові ринки здійснюють значний вплив на функціональність
відносин між сільським господарством і його оточенням «на шляху від поля до столу».

Ринок повинен працювати в чітко визначені години (при необхідності – цілодобово).
Через систему Інтернет покупець може отримати інформацію про наявність продукції і

відпускні ціни на поточну добу.  На підставі отриманої інформації покупець,  через систему
Інтернет, укладатиме угоду (робитиме замовлення) на купівлю продукції.

Ринок може працювати як через прямі поставки продукції від виробника (пріоритетний
напрям), так і через посередників.

Для здійснення торгівлі на території ринку необхідно буде придбати квиток
встановленого зразка. Його вартість залежатиме від марки та вантажопідйомності
автотранспорту. Крім того, ринок може надавати послугу на умовах платної стоянки.

На території ринку, на умовах оренди лотків, щоденно зможе працювати 100-150
суб'єктів підприємницької діяльності.

Фермери, приватні товаровиробники торгівлю вирощеною ними продукцією можуть
здійснювати безпосередньо з машин і причепів.

Досвід роботи ринків Італії, Франції, Голландії, Польщі та інших країн переконує в
необхідності створення центру дистрибуції повністю пристосованого до оптової торгівлі
садово-огородніми рослинами і продовольчими товарами.

Продаж відбуватиметься в кондиціонованих торгових пасажах. Торгові приміщення
повинні бути оснащенні водою, електроенергією, телефонним зв’язком та Інтернетом.

Торгові угоди і платежі здійснюватимуться через банк, який працюватиме на території
ринку.

На території ринку повинні працювати пункти харчування.
Ціни на продукти, що пропонуватимуться на ринку, щоденно корегуватимуться і

оновлюватимуться на сайті компанії.
Оптовий ринок повинен приділяти велику увагу охороні навколишнього середовища.

Екологічна служба компанії стежитиме за навколишнім середовищем, намагаючись
нівелювати наслідки своєї діяльності.
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Основна мета формування екосистеми – впровадження і сертифікація системи
управління, згідно стандарту ISO 14001.

Оптовий ринок –  це не лише місце дистрибуції.  Він відіграватиме важливу роль в
організації сільськогосподарського виробництва і торгівлі продукцією безпосередньо від
виробника за цінами, які влаштували б і товаровиробників, і покупців. Тому слід обладнати
лотки і площадки для зручної реалізації продукції, стоянку для автотранспорту, автозаправну
станцію, центр Комплексного обслуговування товарного обороту, створити іншу сучасну
інфраструктуру.

На території ринку можна буде проводити регіональні, республіканські і міжнародні
виставки-ярмарки із садівництва, овочівництва, технології переробки овочів і фруктів,
демонструвати найсучасніші досягнення виробництва, техніки, інноваційних технологій,
охорони рослин, навколишнього середовища тощо.

Ярмарки можуть супроводжуватись Агротуристичними ярмарками, під час яких
пропонуватиметься відпочинок в навколишніх селах, що сприятиме розвитку зеленого
туризму регіону, де експонуватимуться традиційні регіональні продукти і вироби народних
умільців. Туристичні агентства зможуть проводити екскурсії за маршрутами «Золота
підкова» та ін.

Ринок зможе проводити заняття різного спрямування з виробниками овочів, фруктів і
квіткарів, організовувати фольклорні виставки, демонструвати вироби майстрів, колективів,
окремих сімей.

Майстри флористики Черкащини, України та іноземні гості представлятимуть
найновітніші тенденції в мистецтві квіткових композиції, умінні складати букети тощо.

Враховуючи швидку окупність торгової сфери надання послуг, масштабність та
перспективи проекту, будівництво оптового ринку може здійснюватись за рахунок кредитів,
шляхом залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, за рахунок випуску цільових
облігацій місцевої позики з подальшим обміном випущених облігацій на певну частину
торгівельної площі або залученням декількох джерел одночасно.

Андреєнко Н.В., викладач кафедри менеджменту
 і маркетингу ПІЕП  ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Проблеми в ринковій трансформації агропромислового комплексу (АПК) знаходять
відображення в економічній діяльності споживчої кооперації, суттєво впливаючи на
функціонування всієї системи Укоопспілки. Вона характеризується не тільки
взаємопов’язаними зі складовими АПК, але і багатогалузевою спрямованістю своєї
діяльності та зберігає відносно розвинуту інфраструктуру, обслуговуючи понад 25%
населення України, в тому числі мешканців 28 тис. сільських населених пунктів.

Однією з головних складових споживчої кооперації, на нашу думку, є переробна
галузь, оскільки переробними підприємствами Укоопспілки виробляється: хліба та
хлібобулочних виробів – 12%, безалкогольних напоїв – 3%, консервів – 9%, ковбасних
виробів – 10,4% від загальнодержавного виробництва [3].

Збалансований розвиток всіх сфер АПК– необхідна умова розв’язання проблеми
забезпечення країни продовольством і сільськогосподарською сировиною.

Розвиток плодоовочевого підкомплексу, в тому числі консервної промисловості,
залишається і надалі перспективним сектором економіки. Це визначається сприятливими
природними та економічними умовами Полтавщини, які необхідні для галузі садівництва і
овочівництва. Не становить проблеми й забезпечення консервної промисловості олією,
цукром,  кислотами,  прянощами тощо.  Досвід докризового періоду та окремих й нині
успішно діючих підприємств свідчить, що комбінування плодоовочевої переробки з
виробництвом м’ясо-рослинних консервів суттєво пом’якшує сезонність надходження
рослинної сировини, продовжуючи період її переробки в межах 40% і забезпечує ефективне
використання обладнання, виробничих площ та трудових ресурсів [2].
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Впроваджувані сучасні технології зберігання, розвантаження й транспортування
продовольчих товарів дозволяють створювати сучасну інфраструктуру і підтримувати дрібні
фірми у вигляді надання їм можливості використовувати сучасно оснащені об'єкти.
Передбачається консолідація всіх бюджетних і позабюджетних джерел фінансування
агропромислового комплексу, а також власників засобів товаровиробників.

Переробна промисловість не зможе розвиватися без протекціоністського курсу
держави. Потрібна державна програма по модернізації виробництва в переробній
промисловості й забезпеченню конкурентоспроможності продукції, що випускається, яка
повинна реалізуватися за рахунок засобів митних зборів, податкових відрахувань від
продажу відповідної продукції, внесків виробників і приваблюваних засобів комерційних
структур. Реалізація викладених заходів дозволить істотно поліпшити положення справ у
галузі. Будуть створені економічні умови для подолання спаду виробництва, підвищення
ефективності використання виробничого потенціалу, забезпечення конкурентоспроможності
вітчизняної харчової продукції [2].

Як відомо, починаючи з 1993 року, в Україну «заюшив» потік дешевого імпортного
продовольства, у багатьох випадках підтримуваний державним і регіональним бюджетами.

Конкуренція з іноземними виробниками при відсутності державної підтримки й
протекціонізму привела не тільки до спаду вітчизняного сільськогосподарського
виробництва, але й до ліквідації особливо великих переробних підприємств споживчої
кооперації.

На нашу думку для того, щоб відбулося відтворення переробної галузі споживчої
кооперації державі потрібне визначене регулювання ринків: продовольчого, земельного,
ресурсного.

Однак, одне лише регулювання ринку не має змоги забезпечити рішення головного
завдання аграрної політики держави - відновлення виробництва. Наше зруйноване сільське
господарство вимагає радикальних заходів з боку держави. Мова йде про відновлення
виробництва в багатьох випадках майже з нуля [4].

В Україні за останні роки майже у два рази скоротилося виробництво
сільськогосподарської продукції, продовольча незалежність держави по багатьом позиціям
загублена.

Не дивлячись на зниження середньодушового рівня харчування в Україні є високі
потенційні можливості попиту на продовольство при зростанні реальних доходів і при
стабілізації цін, що може стимулювати збільшення виробництва й ріст його ефективності.
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Бужин О. А., к. б. н., доцент,
завідувач кафедри маркетингу, СУЕМ

СОБІВАРТІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У ТВАРИННИЦТВІ З
УРАХУВАННЯМ ЧАСОВОГО ПОКАЗНИКА

Якість транспортних перевезень у тваринництві можна визначити застосовуючи
часовий показник [1]. Показник собівартості одиниці транспортних робіт знаходиться у
прямій пропорційній залежності від загальної середньотехнічної (експлуатаційної)
швидкості – формула 1:

шіаопарагммпзпап КВВВВВВВВС ×+++++++= )(  (1)

апС  – собівартість одного тонно-кілометра автомобільних перевезень;

зпВ  – витрати на заробітну плату з відрахуваннями на соціальний захист;

http://www.dcz.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=82398202
http://www.minagro.kiev.ua/page/?7291
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пВ  – витрати на використане паливо;

ммВ  – витрати на використані мастильні матеріали в процесі експлуатації автомобільного
транспорту;

гВ  – витрати, понесені на заміну гуми;

раВ  – витрати на ремонт автотранспорту;

паВ – витрати на утримання приміщень та об'єктів, що використовуються для потреб служби
по забезпеченню перевезення вантажів автомобільним транспортом;

аоВ  – амортизаційні відрахування на основні засоби;

іВ  – інші витрати;

шК – коефіцієнт зміни загальної середньо технічної швидкості – формула 2:

зеб

зер
ш Ш

Ш
К = (2)

зерШ – загальна середньо технічна (експлуатаційна) швидкість розрахункова, що
вимірюється в кілометрах за годину;

зебШ – загальна середньо технічна (експлуатаційна) швидкість базова, що
вимірюється в кілометрах за годину.

Знаходячись у прямо пропорційній залежності від загальної середньо технічної
(експлуатаційної) швидкості, прийнятої на підприємстві, собівартість одиниці транспортних
робіт буде у обернено пропорційній залежності від витрат часу на їх виконання – формула 3:

ч

іаопарагммпзп
ап К

ВВВВВВВВ
С

+++++++
=        (3)

чК  – коефіцієнт зміни витрат часу на виконання одного тонно-кілометра
транспортних робіт від загально розрахункового показника по підприємстві.

При підвищенні загальної середньо технічної (експлуатаційної) швидкості витрати часу
на перевезення вантажів скорочуються, при цьому експлуатаційні витрати, пов’язані з
експлуатацією транспорту, зростають, а отже, підвищується і собівартість одиниці
транспортних робіт та її реалізаційна ціна [2].

Часовий фактор має одне із вирішальних значень у визначенні якості транспортних
робіт як у тваринництві, сільському господарстві в цілому, так і в інших галузях
національного господарства країни.

Формули 1 та 3 можна подати у наступному вигляді, відповідно формули 4 і 5:

å
=

×=
s

шап ВКС
1e

e ;ZÎe s,1=e                  (4)

ч

s

ап К

В
С

å
== 1e

e

;ZÎe s,1=e                                (5)

де eВ – сума витрат, понесена на виробництво одного тонно-кілометра.
Скорочення витрат часу при здійсненні транспортних робіт можливе за рахунок

підвищення середньо технічної (експлуатаційної) швидкості, а це, звичайно, впливатиме як
на собівартість, так і на вартість одиниці транспортної продукції.

Література:
1. Бужин О.А. Оцінка якості транспортних перевезень у сільському господарстві / О. А. Бужин // Формування
ринкових відносин в Україні : Зб. наук. пр. – Вип. 5 / Наук. ред. І. К. Бондар. – К., 2005. – С. 81 – 83.
2. Бужин О. А. Метод формування собівартості транспортних робіт у тваринництві в умовах конкуренції /
О.  А.  Бужин //  Формування ринкових відносин в Україні :  Зб.  Наук.  пр.  – Вип.3 /  Наук.  ред.  І.  К.  Бондар.  – К.,
2009. С. – 120–124.
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Глінкіна Д.В., викладач кафедри
обліку і аудиту СУЕМ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Позитивний розвиток агропромислового виробництва гальмується через низку
серйозних проблем, які залишились у спадок від минулого, та тих, що пов’язані з
недостатньою послідовністю в здійсненні реформ і певними прорахунками у виборі шляхів,
засобів, методів й темпів перетворень в АПК та його окремих складових. Серед них:
деформації цінових пропорцій; нестабільність виробничо-господарських зв’язків; зниження
ефективності сільськогосподарського виробництва, слабка фінансова дієздатність значної
частки аграрних підприємств; фізичне і моральне старіння основних виробничих фондів;
погіршення соціальних умов життя сільського населення; слабка організація праці і дефіцит
кваліфікованих кадрів; нераціональне використання земельних ресурсів
сільськогосподарського призначення; погіршення родючості ґрунтів та інші. Тому, проблема
стабілізації агропромислового виробництва і забезпечення розвитку на засадах сталості стає
все більш актуальною, а її вирішення безпосередньо пов’язане з ефективністю управлінських
рішень і дій держави в аграрно-продовольчій сфері [1].

Підвищення конкурентноздатності та ефективності агропромислового виробництва
потребує дій в наступних напрямках [2]:

1) Поліпшення ринкового середовища, створення в сільському господарстві й рівних з
іншими галузями умов одержання ринкових доходів шляхом:
- здійснення програм регулювання основних агропродуктових ринків, що включають
державні закупівельні й торговельні інтервенції, митне регулювання;
- розвитку ринкової інфраструктури, усунення адміністративних бар'єрів у торгівлі,
 поліпшення інформаційного забезпечення агропромислового виробництва, включаючи
формування інформаційно-телекомунікаційної системи;
- захисту конкуренції, включаючи антимонопольне законодавство й правозастосування.

2)  Стимулювання процесу формування економічно активних суб'єктів бізнесу за
рахунок:
- зниження впливу коливань ринкової кон'юнктури на поводження економічних суб'єктів;
- фінансового оздоровлення сільськогосподарських організацій;
- удосконалювання механізмів злиття і поглинання із метою переходу активів найбільш
активним користувачам і власникам;
- підтримки малого й середнього агробізнесу;
- розвитку вертикальної сільськогосподарської кооперації.

3) Розвитку ресурсного потенціалу, подолання технологічної відсталості
агропромислового виробництва, що вимагає реалізації ряду спеціальних цільових програм:
- формування кадрового потенціалу на основі вдосконалення вищої й середньої спеціальної
сільськогосподарської освіти й створення умов для закріплення кваліфікованих кадрів у
сільському господарстві;
- поліпшення машинно-технологічного забезпечення агропромислового виробництва за
рахунок розвитку лізингу техніки й підвищення конкуренції на ринку лізингових послуг,
удосконалення кредитування придбання техніки суб'єктами агробізнесу, розвитку мережі
машинно-технологічних послуг, модернізації сільськогосподарського машинобудування;
- програм відтворення природних ресурсів, використовуваних у сільському господарстві;
- стимулювання наукової та інноваційної діяльності, формування системи інформаційного
забезпечення агропромислового виробництва і поширення передового досвіду.

При реалізації цих заходів ресурси концентруються на розвитку пріоритетних секторів
агропромислового виробництва, що припускає освоєння перспективних внутрішніх і
зовнішніх ринків, наприклад тваринництва, орієнтованого на внутрішній ринок, експортно-
орієнтованого зернового виробництва.

Функціонування агропромислового виробництва, як єдиної системи виробничо-
переробної діяльності, може здійснюватися через сукупність обмінних операцій купівлі-
продажу сільськогосподарської сировини та продуктів її переробки, тобто у формі
продовольчого ринку. Отже, продовольчий ринок та його регіональні складники є формою
функціонування агропромислового виробництва та його регіональних складників.
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Законодавче визнання багатоукладності в аграрній сфері визначило правову сферу, у
якій функціонують приватні, приватно-орендні, колективні, індивідуальні та сімейні
фермерські господарства і особисті підсобні господарства (ОПГ) споживчого, частково
споживчого (змішаного) і товарного типу.

Функціонування даних типів господарств, як основа створення конкурентного
ринкового середовища, у виробництві продовольства зберігається на тривалу перспективу.
При визначенні основного типу виробництва господарств, що насичують продовольчий
ринок та формують майнове і виробниче середовище продовольчого комплексу, варто
виходити з наступних критеріїв [3]:
•визнання пріоритетності тих форм господарювання і рівня концентрації виробництва, що
склалися в секторах товарного сільського господарства;
•  створення рівних умов функціонування для всіх типів господарств, визнання їх об'єктами
державного регулювання і керування;
•  надання державної підтримки господарствам, що ведуть найбільш ефективну господарську
діяльність,  незалежно від форм власності і господарювання.

Стосовно реалій функціонування аграрної сфери дані критерії реалізуються в
наступних організаційних аспектах:
- збереження великих товарних господарств, що спеціалізуються на вирощуванні зернових,
технічних і кормових культур через наукоємність цих галузей, специфіки технології і засобів
праці;
- орієнтація плодоовочівництва, картоплярства, садівництва на переважний розвиток у
приватному секторі (фірми, ОПГ) на базі горизонтальної кооперації;
- відродження великого індустріального виробництва м'яса птиці;
- розвиток масового товарного виробництва м'ясо-молочної продукції на основі фермерських
господарств і ОПГ;
- створення ринку кормових ресурсів.

При оцінці ринку продовольства необхідно вивчити тенденції розвитку
агропромислового виробництва як джерела товарних ресурсів продовольства та
сільськогосподарської сировини. Це вимагає врахування реальної економічної ситуації та
аналізу основних факторів, що прямо чи опосередковано впливають на стан продовольчого
ринку як складової системи ринку агропромислового виробництва [4].

Таким чином, комплексна оцінка ринку продовольства з позицій ринку
агропромислового  виробництва має забезпечити відслідковування процесу формування
продовольчих ринкових ресурсів основних видів сільськогосподарської сировини та
продовольства; надати допомогу в розробці пропозицій по стимулюванню виробництва
сільськогосподарської продукції в основних товарних зонах, підвищенню
конкурентоспроможності і рівня товарності сільгосппродукції, використанню прогресивних
форм її реалізації, що забезпечують більш повне задоволення попиту, захист інтересів
товаровиробників і споживачів продовольства.
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Горідько С. В.
Заступник директора з питань розвитку КСП „Нектар”

СУЧАСНИЙ СТАН АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ
ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

Головним ресурсним потенціалом аграрного сектору України є земля, тому вирішення
аграрних проблем завжди було пов’язане з її ефективним використанням, проте ця проблема
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стає все більш актуальною і складною. Українські землі, за даними ООН, при нормальному
господарюванні можуть повноцінно прогодувати 100 мільйонів людей [1].

Аграрний сектор економіки нині створює більше третини національного доходу та
формує 70% загального роздрібного товарообігу. В ньому зосереджено біля третини
основних виробничих фондів та зайнята майже чверть населення працездатного віку [2].

У зв’язку з непродуманою, необґрунтованою політикою, яка проводилася в країні,
руйнівні процеси в аграрному секторі досягли критично небезпечної межі. Щороку з полів
вивозиться до 600 млн. т. родючого ґрунту. За останні 25 років загублено майже 500 тис. га,
сільськогосподарських угідь; на 9 % знизився вміст гумусу в ґрунті, різко зросла кислотність
і засоленість. Від водної ерозії потерпає 29 % орних земель [3]. Радіонуклідами забруднено
понад 3,5 млн. га сільськогосподарських угідь і майже 70 тис. га виведено з обігу. Непомірне
внесення пестицидів та нітратів забруднює чорноземи. Середня концентрація забруднення на
1 км2 у 6,4 разів вища ніж у США та в 3,2 рази ніж в країнах ЄС [2].

Порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових
угідь, лісових і водних територій. Це негативно впливає на стійкість агроландшафту та
викликає деградацію ґрунтового покриву.

Сучасне використання земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального
природокористування і, якщо не будуть проведені зміни, ситуація дедалі погіршуватиметься.

Занепало матеріально-технічне оснащення сільського господарства. На кожен трактор в
Україні припадає 72 га орних земель, а на 1000 га – 7 зернових комбайнів; у Німеччині
відповідно – 8 і 25, Франції – 12 і 19, США – 28 і 19 [1, 2]. Це призвело до спаду виробництва
та ефективності господарювання. Виник ряд проблем, пов’язаних з низьким рівнем техніко-
технологічного та науково-освітнього забезпечення. До основних проблем слід віднести:
- невідповідність методів управління виробництвом на аграрних підприємствах вимогам
ринкової економіки;
- відсутність механізму та мотивації щодо впровадження новітніх технологій, техніки
сільськогосподарського виробництва;
- незадовільне фінансове становище сільськогосподарських товаровиробників унаслідок
монополізації ринку посередниками та різкого поглиблення диспаритету цін;
- відсутність у необхідному обсязі фінансових ресурсів для кредитування в аграрному
секторі;
- недосконалість регуляторної, цінової, кредитної, бюджетної та податкової політики в
АПК, особливо стосовно розподілу прибутків та розвитку матеріально-технічної бази;
- недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення аграрної освіти та науки,
руйнація їх бази для практичного навчання;
- недостатній рівень інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення
кваліфікаційного рівня керівників і спеціалістів аграрного сектора;
- низький рівень фінансування досліджень з розвитку технологій виробництва
сільськогосподарської продукції та створення техніки для їх реалізації.

Всі ці проблеми є підґрунтям необхідності проведення інноваційних змін в АПК.
Відповідно до вимог методології системного підходу, розв’язання проблем повинно бути
комплексним та ефективним.

Цього можна досягти шляхом розроблення, прийняття і виконання продуманої
Державної цільової економічної програми впровадження в АПК новітніх технологій
виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.  Також необхідно розробити та
прийняти Національну програму з охорони і підвищення родючості ґрунтів, культури
землеробства і впровадження екологічного землеробства. Підтримати вітчизняну
машинобудівну галузь та стимулювати розробку та випуск сучасної недорогої маневреної
сільськогосподарської техніки. Необхідно мобілізувати роботу науково-дослідницьких
установ в плані селекції та генетики.

Перший віце-прем’єр А. Клюєв у ході представлення нового керівництва Державного
агентства з інвестицій та інновацій заявив, що створення умов для інвестицій в реальний
сектор економіки є одним з ключових завдань для уряду.
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Іншим ключовим довгостроковим завданням А. Клюєв вважає зміну структури
економіки України у бік високотехнологічних галузей. Це потребує цілеспрямованих
державних зусиль. Готувати потужну інтелектуальну та нормативну базу для підвищення
ефективності цих зусиль покликане Державне агентство з інвестицій та інновацій [4, с. 3].

Ефективний розвиток інноваційної діяльності вимагає вдосконалення менеджменту
інноваційної діяльності і формування інноваційного типу мислення у керівників підприємств
та інвестицій в «кадровий капітал» .
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 з питань регуляторної політики та підприємництва у Львівській області
СТАНОВЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Основною умовою посилення політичної і економічної ролі України та підвищення

добробуту її населення є забезпечення зростання національної конкурентоспроможності. У
сучасному світі, що йде шляхом глобалізації, здатність швидко адаптуватися до умов
міжнародної конкуренції стає найважливішим чинником успішного і стійкого розвитку.
Головна перевага високорозвиненої країни пов'язана з її людським потенціалом, який багато
в чому визначається освітою. Саме в цій сфері знаходиться ключ до забезпечення стійкого
економічного зростання країни у перспективі.

Сьогодні в нашій країні тільки закладаються засади цілісної стратегії розвитку освіти,
яка б визначала цільові орієнтири державного регулювання цієї сфери, а відтак більш
прозоро висвітлювала питання змісту, якості, соціальної доступності освіти, механізмів та
обсягів її фінансування. Однак і зараз вельми проблематично виявити актуальні напрями
розвитку сфери освіти, тому що незрозуміло, за якими критеріями виявляти першочергові
задачі відповідної політики. За цих умов соціологічне дослідження факторів реалізації
принципів неперервної освіти на регіональний людський розвиток є особливо актуальним.
Результати такого дослідження – важливий крок до розв’язання низки актуальних питань
щодо розвитку неперервної освіти у нашій країні та забезпечення її конкурентоспроможності
у глобальному масштабі.

Метою проведеного дослідження у Львівській області шляхом опитування
респондентів – осіб, що здобувають першу чи другу вищу освіту, проходять перепідготовку,
відвідують курси та фахові семінари, а також їхніх працедавців – реальних та потенційних,
було отримання цілісного уявлення населенням Львівської області щодо важливості та суті
неперервної освіти у житті кожної окремої людини та спільноти в цілому. Респонденти
продемонстрували розуміння важливості впровадження моделей неперервної професійної
освіти, що забезпечить кожній людині можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії для подальшого професійного, кар'єрного і особистісного зростання. Адже за
оцінками зарубіжних експертів, середньорічний темп приросту нових знань складає 4-6 %;
це означає, що близько 50% професійних знань фахівець повинен одержати після закінчення
навчального закладу; обсяг часу, необхідний для оновлення професійних знань для фахівців
з вищою освітою, складає 28% загального обсягу часу, яким працівник володіє уподовж
всього працездатного періоду. Також респонденти вказали на надзвичайну важливість
впровадження нових освітніх технологій і принципів організації навчального процесу, що
забезпечить ефективну реалізацію нових моделей і змісту неперервної освіти з
використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.

У процесі дослідження виявлено також й інші необхідні умови розвитку системи
неперервної освіти: розвинуте кадрове планування на рівні підприємств та організацій (з
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врахуванням зв’язків з науковими та навчальними закладами), державне фінансування,
пільгова податкова політика та законодавча підтримка нових форм кооперації науки, освіти
та виробництва. Таким чином, неперервна освіта не є наступною стадією розвитку системи
освіти, а виступає як необхідна складова частина процесу інтеграції науки, освіти та
виробництва. Неперервна освіта передбачає постійний перехід особистісного розвитку на
більш високі рівні,  якісний і кількісний прогрес.  При цьому кожен рівень є логічно
завершеним та цілісним.

Загалом усі категорії населення, що проживають у Львівському регіоні, відзначають,
що функціонування на ринку освітніх послуг неперервної освіти тісно пов’язане з
тенденціями існування ринку праці та переважанням на певні професії. Поживне підґрунтя
для розвитку системи неперервної освіти у нашому регіоні дає розуміння працедавцями
важливості навчання протягом усього життя та практично безперешкодне сприяння такому
навчанню.

Особливу роль у взаємодії навчальних закладів та працедавців респонденти відводять
вищим навчальним закладам. Саме вищим навчальним закладам належить ключова роль в
реалізації неперервної освіти. Це зумовлено насамперед тим, що вони готують кадри, які й
мають забезпечити реалізацію неперервної освіти. Вищі навчальні заклади постійно
зміцнюють зв’язки з ринком праці, здійснюють пошук оптимальних способів адаптації до
змінюваних вимог ринку та попиту на освітні послуги з боку споживачів. Проте, для
забезпечення зазначених функцій ВНЗ мають ураховувати потреби в освітніх послугах не
лише працюючих,  але і непрацюючих,  а також те,  що серед студентів поступово
збільшується частка осіб у віці старше 29 років, які демонструють підвищений інтерес до
послуг вищої освіти.

Проте незважаючи на те,  що в системі неперервної освіти вища освіта має позитивну
динаміку, вона, як і всі інші ланки, потребує модернізації.

В сучасних умовах фінансово-економічної нестабільності надзвичайно важливе
завдання – забезпечення підготовки працівників нового типу, найважливішими якостями
яких є професійна гнучкість та мобільність. Обов’язкові елементи кваліфікації – значима
загальна освіта, широка професійна підготовка та високий культурно-технічний рівень,
вміння швидко поновлювати та поповнювати знання. Сучасний працівник практично в будь-
якій сфері діяльності повинен володіти здатністю до економічного мислення, мати
підготовку в галузі маркетингу, чітко уявляти собі господарські, соціальні та культурні
аспекти впровадження нових технологій. Крім того, йому необхідні дисциплінованість,
ініціативність, відчуття відповідальності, комунікабельність, відданість та творче
відношення до справи – так звані екстра функціональні характеристики, які на Заході
об’єднуються новим поняттям «соціальна кваліфікація».

Останнім часом істотно зростають цінність освіти та її значимість як для самого
індивіда, так і для суспільних очікувань і норм. Ця цінність, у свою чергу, переходить на
якісно новий рівень. Диплом, отримані ступінь або звання, престиж навчального закладу, що
дотепер відігравали визначальну роль в оцінці рівня освіти, поступово віддаватимуть
першість рівню і якості самих знань випускника і його уміння практично ними
користуватися. Іншими словами, самі знання й вміння стають самодостатньою цінністю.

В умовах швидкого розвитку технологій неперервна освіта стає вирішальним чинником
забезпечення рівня кваліфікації, який відповідає потребам суспільного виробництва. На тлі
зростаючої конкуренції на ринку праці та істотного підвищення вимог до працівника
прагнення й уміння самостійно підвищувати рівень свого професіоналізму стає не просто
чинником самоствердження, а й надійним економічним підґрунтям можливості плідної
фахової діяльності.  Професійні знання і уміння стають сьогодні найціннішим капіталом.
Саме неперервна освіта допомагає розкрити здібності людини, можливості її
перекваліфікації або розширення спеціалізації.

Отже, постійне оновлення професійної культури, навиків практичної діяльності
протягом усього життя стає необхідністю, імперативом сьогодення. Від успішної реалізації
стратегії неперервної освіти залежить не тільки соціально-економічний розвиток регіону, але
й конкурентоспроможність країни у світовому економічному просторі, інноваційна
спрямованість її сучасного розвитку.
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ЕКОЛОГІЧНІ ТА РЕСУРСНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
В умовах,  коли розвиток світової економіки перетворив навколишнє середовище в

єдиний інтегрований ресурс, стало зрозумілим, що при розробці основ соціально-
економічної політики неможливо обійтися без ретельного урахування екологічного фактору.
В той же час не існує реальних умов і для протиставлення навколишнього середовища
економічному розвитку, залежності останнього від забруднення води, повітря і ґрунту.
Розуміння цих проблем супроводжується комплексністю, тобто аналізом існуючих протиріч
в стані навколишнього середовища, використанні природних ресурсів і економічному
розвитку загалом. Такий підхід дозволяє бачити проблему в цілому, акцентувати увагу на
пріоритетних напрямах і найбільш вагомих висновках щодо можливих тенденцій і науково
обґрунтованих рішень на сучасне і майбутнє у взаємовідносинах суспільства і природи.

При розгляді протиріч, які мають місце, необхідно враховувати і те, що на вирішення
екологічних проблем сьогодні спрямована діяльність багатьох вчених і фахівців з усіх країн
світу, але під впливом особливостей національних економік. В країнах, що визначають
прогрес людства, гостро стоїть питання зменшення техногенного «тиску» на умови життя і
навколишнє середовище. У країнах з низьким рівнем доходу переважне значення набули
проблеми виживання у цілому, боротьби з голодом хворобами, бідністю, що безумовно
впливає на використання власних природних ресурсів. В обох випадках все чіткіше
проглядаються загальні для всіх країн тенденції екологізації суспільних відносин.

Природа і створений людством матеріальний світ становлять навколишнє середовище,
в якому людина, як суспільне явище, задовольняє свої потреби і суттєво впливає на стан
оточуючих систем. Навколишнє середовище завжди було необхідною умовою і складовим
елементом процесу відтворення матеріальних цінностей, одночасно виконувало функції
джерела сировинних ресурсів і життєвого простору. Відтворюючі природні ресурси і
навколишнє середовище, суспільство відтворює і свої продуктивні сили. Деградація
складових природи скорочує забезпеченість виробництва сировиною, ускладнює
технологічні цикли і погіршує загальний стан біогеоценозів. Екологічні фактори
неодноразово ставали причиною багатьох негативних ситуацій в історії людства. Вони все
частіше відіграють важливу роль у відносинах між державами, загострюють боротьбу за
ринки виробництва, постачання і збуту продукції, стають бар'єром на шляху імпорту
екологічно незахищеної продукції.

Взаємовідносини суспільства з навколишнім середовищем значно загострилися у
другій половині XX століття, коли обсяги втручання в природу почали впливати на
екологічну рівновагу. На сучасному етапі розвитку суспільства в сферу виробництва
залучено майже всі види природних ресурсів суші і значну частку багатств океану. Людство
вже використовує майже 70% земель, придатних для сільського господарства, 80-90%
природних кормових угідь, близько половини приросту деревини в лісах, у внутрішніх
річках і водоймах виловлюється майже 90% усього приросту популяцій основних
промислових риб. Щорічно видобуток мінеральної сировини становить 24 т на одного
мешканця земної кулі.

Показником інтегрованої антропогенної дестабілізації навколишнього середовища
вважається енергетична потужність країни в розрахунку на одиницю її території. При
співставленні цих показників з глобальною потужністю у середньому, отримаємо коефіцієнт
антропогенного «тиску»,  завдяки якому можна ранжувати країни відповідно до ступеню
антропогенної стабілізації оточуючого середовища (табл. 1.).

Таблиця 1
Коефіцієнт антропогенного «тиску», доля природних ресурсів, що збереглися

Країни
Показники Нідерланди Німеччина Японія США Республіка

Корея Індія Китай Мексика Росія

Коефіцієнт
«тиску» 4 19 16 34 4 1 1,1 1,2 0,7

Природні
території 0 0 0 4 0 1 20 2 46
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На початку 90-х років людство антропогенним шляхом споживало приблизно 6-8%
первинної продукції біоти, за допомогою побічних джерел -додатково ще 30-32%
використовуючи для цього потужність в 10 твт, яку на 90 відсотків одержувало завдяки
паливно-мінеральним ресурсам. Отже, можливості споживання ресурсів біосфери
перевищено майже на порядок. Продукція біоти вилучається з харчування інших організмів і
не приймає участі в регулюванні стану навколишнього середовища.

Незважаючи на неодноразові звернення /починаючи з 1968 р/ Організації Об'єднаних
Націй до міжнародної спільноти стосовно підтримки загальнолюдських цінностей в галузі
вирішення актуальних екологічних проблем і боротьби з бідністю, переважають групові і
національні інтереси, внаслідок чого створюється лише ілюзія поліпшення екологічних умов
існування в окремих регіонах.  Головним чином це відбувається за рахунок споживання
екологічного поля бідних держав і тих з них, де ще збереглися непорушені природні
території. На півночі півкулі - це Росія, Канада і Алжир, а південній частині світу - Бразилія і
Австралія.

В цілому біосферна екологічна ніша продовжує виснажуватися, про що незаперечно
свідчать дані міжнародних організацій. На планеті вже відсутня одна третина земельних
ресурсів, зведено дві третини лісів; степ, як тип ландшафту майже не існує, втрачено біля
половини генетичного різноманіття тварин і рослин, сформувались досить великі території,
де рівень забруднення атмосфери досяг значних масштабів.

Відбувається значне збільшення концентрації СО2 внаслідок спалювання органічних
ресурсів і викидів цементних заводів. Тривалий час найбільше викидів СО2 спостерігалось в
США - понад 23% загальних викидів на планеті. Але з точки зору інтенсивності викидів
перевагу мали країни Азії і Африки. В Камеруні викиди збільшились майже в 21 раз,
Мавританії - в 85, Катарі - в 104 рази і ін. викиди СО2 в Німеччині скоротились за 10 років
майже в 3 рази, а в США - в 16 разів.

За рахунок викидів в атмосферу продовжується отруєння ґрунтів. Тільки в п'яти країнах
Європи - Данії, Голландії, ФРН, Англії і Франції на початку 90-х років налічувалось 330 тис.
га таких земель,  або 4%  від загальної площі.  Все більших масштабів набуває отруєння
хвойних лісів. Рівень деградації лісів складає: в Іспанії-3,5 %, Австрії -4,1%, Швеції - 12,9%,
Норвегії -14,6%, Фінляндії-18,7%, Данії - 24%, Болгарії -32,9%, в Польщі -34,5%. У світі
площа лісів лише за 1968-1988 pp., тобто за 20 років скоротилася на 6%, особливо
небезпечним явищем є зведення тропічних лісів.

На хімічне забруднення земель суттєво впливають мінеральні добрива, використання
яких за той же період збільшилось на 250%.  Але і в даному випадку існує значна
диференціація. В США споживання добрив підвищилось лише на 26%, у колишньому СРСР
- в 3,5 рази, Китаї - 7 разів, падіння внесення в грунт пестицидів мало місце в США, Бразилії,
Індонезії і Японії, збільшення - у колишньому СРСР, Південній Кореї, Аргентині і Канаді, а
стабілізація - в Індії і Китаї. Загальна площа зрошувальних земель підвищилась на 45% і
досягла 15% всіх орних земель.

Безумовно все це, суттєво впливає на виробництво екологічно чистих продуктів
харчування, що, в свою чергу, потребує нових технологічних підходів і розробок основних
засад екологічного менеджменту.

Література:
1. Кондратьев К.Я., Донченко В.К., Лосєв К.С.Экология и политика. – М.: РАН,1996.

Непомняща Т.С.
викладач кафедри економіки підприємства СУЕМ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств можна досягти лише
при умові активізації інноваційної діяльності. В Україні цей визначальний фактор економіки
використовується недостатньо, що зумовлено  несприятливими умовами для здійснення
інноваційної діяльності. Ця ситуація пояснюється нестачею коштів і ресурсів для
впровадження нововведень, слабою зацікавленістю виробників у впровадженні нових



25

розробок. Саме тому  особливого значення набуває вдосконалення діючого організаційно–
економічного механізму регулювання інноваційної діяльності.

Роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних економістів присвячені теоретичним та
практичних аспектам проблем управління науково–технічною сферою, фінансування
інноваційних процесів і впровадження нових розробок. Багато питань організаційного,
правового, фінансового, інформаційного забезпечення та економічного стимулювання
інноваційної діяльності ще не розв’язані.

Серед теоретичних питань економічного регулювання інноваційної діяльності важливе
місце відводиться принципам прискорення розвитку промислового виробництва України.
Одним з них є принцип зростаючого внеску науково-технічного прогресу в соціально-
економічний розвиток країни. Американські вчені на основі статистичних даних з
використанням функції Кобба-Дугласа стверджують, що внесок НТП в забезпечення
економічного зростання перевищує частку двох інших факторів виробництва - праці та
капіталу, тобто НТП є головним фактором  розвитку продуктивних сил.

Активне залучення науково-технологічних інновацій - один із способів відновлення
традиційних галузей економіки. Технологічна відсталість ряду галузей промисловості
України обумовлює низьку продуктивність праці, високу ресурсо- і енергоємність продукції.

Дослідження сутності та закономірностей інноваційної діяльності підводить до
висновку, що вона може бути ефективною, при умові державного регулювання, яке
доповнює дію ринкових регуляторів у сфері розвитку науки і техніки. Забезпечення сталого
економічного розвитку можливе лише при проведенні активної інноваційної політики за
умови врахування  інтересів суб’єктів цього процесу.

Однією із основних складових інноваційної політики є вибір пріоритетів та
стимулювання конкретних напрямів наукових досліджень, створення на їх основі нових
технічних систем і технологій, оновлення виробничого потенціалу, випуску нової
конкурентоспроможної продукції. В першу чергу до них відноситься ресурсозберігаюче
устаткування та технологічні процеси для базових галузей   економіки України.

Формою створення економічно вигідних умов для участі наукових організацій та
підприємств в розробці принципово нових технологій, техніки та матеріалів є державне
замовлення та державна контрактна система, так як вони забезпечуються фінансами і
матеріально-технічними засобами, а головне - передбачається гарантований збут продукції.
В світовій практиці для підтримки інноваційних проектів широко використовуються різні
фонди.

Серед заходів підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю важливе
місце займає вдосконалення існуючих та розробка нових актів і нормативних документів.
Дослідження діючого законодавчого та нормативно-правового забезпечення переходу
промисловості України на інноваційну модель розвитку показує,  що таких документів в
нашій державі нараховується близько сімдесяти. Але кожний з них має ті чи інші недоліки і
не вирішує проблеми комплексно.

Головним джерелом фінансування інноваційної діяльності являється господарські
договори спрямовані на відновлення та розширення вітчизняного промислового
виробництва. Зростання обсягів його замовлень в майбутньому вирішуватиме не лише
проблему оптимізації структури фінансування науки та інноваційної діяльності, але
одночасно сприятиме підвищенню рівня наукоємності та конкурентоспроможності
вітчизняного виробництва.

З метою забезпечення зацікавленості комерційних банків у кредитуванні привабливих
інноваційних проектів необхідно підвищити довіру до банківських установ, щоб збільшити
обсяги надходження заощаджень населення.

Важливим завданням державного регулювання є створення умов для залучення такої
групи джерел фінансування інноваційної діяльності, яку становлять зарубіжні інвестиції,
міжнародна науково-технічна допомога, міжнародний лізинг, міжнародні, національні
наукові та венчурні фонди.

Необхідно забезпечити організаційний механізм регулювання інноваційної діяльності.
З цією метою потрібно створити  спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
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влади в сфері інноваційної діяльності та його підрозділи в міністерствах та органах
місцевого самоврядування.

Доцільно запровадити фінансову підтримку інноваційної діяльності шляхом створення
спеціалізованих державних фінансово-кредитних установ, які необхідно підпорядкувати
спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади.

З метою фінансової підтримки місцевих та регіональних інноваційних програм
доцільно створити комунальні спеціалізовані фінансово-кредитні установи і підпорядкувати
їх виконавчим органам місцевого самоврядування. Кошти цих установ формувати за рахунок
відповідних місцевих бюджетів.

В розвинених країнах Заходу важливе місце в системі інноваційної діяльності компаній
займають пільги щодо проведення власних НДДКР. Тому доцільно забезпечити пільгову
систему оподаткування суб’єктів, що займаються інноваційною діяльністю.

Шара Є.А.
ст. викладач кафедри економіки підприємства, СУЕМ

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Господарська діяльність Черкаської області базується на декількох галузях,
підприємства яких є сировинними або виробляють проміжну та низькотехнологічну
продукцію. Ці проблеми стосуються всіх галузей Черкаської області, і зокрема, галузі
машинобудування.

Значне місце в економіці Черкаської області займає машинобудівний комплекс. Його
основу складають більше 50 підприємств, де налагоджено виробництво автобусів,
технологічного обладнання для галузей агропромислового комплексу, легкої промисловості,
машин і обладнання для тваринництва та виробництва комбікормів, автоматичних ліній,
хімічного обладнання, медичної та обчислювальної техніки, оптичних приладів, телеграфної
апаратури, металоріжучих та деревообробних верстатів, парових котлів, побутової техніки
[3].

На сучасному рівні розвитку промисловості Черкаської області пріоритетного значення
набуває високотехнологічне машинобудування, а саме автомобілебудування, яке почало
активно розвиватися в регіоні з 2000 року – виробництво машин переробної і харчової
промисловості, сільськогосподарської техніки та іншої наукоємної продукції.

Організаційні зміни в національній економіці, які відбулися за останні роки, відчутно
вплинули на розвиток машинобудівного комплексу як в цілому України так і окремо взятих
областей. Черкаський регіон в даному аспекті не є винятком.

Зниження ділової активності підприємств машинобудівного комплексу Черкаської
області призвело до порушення співвідношення між попитом і пропозицією на продукцію
даної галузі в регіоні. Згідно статистичних даних за 2009 рік підприємствами
машинобудівної галузі було експортовано продукції на 43873,5 тис. дол. США, що становить
8,9% загального експорту по регіону. Але в порівнянні з 2008 роком експорт продукції
машинобудівної галузі у 2009  році становить 56,1%,  тобто попит на продукцію
машинобудівної галузі регіону знизився майже на 50%. В свою чергу за 2009 рік імпорт
товарів машинобудівної галузі становить 169,1% в порівнянні з 2008 роком. Значно вплинув
на обсяги імпорт приладів і апаратів (377,1% в порівнянні з 2008 роком). Загальний обсяг
імпорту товарів машинобудування в Черкаську область становить 22201,3 тис. дол. США, що
становить 34,7% загального обсягу імпорту товарів в регіоні. Тобто, відповідно до
вищезазначеного можна сказати, що на ринку товарів машинобудівного комплексу попит на
продукцію майже в 4 рази перевищує пропозицію. Зростання імпорту в машинобудівній
галузі обумовлено низькою продуктивністю вітчизняного обладнання, його високою
енергоємністю і ресурсозатратністю при використанні у виробничому процесі, що
відображається в свою чергу на низькій якості і високій ціні вітчизняної продукції [1, с. 72].

Саме машинобудування визначається першим стратегічним приоритетним напрямком в
якому повинні провадитись активно інноваційні зміни. Маючи в своєму розпорядженні
фінансові ресурси, ми повинні пам’ятати про іншу складову інноваційно-інвестиційного
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потенціалу, яка безпосередньо впливає на розвиток системи підприємств машинобудівного
комплексу. Це людський ресурс, який об’єднується під категорією «кадровий потенціал» [1,
с 112].

На початку досліджуваного періоду загальна чисельність працюючих у
машинобудівній галузі становила 21,2 тис. чол.. (23,3% загальної чисельності зайнятих в
промисловості Черкаської області). У 2001 році індекс продуктивності праці склав 146,5%.
На протязі досліджуваного періоду відбувається поступове зниження чисельності
працюючих на підприємствах машинобудівної галузі і вже у 2008 році вона становить 15,2
тис. чол. (16,7% загальної чисельності працюючих в промисловості Черкаської області). При
такій тенденції чисельності зайнятих в машинобудуванні зростає індекс продуктивності
праці (165,9%) та рівень заробітної плати (від 226 грн. у 2001 році до 1746 грн. у 2008 році),
але такі зміни не є стимулом для залучення працівників в дану галузь. Враховуючи такий
стан в даному аспекті управління підприємства, питання стоїть не про нарощування
інноваційно-інвестиційного потенціалу, а про його збереження [2, с. 84].

Виходячи з досліджень інноваційної діяльності підприємств машинобудівного
комплексу Черкаської області за період з 2005 року по 2008 рік зміни щодо кількості
підприємств, які займались інноваційною діяльністю не відбулись і їх кількість становить 11
підприємств, тобто 21,6% від загальної кількості підприємств машинобудівного комплексу.
Більшість інноваційних процесів на машинобудівних підприємствах здійснювались за
рахунок власних коштів, які підприємства даної галузі перерозприділяли на дані потреби,
виходячи із суми отриманого фінансового результату [4].  За даний період підприємства
машинобудування більшість фінансових ресурсів витрачають на придбання готового
інноваційного обладнання. Збільшення обсягів витрат підприємств машинобудівного
комплексу Черкащини, при раціональному використанні ресурсів обумовлює зміну обсягів
реалізованої інноваційної продукції.

Основою реструктуризації машинобудівного комплексу Черкащини повинна стати
інноваційно-інвестиційна модель. Основні завдання її реалізації включають насамперед
активне використання людського капіталу, науково-технічного потенціалу області,
створення конкурентного середовища, реальної державної підтримки, ефективно діючої
фінансової та банківської системи, налагодженого інвестиційного процесу. Потребує
вдосконалення система корпоративного управління підприємств, яка передбачає прозорість
структури власності, забезпечення акціонерів високоякісною і достовірною інформацією та
впровадженням нових, ефективних принципів керівництва.

Необхідно розробити і впровадити механізм стимулювання пріоритетного інвестування
виробництва товарів і послуг як вітчизняними, так і іноземними інвесторами, залучення
позабюджетних і недержавних засобів для фінансування інноваційної діяльності.

На нашу думку, подальший розвиток промисловості в області є доцільним за рахунок
широкого розвитку середніх і малих підприємств, розширення кооперування з великими
підприємствами видобувної та обробної промисловості інших регіонів України, створення
кластерних об'єднань за участю підприємств різної форми власності та різних напрямків
діяльності.
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МЕТОДИ ПОГЛИНАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Жодна компанія не застрахована від поглинання конкурентами. Універсальних методів

захисту від примусового злиття не існує.  Як тільки стало зрозуміло,  що крім підприємств-
гігантів приватизувати в Україні нічого, кількість недружніх поглинань стрімко зросла. І не
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випадково. Справа в тому, що існуюче законодавство надає масу можливостей для таких
поглинань, при цьому значно обмежуючи можливості захисту.

Спроба захоплення підприємства може мати кілька мотивів, як правило, ці дії
пояснюються прагненням одержати доступ до ліквідних активів жертви (від устаткування до
пізнаваної торговельної марки), її переважними правами (наприклад, право оренди). Ще
одним мотивом недружнього поглинання може стати бажання вивести із гри конкурента.
Коли невелика компанія здатна робити погоду на ринку, великим гравцям буває вигідніше її
поглинути, ніж брати участь у конкурентній боротьбі.

Існує декілька відносно законних методів поглинання:
- скупка акцій;
- поглинання через процедуру банкрутства;
- штучні боги;
- розбіжність адрес;
- купівля кадрів АТ.

Скупка акцій. Найбільш уразливі в цьому сенсі підприємства - відкриті акціонерні
товариства. Один з розповсюджених способів їхнього захоплення - скупка акцій у
міноритарних акціонерів і власників невеликих пакетів. Спочатку поглиначі викуповують
невелику кількість акцій, це дає власникові можливість брати участь у зборах акціонерів,
звертатися до керівництва компанії з вимогою надати фінансову документацію, певним
чином впливати на думки інших власників акцій. Мета цього етапу - підготувати плацдарм
для майбутнього поглинання й дізнатися про позиції нинішніх власників компанії.

На другому етапі поглинання акціонерного товариства, компанія-поглинач одержує
контроль над все більшими пакетами акцій: спочатку блокують (більше 25%), потім
контрольним (більше 50%+1 акція). Одержати  контроль можна декількома способами:
шляхом як скупки акцій, так і одержання доручення на голосування від імені інших
власників.

В ідеалі поглинач намагається викупити в керівництва пакет акцій, що дозволяє
одноосібно або за допомогою афілійованих осіб забезпечити на зборах акціонерів кворум
(більше 60% акцій) і приймати будь-які рішення, у тому числі про збільшення статутного
капіталу й відчуження активів (для внесення змін в устав або ухвалення рішення про
ліквідацію підприємства необхідно більше 75% акцій).

Поглинання через процедуру банкрутства. Ініціатором процедури банкрутства є
потенційний поглинач. Основне завдання компанії-поглинача контролювати арбітражного
керівника,  який може накласти мораторій на погашення боргів,  арешт рахунків і активів.
Тоді процес може розвиватися за сценарієм поглинача. Навіть якщо підприємство починає
виплачувати борги, це не означає миттєве припинення процедури банкрутства. Крім того, на
прохання кредитора погашення боргів може здійснюватися тільки за згодою арбітражного
керівника, який, діючи в інтересах поглинача, своєї згоди не дасть. Невідворотність процесу
поглинання ускладнюється тим , що, згідно з рішенням суду арбітражному керуючому
надаються досить великі повноваження, при цьому, відповідно, зменшуються можливості
дирекції. Якщо мова йде про поглинання заводу, звичайно його робота припиняється, триває
лише відвантаження продукції, на яку вже були укладені контракти. Таким чином, гроші на
рахунках лише накопичуються, але не витрачаються.

Зазвичай підприємство не має змоги виплатити всі борги, а в такому випадку можливі
два варіанти. Коли арбітражний керуючий - людина поглинача, а комітет кредиторів
представляє інтереси ворожої сторони, підприємство може продовжувати роботу, але вже без
участі колишніх власників. Далі проводиться процедура санації, коли представники
поглинача повідомляють про готовність погасити борги, одержавши натомість активи
підприємства.

Штучні борги. Досвід показує, що навіть якщо підприємство цілком рентабельне,
найчастіше можна знайти якийсь неоплачений, прострочений борг. Якщо такого немає, його
створюють штучно або навіть фальсифікують. Легше за все створити заборгованість, якщо є
домовленість із менеджментом компанії, що поглинається, - у цьому випадку керівник може,
приміром, укласти який-небудь договір і відстрочити його оплату, що дає підстави для
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судової суперечки.  До того ж  позивач робить все можливе,  щоб ухвалене на його користь
рішення не було виконано.

Далі ситуація розвивається як при звичайному банкрутстві: накладається мораторій на
задоволення вимог кредиторів,  сума боргів росте,  і процедура банкрутства підприємства
триває.  Це триває з рік-півтора,  а контроль над підприємством можна встановити протягом
кількох місяців.

Розбіжність адрес. Якщо підприємство зареєстроване не за тією адресою, де воно
фактично знаходиться, загарбник може подати  позов до суду з вимогою виплати якоїсь
заборгованості або відшкодування збитків, нанесених діловій репутації. Неважливо, який
саме позов і чим обґрунтовані вимоги, головне, щоб у ньому була зазначена не та адреса
відповідача, де він фактично перебуває, а та, за якою він зареєстрований. В результаті, на
засідання представники відповідача не являються, оскільки нічого не знають про процес, що
почався.  Рішення виноситься без їхньої участі.  Через три місяці,  якщо вимоги позивача не
виконані, він ініціює процедуру банкрутства (див. схему на стор. 40). Для поглинача головне,
щоб відповідач нічого не знав про процес. А після початку процедури банкрутства
оскаржити що-небудь буде вже пізно.

Свідомі акціонери. При поглинанні акціонерних товариств, найчастіше
використовують права міноритарних акціонерів. Адже вони мають право звертатися до суду
за захистом своїх прав, наприклад, з позовом про визнання незаконними рішень про збори
акціонерів, призначення директора, висновки договорів і т.п. У будь-який момент
міноритарний акціонер може звернутися до суду з позовом про визнання певних дій
керівництва компанії незаконними. Таким чином можуть бути визнані недійсними
результати тендера або договору про закупку якогось устаткування, якщо акціонер доведе,
що в результаті цієї угоди було обмежено його права.  У цьому випадку активні акціонери
можуть стати інструментом корпоративних війн. Правильно користуючись правами дрібних
акціонерів можна істотно загальмувати й ускладнити роботу компанії. Теоретично ніхто не
забороняє будь-якому громадянину купити одну акцію будь-якого акціонерного товариства й
шляхом незліченних позовів перешкоджати його нормальній роботі.

Купівля кадрів АТ. У пострадянських країнах працює метод поглинання, суть якого у
свій час озвучив Борис Березовський: «Нам немає потреби купувати Логоваз, якщо ми
можемо купити менеджмент Логоваза». Зацікавлена в поглинанні компанія зманює на своє
підприємство фахівців і менеджерів, без яких робота підприємства, що поглинається, стає
практично неможливою.  Переконавшись,  що справи кепські ,  власники компанії можуть
поступитися й добровільно продати фірму.

Отже, акціонерне товариство повинно вчасно відреагувати на загрозу поглинання та
вжити відповідних заходів щодо його недопущення.
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Секція 3. Бухгалтерський облік, аудит та аналіз господарської
діяльності

Левандовська А. В.
ст. викладач кафедри обліку і аудиту, СУЕМ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Обґрунтування оптимальних управлінських рішень як функції регулювання, так і інших
основних функцій управління грошовими потоками проводиться за допомогою аналізу, який
дозволяє встановити і оцінити вплив позитивних факторів на прийняття рішення або
уникнути недоліків, закріпити все прогресивне, максимально привести в дію внутрішні та
зовнішні резерви підвищення ефективності виробництва.

Звіт про рух грошових коштів (далі –  Звіт)  відображає,  головним чином,  факти
господарського життя підприємства, що здійснені реально або потенційно, грошові
надходження та їх витрачання протягом звітного періоду, вплив господарських операцій на
грошові потоки в розрізі видів діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової.

Інформація, подана в Звіті про рух грошових коштів дозволяє здійснити оцінку змін у
чистих активах, фінансовій структурі, включаючи ліквідність та платоспроможність,
впливати на суми і час потоків грошових коштів з метою пристосування до умов,  що
змінюються. Незважаючи на те, що Звіт відображає надходження і вибуття грошових коштів
протягом фіксованого (звітного) періоду, він дає уявлення про спроможність підприємства
виконувати майбутні зобов‘язання. А це є показником того, наскільки ефективно
керівництво підприємства використовувало грошові кошти, на що витрачало і як генерувало:
за допомогою власних ресурсів або завдяки зовнішнім позичанням, що має велике значення в
управлінні підприємством.

Важливою характеристикою ефективності діяльності підприємства є величина Free
Cash Flow (приблизна інтерпретація – грошовий потік до фінансування), яка визначає рівень
фінансової залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування (за рахунок як
позикового, так і власного капіталу). Грошовий потік до фінансування розраховується за
формулою:

FCF = CFo + CFi – I,                                             (1)
де FCF – Free Cash Flow (грошовий потік до фінансування);
                       CFo – операційний грошовий потік;
                       CFi – інвестиційний грошовий потік;
                            І – процентні платежі.
За розрахунку грошового потоку до фінансування ЗАТ «Графія-Україна» за 2007-2009

роки були одержані наступні результати:
FCF2007 = 39258,0 + (- 697,3) – 2127,8 = 36432,9 тис. грн.
FCF2008 = 38497,9 + 4350,6 – 1970,3 = 40878,2 тис. грн.
FCF2009 = 44026,0 + (- 576,0) – 2321,0 = 41129,0 тис. грн.
Як бачимо корпоративний Cash  Flow  має тенденцію до зростання,  що вказує на

підвищення ефективності управління грошовими потоками на ЗАТ «Графія-Україна».
Потреба підприємства у капіталі для обслуговування залученого капіталу відповідає
корпоративному Cash Flow і включає як процентні платежі, так і виплату грошових
дивідендів.  Слід зазначити,  що зниження корпоративного Cash  Flow  до нуля матиме
негативне значення для підприємства.

Зважаючи, що величина FCF включає інвестиційний грошовий потік, допускається
тимчасове від’ємне значення, яке пов’язано із необхідністю фінансування капітальних
вкладень (технічної реструктуризації). У такому випадку прийняття фінансових рішень та їх
аналіз має узгоджуватися з інвестиційною стратегією підприємства та враховувати
керованість і цільовий характер вихідних грошових потоків у межах інвестиційної
діяльності.

Серед інших інструментів планування та прогнозування грошових потоків доцільно
застосовувати:
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- калькулювання потреби підприємства в капіталі, її порівняння та узгодження із
плановими показниками руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності;

- формування прогнозного Звіту про рух грошових коштів підприємства (при цьому,
доцільніше використовувати прямий метод розрахунку грошового потоку, який є більш
інформативним та зручним у використанні для потреб фінансового менеджменту).

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що Звіт про рух грошових коштів
є важливим інструментом управління, оскільки на підставі його даних можна оцінити
результати діяльності підприємства, спрогнозувати потребу, джерела надходження грошових
коштів та їх витрачання.
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РОЗБІЖНОСТІ ВАЛЮТИ ПЛАТЕЖУ Й ВАЛЮТИ ЦІНИ КОНТРАКТУ ПРИ
ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В умовах розширенням міжнародних зв'язків, активізації й поглибленням економічних

реформ в Україні зростає кількість підприємств що здійснює зовнішньоекономічну
діяльність. Це в свою чергу призводить до зростання потреби в інформації у сфері
міжнародних операцій по міжнародних валютних розрахунках.

Проблемам обліку зовнішньоекономічної діяльності присвячені роботи вітчизняних
учених: Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова, Л.О.Кадуріної, М.В.Кужельного, Ю.А.Кузьмінського,
І.О.Лукашової, В.М.Пархоменка та інших.

Провадження зовнішньоекономічної діяльності здійснюється за договірною
(контрактною)  формою.  Валюта платежу й валюта контракту (валюта ціни)  слугують
стабілізації платежів за договором міжнародної купівлі-продажу шляхом вираження
відносної розрахункової одиниці (валюти платежу) через абсолютну розрахункову одиницю
(валюту контракту).

Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту)
зазначаються: умови банківського переказу (до або після відвантаження товару).

Діючим законодавством України не визначено, як саме перераховувати валюту
контракту при її відмінності від тієї, в якій платять. Отже одним із питань, яке потребує
подальших розробок є облік експортних операцій при розбіжності валюти платежу й валюти
ціни контракту. Згідно проведеного дослідження виявлено, що зазначене питання знайшло
більшого висвітлення у періодичній літературі [1,2,3], ніж у науковій.

Дослідження практики ведення зовнішньоекономічної діяльності доводить те, що
ситуація, коли по зовнішньоекономічному договору ціна продукції виражена в одній валюті,
а платіж за таким договором передбачається в іншій, - досить часте явище.

Від правильного проведення перерахунку ціни контракту у валюту платежу або
навпаки залежить дотримання підприємством 180-денного обмеження, встановленого для
проведення розрахунків по експортно-імпортних операціях згідно ст. 1 Закону України «Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР [4].

Облік експортних операцій при розбіжності валюти платежу й валюти ціни контракту
має певні особливості.

У випадку, коли першою подією є відвантаження продукції на експорт, для
відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості в іноземній валюті,
пов'язаної з відвантаженням продукції на експорт, потрібно використати валюту контракту й
відповідно перерахувати її в національну валюту за валютним курсом гривні до валюти
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контракту, що діяли на дату здійснення операції (дату відвантаження).При відображенні
господарських операцій по експортних договорах, у яких валюта ціни відрізняється від
валюти платежу, необхідним є проведення розрахунку курсової різниці по заборгованості,
виходячи з валюти ціни контракту. Внаслідок застосування різних курсів при проведенні
перерахування заборгованості в одній іноземній валюті в іншу, виникає різниця, яка не може
розглядатися для цілей бухгалтерського обліку як курсова різниця, тому що не відповідає
визначенню цього поняття, даному в П(С)Б0 21[6]. Отже, необхідним є вирівнювання суми
заборгованості, вираженої в валюті ціни договору й валюті платежу. Різниця, що утворилася
в результаті проведення перерахування заборгованості в іноземній валюті, відображається у
складі інших операційних доходів (на субрахунку 719 «Інші доходи від операційної
діяльності») або витрат (на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності»):

У випадку, коли першою подією є одержання попередньої оплати (авансу) за
експортним договором, достовірна оцінка кредиторської заборгованості в іноземній валюті
здійснюється на момент одержання оплати по валюті платежу. На кінець звітного періоду й
на дату погашення заборгованості курсові різниці по ній не визначаються, тому що вона є
немонетарною.

Отже, ведення аналітичного контролю кожного експортного контракту на умовах
наступної оплати при розбіжності валюти платежу й валюти ціни допоможе бухгалтеру
правильно встановити заборгованість покупця, різницю, що виникла при перерахунку однієї
валюти в іншу, а також курсові різниці по заборгованості. Правильний перерахунок ціни
контракту у валюту платежу допоможе підприємству уникнути великої ймовірності
виникнення простроченої (180-денної) дебіторської заборгованості, що сприятиме
підвищенню ефективності зовнішньо-економічної діяльності.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПЕРЕМОГИ РАДЯНСЬКОГО

СОЮЗУ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ
Велика Вітчизняна війна виявилася важким випробуванням для Радянського Союзу.

Німецький фашизм володів могутнім військово-господарським потенціалом, який
створювався при економічній, фінансовій і політичній підтримці імперіалістичних держав.
До того ж, Німеччина перетворила окуповані нею країни Європи в арсенал ведення війни
проти СРСР. Не зважаючи на величезні труднощі, Радянський Союз переміг фашистську
Німеччину.

Однією з найважливіших умов перемоги Радянського Союзу у Вітчизняній війні була
стійкість радянської економіки, яка забезпечувала війська боєприпасами і продовольством.

Виняткову життєздатність у роки війни продемонструвало сільське господарство.
Збільшувалися посівні площі і поголів’я худоби на сході країни. Успішно відновлювалося
господарство районів, звільнених від фашистської окупації.

Міцність тилу забезпечила стійкість державних фінансів, не дивлячись на те, що
Радянська держава несла великі військові витрати. За роки Великої Вітчизняної війни прямі
військові витрати склали 551,1 млрд. крб. [1, с. 113]

З перших днів війни різко збільшилися витрати на військові цілі. Необхідно було
відмовитися від фінансування тих заходів, які не були пов’язані з потребами фронту, або
знизити витрати на ці заходи. Тому в другому півріччі 1941 р. витрати на фінансування
народного господарства знизилися на 21,6 млрд. крб., а витрати на соціально-культурні цілі –
на 16,5 млрд. крб. [1, с. 113].

Завданням фінансування військових витрат у перші роки війни значно ускладнювалася
тим, що у цей період відбувалося деяке скорочення доходів державного бюджету СРСР. У
1942 р. вони обчислювалися у сумі 165 млрд. крб. проти 180 млрд. крб. у 1940 р. Різко
знизилися надходження податку з обігу і відрахувань від прибутку [1, с. 114].

Зниження доходів державного бюджету було обумовлено тим,  що через тимчасову
окупацію німецько-фашистськими загарбниками частини території Радянського Союзу і
необхідності перебазування низки підприємств на схід зменшився обсяг виробництва
продукції. Крім того, підприємства мали освоювати нові види військової продукції.

Під впливом зростання військових витрат, з одного боку, і скорочення доходів бюджету
– з іншого, протягом 1941-1942 рр. утворився деякий дефіцит.

Під час війни держава зберігала без змін довоєнні ціни на нормовані товари, що було
забезпечене введенням карткової системи. Разом з тим, у результаті скорочення державної і
кооперативної торгівлі предметами широкого споживання і наявності зайвих грошей в обігу,
ціни на колгоспному ринку зросли і в окремі періоди були у декілька разів вище за довоєнні.

За останні роки війни відбувалося зміцнення фінансів і грошового обігу. Значно
зростали доходи підприємств і організацій на основі збільшення обсягів виробництва і
зниження собівартості продукції, досягнутих у ході соціалістичного змагання завдяки
героїчним зусиллям робочого класу. За 1942-1944 рр. собівартість продукції державної
промисловості знизилася на 50 млрд. крб., або на 17,2 %. [1, с.114]

Проявляючи турботу про задоволення потреб радянського народу, партія і уряд
уживали заходи щодо збільшення обсягів виробництва предметів широкого споживання.
Зростання промислового і сільськогосподарського виробництва дало можливість значно
розширити роздрібний товарообіг; у 1944 р. він виріс на 58,0 % проти 1942 р. [1, с. 114]

На основі збільшення обсів виробництва продукції і зниження її собівартості зростали
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доходи від соціалістичного господарства. З 1943 р. надходження податку з обороту почали
швидко збільшуватися і в 1945 р. майже удвічі перевищили платежі 1942 р.

В умовах військового часу в систему податку з обороту були внесені зміни. Велике
значення мали, наприклад, платежі до бюджету з товарів, що реалізовували у порядку
комерційної торгівлі.

Значну роль у зміцненні бюджету і у фінансуванні оборони країни у роки Великої
Вітчизняної війни відіграли платежі населення. Вся сума цих надходжень до бюджету у
формі добровільних і обов’язкових платежів досягла за період війни 270 млрд. крб., що
забезпечило покриття 26,4 % витрат державного бюджету СРСР [1, с. 115].

Систему оподаткування населення було реформовано. На користь спрощення системи
оподаткування культзбору у містах було враховано до прибуткового податку, а на селі – до
сільськогосподарського податку. По сільськогосподарському податку були переглянуті
норми прибутковості з урахуванням збільшених доходів колгоспників від ринкової торгівлі.
Одночасно була посилена прогресія ставок оподаткування.

З початку війни уряд встановив особливу 100-відстоткову військову надбавку до
прибуткового і сільськогосподарського податків, а з 1 січня 1942 р. замість вказаних
надбавок ввів спеціальний військовий податок. Надходження цього податку з 1942 по 1946 р.
склали 72,1 млрд. крб. [1, с. 115]

У роки війни був встановлений податок на неодружених, самотніх і бездітних громадян
СРСР, що обумовлювалося значними витратами на державну допомогу багатодітним
матерям. Крім того, введення цього податку дало можливість мобілізувати додаткові
фінансові ресурси, виходячи з обліку підвищеної платоспроможності неодружених, самотніх
і бездітних громадян у порівнянні із багатосімейними. У 1944 р. партія і уряд значно
розширили допомогу багатодітним матерям і встановили допомоги самотнім матерям.  У
зв’язку з цим даний податок був переглянутий і поширений також на малосімейних
громадян.

У фінансуванні оборони країни істотну роль зіграли добровільні платежі населення. У
роки Великої Вітчизняної війни з новою силою виявилася популярність радянських позик.
Чотири військові позики,  випущені на суму 72  млрд.  крб.,  були розміщено у виключно
короткі терміни у сумі 89,7  млрд.  крб.  Значно підвищилася питома вага надходжень від
позик у загальній сумі доходів бюджету. Якщо у 1940 р. надходження від позик склали
всього 5 % доходів бюджету, то у 1944 р. вони досягли майже 10 %. [1, с. 115]

Окрім позик, в роки війни проводилися грошово-речові лотереї, які дали дохід понад
12,5 млрд. крб. [1, с. 115]

З перших днів війни було отримано надходження грошових засобів до фонду оборони
країни у вигляді грошей, облігацій позик, золота, срібла та інших цінностей. Крупні грошові
засоби поступали за рахунок добровільних внесків населення на будівництво ескадрилій
літаків, танкових колон. Грошові надходження лише на ці цілі перевищили 16 млрд. крб. [1,
с. 116]

Зростання доходів бюджету від соціалістичного господарства і надходження, що
збільшилися, за платежами населення дали можливість вже у роки війни забезпечити
бездефіцитне виконання державного бюджету. У 1944 р. бюджет був виконаний за доходами
у сумі 268,7 млрд. крб., а за витратами – 264 млрд. крб., тобто з перевищенням доходів над
витратами у розмірі 4,7 млрд. крб. У 1945 р. доходи державного бюджету СРСР склали 302,2
млрд. крб., а витрати - 298,8 млрд. крб. [1, с. 116]

Зміцнення фінансової потужності Радянської держави забезпечувало можливість не
лише покриття у всезростаючих розмірах військових витрат, але й дозволило виділяти кошти
на фінансування народного господарства і соціально-культурні заходи.

Капітальні вкладення у народне господарство спрямовували у першу чергу у важку і
військову промисловість. Крім того, виділялися грошові засоби і на розвиток легкої
промисловості. Починаючи з 1943 р., значні суми витрачалися на відновлення господарства у
звільнених від окупації районах. Це означало, що у роки Великої Вітчизняної війни
відбувався могутній процес розширеного соціалістичного відтворювання. Швидко
збільшувалися витрати на соціально-культурні цілі, які у 1944 р. перевищили довоєнні
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асигнування. Значні кошти витрачалися на матеріальну допомогу для сімей
військовослужбовців, утримання інвалідів Вітчизняної війни і дітей загиблих воїнів.

Розвиток економіки країни і зміцнення державних фінансів забезпечували
оздоровлення грошового обігу. Досягнення бездефіцитного бюджету у 1944 р. дозволило
припинити емісію грошей для покриття бюджетних витрат. Одночасно зростання
господарства і роздрібного товарообігу, звільнення території СРСР від фашистських
загарбників, відновлення економіки районів вимагали розширення грошового обігу. Все це
створювало передумови для зміцнення грошової одиниці. На основі зростання товарообігу
посилювалася планова дія держави на колгоспний ринок. Велике значення мала у цьому
відношенні політика зниження цін, що проводилася з 1944 р. у комерційній торгівлі.

Радянський Союз витрачав значні грошові кошти на ведення війни і на ліквідацію
збитку, заподіяного нападом німецько-фашистських загарбників. Збиток, завданий державі і
населенню у результаті руйнувань і грабежу державного, кооперативного і особистого майна
громадян на окупованій території СРСР досяг колосальної суми – 679 млрд. крб. у довоєнних
цінах. [1, с. 117].

При цьому Радянський Союз вийшов з війни сильною державою, з могутнім
господарством і міцними фінансами.

Найбільші переваги соціалістичного суспільного і політичного ладу забезпечили
міцність економіки і фінансів СРСР у роки Вітчизняної війни.

Розгром німецького фашизму військами радянської армії змінив весь міжнародний
стан. У результаті могутнього підйому національно-визвольного руху, що розвернувся після
другої світової війни, від капіталізму відпала низка країн Європи і Азії. Утворився новий
табір – миру, соціалізму і демократії.
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Гордієнко О.С., викладач кафедри менеджменту
та економіки в галузі охорони здоров’я, СУЕМ

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

В Україні, спостерігаючи протягом останніх років, система охорони здоров’я не зазнала
ніяких адекватних перетворень, діяльність якої і далі здійснюється на засадах
адміністративних господарських відносин, що супроводжується незадовільним рівнем
суспільного здоров’я, неефективністю механізмів фінансового захисту громадян у разі
захворювання, низькою економічною ефективністю діяльності галузі та якістю медичної
допомоги, відсутністю задоволення потреб громадян в охороні здоров’я та медичній
допомозі.

Перехід до соціально орієнтованих та ринкових принципів в охороні здоров’я на основі
різних форм власності, а також пошук шляхів подолання основних проблем галузі в Україні,
вимагають нового підходу до формування ринкових відносин у галузі та спонукають
переходити до системи, що базується на поширенні добровільного медичного страхування.

При чому,  страховики констатують,   що структура попиту на добровільне медичне
страхування останніми роками зазнала значних змін. По-перше, усе активніше цікавляться
цим видом страхування вітчизняні  та приватні підприємства, що турбуються про соціальний
захист своїх працівників,  тоді як раніше серед покупців були переважно іноземці або ж
фізичні особи.

По-друге, медичне страхування перестає бути привілеєм київських підприємств. До
процесу страхування енергійно долучаються регіони, так взявши за приклад СК «Провідна»
обсяги регіональних продажів полісів добровільного медичного страхування уже значно
перевищують столичні.

Так, вартість найдешевших продуктів економ-класу становить близько 300 у.о. на
людину на рік, за умови, що до нього увійде  повний набір потрібних послуг: лікування в
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стаціонарі, невідкладна допомога, поліклінічне обслуговування і забезпечення
медикаментами на всіх етапах лікування. Але, власники таких дешевих програм можуть
розраховувати лише на обслуговування в державних і відомчих клініках. Дорогі програми
класу “еліт”  коштують приблизно вдвічі дорожче –  близько 600  у.о.  Проте,  за ці гроші
страхувальник одержує уже не потрібний мінімум, а повний комплекс послуг (звісно ж у
комерційних клініках), що передбачає і додаткові програми, серед яких стоматологічне
обслуговування, а також профілактичні програми – вакцинація проти грипу, вітамінізація.

Важливою проблемою,  крім цінового фактора,  є те,  що на сьогодні ринок
добровільного медичного страхування розвивається поки що основним чином за рахунок
корпоративного напрямку, завдяки якому він зростає на 20-30% щорічно.

Не менш важливою проблемою є недоліки кадрово-дидактичного забезпечення галузі,
що зумовлені наявністю недостатньої кількості фахівців сфери охорони здоров'я які мають
сучасні знання й досвід з медичного страхування,  а також відсутністю у навчальних
програмах всіх вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації тематики
медичного страхування, в тому числі і добровільного .

Звісно, крім специфічних недоліків і проблем  добровільного медичного страхування,
що породжені станом та умовами розвитку галузі страхування в системі фінансових послуг
України, існують ще й загальнодержавні проблеми, що так, чи інакше здійснюють свій
коригуючий вплив на розвиток і умови функціонування даного виду страхування. Серед них:
політична та економічна нестабільність, низький рівень доходів населення, непослідовний
підхід до реформування соціального сектора, відсутність оптимальної податкової політики,
яка б стимулювала  розвиток медичного страхування.

Вище проведене узагальнення та систематизація результатів дослідження фактичного
стану та проблем добровільного медичного страхування дають змогу визначити низку
перспективних напрямків його розвитку та удосконалення:

1)  страхові компанії мають:
-  ознайомлювати як найбільше населення з програми добровільного страхування,

правами та обов'язками страховика і страхувальника;
- розробити програми добровільного медичного страхування щоб ними могла

скористатися будь яка ланка населення;
-    контролювати якість і об'єм наданих медичних послуг,  медикаментозного

забезпечення, гарантувати їх оплату;
2)   держава має:
-   визначити базовий пакет гарантованих медичних послуг, що мають надаватись за

рахунок бюджетного фінансування;
-   змінити добровільне медичне страхування на обов’язкове, або  якщо на даному етапі

це неможливо, то дати змогу ЛПЗ співпрацювати з страховими компаніями.
Отже, така система заходів дозволить створити умови для найбільш повного

задоволення потреб населення в одержанні доступної і високоякісної медичної допомоги,
зменшить навантаження на державний та місцеві бюджети та долю тіньової медицини в
системі медичного обслуговування, допоможе уникнути необґрунтованих витрат на надання
зайвих медичних послуг з метою одержання додаткового прибутку, підвищить фінансовий
стан працівників медичних установ.
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Дмитрук Б.П., к.е.н., професор СУЕМ
ПІСЛЯКРИЗОВІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНИ

Криза –  це гарний іспит для будь-якої держави,  її політики.  Криза дозволяє
протестувати всі попередні рішення, тому можна чітко зрозуміти які з них були вірними, а
які ні.

Сьогодні світова економіка ще знаходиться у фазі нової глобальної кризи.  Лише на
відміну від 2007-го року вона розпочалася не на Сході,  а на Заході,  причому із самої
потужної економічної зони планети – США.

З четвертого кварталу 2008 р. Україну теж охопила спочатку банківсько-фінансова
криза, яка потім переросла в економічну. Країна вийде з кризи лише тоді, коли зміняться
пріоритети влади. На наш погляд, Україна з часу своєї незалежності знаходиться в кризі:
соціальній, економічній і політичній.

Віртуальні гроші, які підтримували економіку країни в останні роки закінчилися.
Тепер,  коли країну охопила криза,  виявилося,  що під її економікою немає надійного
фундаменту.

З кризи швидше вийдуть країни, які:
- повільно, але неухильно скорочуватимуть випуск незатребуваної продукції;
- не вимиватиметься обіговий капітал на утримання незадіяного, або неефективно
працюючого персоналу;
- ітиме переорієнтування попиту і агресивне впровадження інновацій;
- товаровиробники і торговельні підприємства не триматимуться за старі, непрацюючі схеми;
- держава захищатиме власного виробника, шукатиме і застосовуватиме більш ефективні
шляхи захисту;
- населення якнайшвидше сприйме нову реальність життя і не триматиметься за старі амбіції,
професії, на які немає попиту і зможе побороти ностальгію за минулим.

З метою подолання кризи Світовий банк рекомендує Україні терміново провести
комплекс «швидких, розумних і рішучих економічних реформ». Ці реформи повинні
забезпечити суттєве скорочення бюджетних витрат і бюджетного дефіциту. На думку
експертів Світового банку, державні фінанси України знаходяться у кризовому стані, зникли
джерела докризового зростання,  економіка лише пристосовується до ринкової ціни на
російський газ. Лише стійкий сигнал про проведення реформ приверне увагу інвесторів до
України і створить надійну основу для постійної міжнародної підтримки [1].

На думку директора Світового банку по справах в Україні, Білорусії і Молдові Мартіна
Райзера,  якщо новий уряд не впровадить в життя ці реформи,  то наслідки від такої
бездіяльності будуть дуже значними і вони призведуть до повільного повернення української
економіки до докризового рівня.

Серед першочергових заходів основна роль належить фіскальній реформі, вважає М.
Райзер. Зокрема, необхідно швидко прийняти бюджет 2010 р., спираючись на реалістичні
макроекономічні параметри і виходячи із реальних доходів бюджету. Влада повинна
усвідомити, що без скорочення державних витрат не варто очікувати покращення
економічної ситуації в країні.

Світовий банк також пропонує уряду підвищити вартість тарифів на енергоносії.
Доцільно підвищити внутрішні тарифи на газ в 2010 р. вдвічі. Підвищення тарифів повинно
стосуватися не лише населення, але й підприємств. При цьому М. Райзер нагадав, що з 2010
р. Україна купує газ в Росії без 20% знижки, як це було у 2009 р.

Знизити дефіцит бюджету допоможе і проведення пенсійної реформи. Зокрема, в своїх
рекомендаціях Світовий банк вже з 2010 р. пропонує збільшити пенсійний вік лише для
жінок з 55 до 60 років (добавляючи кожний рік по 6 місяців). Тобто, реформи будуть
продовжуватись 10 років.

З метою покращення ситуації в країні влада повинна дати позитивний сигнал
інвесторам. Зокрема, необхідно прийняти податковий кодекс, на 30% скоротити види
діяльності, які необхідно ліцензувати, ліквідувати застарілі технічні регламенти і розпочати
адаптацію до правил ЄС.
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Для покращення експортного потенціалу країни,  Світовий банк пропонує вирішити
проблему із затримкою повернення ПДВ.

За даними Державної податкової адміністрації України, сума неповерненого ПДВ на
початок березня 2010 р. становила біля 25 млрд. грн. [2].

Перший замісник Комітету Верховної Ради з питань економічної політики О.
Плотников вважає, що у 2010 р. Україну очікує жорстка економія, реструктуризація старих
державних боргів і накопичення нових. Тому, на його думку, радикальні реформи навряд чи
можливі, так як першочергове завдання України – звести кінці з кінцями [2]. Проте, для
проведення економічних реформ Президент України видав відповідний указ, сформовано
склад Комітету, розроблено Положення.

Комітет є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, створеним з
метою впровадження системних економічних реформ, спрямованих на вихід із фінансової та
економічної кризи, на забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови
зростання добробуту її населення [3].

Проведення реформ сприятиме залученню інвестицій в Україну.
Нинішня складна ситуація в економіці спричинена трьома чинниками: незавершеністю

реформ, слабкою диверсифікацією експорту та перманентними конфліктами у попередній
владі. Сьогодні, вважає віце прем’єр-міністр С.Тігіпко, країна має всі передумови до
швидкого та ефективного реформування. При цьому, в ході проведення реформ не повинні
потерпати найменш соціально захищенні верстви населення. І це – одне з найважливіших
завдань уряду, який нині працює над двома програмами розвитку країни – короткостроковою
та розрахованою на середньострокову перспективу [4].

Серед першочергових завдань уряду – створення реалістичного бюджету. Поліпшення
інвестиційного клімату та стабілізація банківського сектору. Є необхідність жорсткої
економії для зменшення дефіциту бюджету.  Вона має відбуватися передусім за рахунок
видатків на адміністрування. Необхідними передумовами для збалансування бюджету є
також стабілізація фінансової ситуації НАК «Нафтагаз Україна» та в Пенсійному фонді.

Однією з передумов покращення інвестиційного клімату С. Тігіпко назвав дерегуляцію
економіки, зняття адміністративних бар'єрів у підприємницькій діяльності. Крім того, він
вважає за необхідне радикально скоротити перелік видів ліцензійної діяльності та кількості
контролюючих органів.

До кінця 2010 р. має бути напрацьовано проект Податкового кодексу, що зменшить
податкове навантаження на малий бізнес.

2 квітня 2010 р. на засіданні Урядового комітету з питань реформ, проведене під
головуванням прем’єр-міністра М. Азарова, яке було присвячено розгляду проекту Програми
дій уряду, яка відкриває новий політичний курс і дає старт структурним реформам. В її
основу покладено цілі, визначені програмою Президента В. Януковича «Україна для людей».
У документі має бути відбито системність і дуже чітко побудовану траєкторію розвитку всіх
галузей і сфер економіки й системні баланси: енергетичний, продовольчий, фінансовий,
демографічний тощо.

Уряд визначив етапи діяльності. Перші 2,5 роки – до виборів нового складу Верховної
Ради – стануть періодом поточної, актуальної та першочергової діяльності. Це етап
наведення ладу, виходу з кризи, зміцнення тенденцій сталого розвитку й подолання бідності.
Завершитися він повинен перевищенням докризового обсягу валового виробництва.

Наступний період покликаний стати етапом прискореного зростання на базі
інноваційно-інвестиційної моделі та системних реформ, які на той час уже запрацюють на
повну. Таким чином, за п’ять років ми повинні перевищити показники ВВП 1990 року і
подвоїти доходи громадян [4].

Робота економіки в умовах створення постіндустріальних галузей, перетікання левової
частини валового внутрішнього продукту у високотехнологічне виробництво і сферу послуг
через десятиріччя має віншувати третій етап. Тоді уряд розраховує на подвоєння валового
внутрішнього продукту і приведення доходів громадян до рівня європейських сусідів. ВВП
на душу населення не повинен бути меншим, аніж країн-нових членів Євросоюзу.

Отже:
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1. Світова економічна криза знаходиться у фазі глобальної кризи.  З четвертого кварталу
2008 р. вона охопила і Україну. Спочатку банківсько-фінансову систему, а згодом переросла
в економічну.
2. Світовий банк рекомендує Україні терміново провести комплекс рішучих економічних
реформ, які сприятимуть швидкому поверненню економіки країни до докризового рівня.
3. Уряд України розробив програму виходу з кризи, визначивши етапи діяльності. Фактично
йдеться про дві п’ятирічки розвитку. Першу буде присвячено відновленню і модернізації
економіки, а друга – стане наріжним каменем постіндустріального прискорення.
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Єфімчук В.М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту СУЕМ
УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Вміння здійснювати ефективне управління фінансовим станом сільськогосподарського

підприємства залежить не лише від мети його проведення, а й від доцільності використання
того чи іншого методу оцінки фінансового стану підприємства, його адаптації до сучасних
значень і цілей розвитку,  а також вимог,  висунутих з боку внутрішніх і зовнішніх суб’єктів
господарювання, інвестиційного і податкового середовищ.

Аналіз вітчизняних і закордонних літературних джерел дозволяє виділити такі
методики оцінки фінансового стану підприємства: коефіцієнтний, інтегральний, матричний,
дискримінантний, комплексний, беззбитковий, рівноважний.

Найбільш опрацьованим і поширеним у світовій практиці є коефіцієнтний метод. Він
має безліч модифікацій, які з урахуванням світового досвіду і аспектів діяльності
підприємств можна, використовуючи мінімальну кількість коефіцієнтів, систематизувати в
зручний для аналізу спосіб.

Методика інтегральної оцінки фінансового стану підприємства передбачає розрахунок
інтегрального показника на базі узагальнюючих показників за рівнем платоспроможності,
фінансової незалежності та якості активів [3]. Даному методу притаманна неузгодженість
понять ліквідності і платоспроможності,  а оскільки він базується на розрахунках
коефіцієнтів, то він також є трудомістким і має всі недоліки коефіцієнтного методу.

На основі застосування матричних методів може бути одержана більш глибока і
всебічна діагностика, а також об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства від
операційної діяльності, прибутком від звичайної діяльності до і після оподаткування і
чистим прибутком (збитками) [4].

Головне завдання багатофакторного дискримінантного аналізу в контексті оцінки
фінансового стану підприємств зводиться до побудови оптимальної дискримінантної функції
(моделі), завдяки якій можна з достатньо високим ступенем ймовірності здійснювати
класифікацію аналізованих підприємств за рівнем їх фінансового стану [5].

Беззбитковий метод базується на ролі операційного важеля у формуванні результатів
діяльності підприємства, на можливості керування його витратами і результатами для
досягнення необхідних показників беззбитковості виробництва. Цей метод тісно пов’язаний
з управлінням витратами,  а тому його варто розглядати як сучасний та зручний для
практичного використання. Однак він не узгоджується з такими сторонами оцінки діяльності
підприємства, як конкуренто- та кредитоспроможність, ринкова і ділова активність, тому
потребує подальшого розвитку.

Рівноважний метод базується на понятті ліквідності та оцінці фінансового стану
підприємства з позицій досягнення рівноваги між ліквідними потоками у сфері
господарсько-інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. Однак, і такий метод,
незважаючи на його зручність, простоту, наочність, науковість, не дає можливості врахувати
стан підприємства у конкурентному, діловому, кредитному і ринковому середовищі.
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Таким чином, систематизація методів оцінки фінансовою стану підприємства
дозволила встановити переваги і недоліки наявних методів, необхідність їх удосконалення з
позицій поєднання позитивних сторін кожного методу і зручності їх практичної реалізації
для управління фінансовим станом у потрібному напрямку.

При оцінці фінансового стану сільськогосподарських підприємств існує ще одна
проблема. Оцінка діяльності підприємства, у т.ч. і оцінка фінансового стану, проводиться за
даними фінансової звітності (як правило, за рік). Однак, баланс підприємства відображає
лише залишки оборотних активів (що в якості чинника займає одне з провідних місць при
оцінці фінансового стану). Так, на кінець року сільськогосподарське підприємство має лише
незначні запаси продукції, яка була залишена на власні потреби, запаси кормів і, можливо,
інші запаси. Готова продукція вже реалізована, підготовка до посівного сезону ще не
почалась, але це практично менше половини того обсягу, що знаходився у розпорядженні
підприємства. Нескладні спостереження показують, що з початком посівного сезону іде
зростання обсягів обігових коштів. Далі, іншими словами, обігові кошти “ростуть у полі”.
Цей ріст досягає максимальної величини під час збору врожаю, який, як правило, не
збігається із звітним періодом. Середньорічний показник вартості оборотних засобів у цьому
випадку також не відображає загальної картини. Зменшення ж обсягу обігових коштів на
фоні значної кредиторської заборгованості веде до погіршення показників ліквідності та
платоспроможності, а накопичені показники, такі як випуск продукції (наприклад, при оцінці
кредитоспроможності) мають не значну вагу. Стан справ погіршується також і відсутністю
прибутку.

Існуюча проблема,  з одного боку,  погіршується недосконалістю обліку,  а з другого –
відсутністю підходів до реальних явищ формування і руху коштів сільськогосподарського
підприємства. Стандартні підходи до оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств є
неприйнятним в силу специфіки як формування засобів підприємства, так і специфіки
виробничого циклу.

Отже, сьогодні постає важливе питання про розробку такої методики оцінки, яка б
давала чітке уявлення про фінансовий стан сільськогосподарського підприємства у
середовищі, де воно функціонує, вимагала б мінімуму загальнодоступної інформації,
всебічно висвітлювала б діяльність підприємства і могла б бути підставою для розробки
рекомендацій щодо подальшого покращення його фінансового стану.
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Зачосова Н. В., викладач кафедри фінансів та кредиту СУЕМ
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ПОКАЗНИКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПРИ РОЗРОБЦІ МЕТОДИКИ ЇХ
РЕЙТИНГУВАННЯ

У вітчизняній практиці оцінки ефективності діяльності фінансових посередників не
існує єдиної методики складання рейтингу учасників ринку фінансових послуг. Кожне
рейтингове агентство, що займається ренкінгом фінансових установ та організацій, має свою
власну, авторську методику проведення процедури рейтингування, яка, безумовно, не може
претендувати на універсальність, оскільки характеризується певною мірою суб’єктивізму. У
сегменті спільного інвестування саморегулятивною організацією – Українською асоціацією
інвестиційного бізнесу (УАІБ) – було здійснено спробу виділити найбільш життєздатну та
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адаптовану до реалій сучасного стану фінансового та фондового ринку України
методологічну для складання рейтингів компаній з управління активами (КУА) та інститутів
спільного інвестування (ІСІ). Нині інвесторам, що здійснюють моніторинг діяльності,
спеціалісти УАІБ рекомендують використовувати результати рейтингових оцінок, які
присвоюються компаніям та їх фондам рейтинговим агентством «Експерт-рейтинг», оскільки
лише ця методика створювалась шляхом тривалих практичних апробацій окремих
методологічних елементів та консультацій з приводу їх застосування зі спеціалістами
асоціації.

Таким чином, сьогодні на ринку фінансових послуг України існує одна визнана
експертами методика формування рейтингів компаній з управління активами та
інвестиційних фондів, що довела свою ефективність та результативність. Вона ґрунтується
на розрахунку та співставленні наступних показників (для інвестиційних фондів):
1) коефіцієнту Шарпа по мінімальній необхідній нормі дохідності за рік;
2) коефіцієнту Шарпа по дифернційованому бенчмарку за рік;
3) коефіцієнту Шарпа по мінімальній необхідній нормі дохідності за півріччя;
4) коефіцієнту Шарпа по дифернційованому бенчмарку за півріччя;
5) дохідності за шість місяців;
6) дохідності за дев’ять місяців;
7) дохідності за дванадцять місяців;
8) дохідності за місяць, що передує проведенню рейтингової оцінки;
9) вартості паю фонду;
10) розміру чистих активів фонду;
11) рівеню інформаційної відкритості фонду [1].

Додатково враховуються: форма фонду (пайовий чи корпоративний), тип фонду
(закритий, відкритий чи інтервальній), вид фонду (диверсифікований чи
недиверсифікований), дата реєстрації та термін закінчення діяльності, номінальна вартість
сертифікату чи акції фонду, мінімальна сума інвестування, структура активів [2]. Рейтингова
оцінка виставляється у розрізі фондів одного типу, оскільки неможливо порівнювати
ефективність інвестиційних стратегій різних типів фондів.

Для проведення всебічної, структурної рейтингової оцінки компанії з управління
активами, використовується комплексна методика, що враховує:

1. Основні показники діяльності компанії;
2. Частку ринку і ділову активність компанії;
3. Фідуціарні ризики для клієнтів;
4. Фінансову стійкість компанії;
5. Систему контролю;
6. Диверсифікацію клієнтської бази;
7. Диверсифікацію каналів продажів;
8. Контрольні фактори, що беруться до уваги при проведенні оцінки;
9. Оцінку якості управління активами [3].
Усі показники, що розраховуються у процесі оцінки діяльності компаній та їх фондів,

формуються на основі ретроспективного аналізу, тобто демонструють лише поточний
фінансовий стан компанії. Рейтингова оцінка, сформована на основі значень таких
індикаторів, може надати висновок про те, на якому місці у рейтинговій таблиці
розташовується та чи інша КУА з огляду на її минулі інвестиційні здобутки. Для того, щоб
інформацію рейтингової шкали можна було рекомендувати інвесторам застосовувати і для
перспективного прогнозу результатів діяльності компаній, що до неї увійшли, доцільно
включити у методику складання рейтингу показник рівня економічної безпеки.

Оцінка рівня економічної безпеки КУА демонструватиме міру захищеності ресурсів
компанії від негативного впливу на їх цілісність та ефективність використання зовнішніх і
внутрішніх небезпек та загроз. Таким чином, даний показник дозволить судити про
перспективні результати діяльності компанії та її фінансову стійкість, адже ці дві
характеристики прямо пропорційно залежать від ступеню гарантованості стабільності умов
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діяльності компанії,  яка,  у свою чергу,  є похідною від високого рівня економічної безпеки
КУА.

Серед вітчизняних науковців та спеціалістів-практиків не існує єдиної думки щодо
того, як правильно визначати рівень економічної безпеки суб’єкта господарювання. Проте
найширшого розповсюдження набула методика, згідно якої загальний, інтегральний
показник стану економічної безпеки визначається на основі структурних складових
економічної безпеки з урахуванням їх значення для нормального функціонування  компанії, і
розраховується за формулою:

де k – сукупний критерій економічної безпеки, h-величина окремого критерію по i-й
функціональній складовій; d-питома вага i-ї функціональної складової; n-кількість
функціональних складових [4].

Залишається актуальним питання, яким саме шляхом необхідно інтегрувати даний
показник у методику складання рейтингів КУА. З метою апробації ефективності
використання індикатора рівня економічної безпеки у процесі складання рейтингів, спочатку
пропонується сформувати окремий ренкінг КУА за ознакою стану економічної безпеки
компаній або застосувати значення рівня економічної безпеки у якості бенчмарку при
використанні традиційної методики рейтингової оцінки.
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Карбівничий І.В.,
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ЕФЕКТИВНЕ КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ
КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

Банки є ключовим елементом будь-якої економіки. Вони надають фінансування
комерційним підприємствам, базові фінансові послуги широкому сегменту населення та
доступ до платіжних систем.  Більше того,  діяльність окремих банків передбачає доступ до
кредитування та ліквідності в складних ринкових умовах. Значення банків в національній
економіці підкреслено тим фактом, що банківський сектор майже в усьому світі є
регульованим,  і що банки мають доступ до системи державних гарантій.  У банківському
бізнесі приховано досить велику кількість внутрішніх ризиків, що можуть поставити під
загрозу всю фінансову систему економіки:
- значні зобов’язання порівняно із власним капіталом, що робить банки вразливими до

збитків;
- ймовірна невідповідність між строками виплати активів та зобов’язань;
- залежність від довіри вкладників та фінансових ринків для отримання необхідних коштів;
- загальна непрозорість банківської діяльності.

Саме тому наявність у банках сильного корпоративного управління є критично
важливою. Корпоративне управління спрямоване на захист інтересів вкладників та зведення
до мінімуму асиметричності інформованості між органами управління банку, його
власниками та клієнтами. Цих цілей, як правило, можливо досягти за допомогою схем
страхування вкладів, вимог щодо адекватності капіталу, вимог до розкриття інформації
(щодо продуктів, послуг та фінансової звітності), систем внутрішнього контролю та нагляду
в оптимальному обсязі.

http://expert-rating.com/content/userfiles/INDIVIDUAL_ratings/Report_KINTO_2009_25_09_09.pdf
http://expert-rating.com/content/userfiles/INDIVIDUAL_ratings/Report_KINTO_2009_25_09_09.pdf
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Безпека та надійність банківської системи не може спиратись лише на регулюючі
установи. Крім своїх макроекономічних функцій, регулювання та доступу до системи
державних гарантій,  банки відрізняються від інших господарюючих суб’єктів з точки зору
відносин із зацікавленими сторонами (крім акціонерів), а саме: з вкладниками та іншими
кредиторами. Саме тому Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
використовує ширше визначення корпоративного управління для банків, розглядаючи його
як «відносини між органами управління банку, його акціонерами та іншими зацікавленими
сторонами. Корпоративне управління також задає схему визначення цілей компанії та
визначає способи їх досягнення та моніторингу діяльності». В основних принципах
Базельського Комітету з банківського нагляду ставиться особливий наголос на правильних
внутрішніх механізмах контролю як на способах сприяння якісному корпоративному
управлінню в банках.

Отже, вітчизняним банкам, які прагнуть зміцнити свою конкурентоспроможність поряд
із західними фінансово-кредитними установами, необхідно з одного боку, підвищити рівень
свого корпоративного управління, і, з іншого боку, налагодити відбір надійних контрагентів,
практика корпоративного управління яких здатна забезпечити ефективне використання
кредитів і коштів від емісії цінних паперів. Одночасно підприємства реального сектора
економіки, які вважають поліпшення корпоративного управління серйозним чинником
підвищення своєї капіталізації, чекають від своїх фінансових партнерів настільки ж
серйозного ставлення до цього важливого питання.

Коміренко В.І.,
д.е.н., член Академії економічних наук,

професор кафедри міжнародних економічних відносин
Київського університету

Коміренко О.В., викладач Гімназії східних мов (м.Київ).
НАСЛІДКИ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЛОБАЛЬНОЇ

ФІНАНСОВОЇ  КРИЗИ
Минуло два роки як Україна стала членом Світової організації торгівлі. Небагато часу

для ґрунтовного моніторингу, але достатньо для попередніх висновків щодо перших кроків,
здобутків і проблем. Тим більше, що  відбувалися вони під впливом світової фінансової
кризи, що, на нашу думку, з одного боку, значно ускладнює дослідження, а з другого ---
загострює їхню актуальність, адже членство України в СОТ торкається інтересів усіх
суб’єктів бізнесу.  Цілком очевидним є припущення про те,  що вступ України до СОТ став
вчасним антикризовим кроком.  Але чи  можна із впевненістю стверджувати про його
ефективність? Проблема ефективного використання переваг членства України в СОТ і
моніторинг окремих аспектів і галузевих особливостей цього процесу недостатньо
висвітлено в науковій літературі. Одним із небагатьох прикладів може слугувати публікація
«Аналіз економічних наслідків вступу України до СОТ» під редакцією Ігоря Бураковського,
хоча практична цінність досліджень,  здійснених не на реальному матеріалі, а на базі
прикладної моделі загальної рівноваги, виходячи із статистичних даних за 2006 рік, на нашу
думку, низька, тим більше, що сценарії цієї моделі не передбачають глобальної фінансової
кризи, яка також потребує ретельних досліджень. Враховуючи наші припущення щодо того,
що за природою ця криза є кризою рівноваги, довіра до висновків, отриманих за допомогою
моделі рівноваги, взагалі  мінімальна.

Міністерство економіки України,  яке володіє найбільшим масивом   інформації,  не
лише не  систематизувало, а й навіть не спромоглось  оприлюднити  її,  не кажучи про
моніторинг впливу членства в СОТ на окремі галузі та розробку заходів щодо оптимізації.

Отже, метою нашої публікації є спроба аналізу перших уроків членства України в СОТ
на базі факторологічного матеріалу та відповідь на питання: «Україна в СОТ переносить
кризу легше чи важче, ніж якби вона не була членом цієї організації?»

Урок перший: статусний. Позитивним, на нашу думку, є впевненість українського
бізнесу щодо протидії дискримінаційним прийомам конкурентів. Порівняльний аналіз
антидемпінгових процесів до і після отримання Україною статусу країни з ринковою
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економікою дозволяє екстраполювати це порівняння на захищеність українських фірм до та
після вступу України до  СОТ. Розгорнутий аналіз цієї ситуації на прикладі низки
українських компаній, зроблений у журналі  «Бізнес» за №47, свідчить про моральні
переваги, які часто приносять матеріальні й фінансові дивіденди. Не в останню чергу саме
завдяки морально-психологічним чинникам  Україна за підсумками 2009 року посіла третє
місце у світі з продажу фуражного зерна (сайт СОТ). Навіть відверті критики членства
України в СОТ не можуть заперечувати цей очевидний факт.

Фінансові результати діяльності підприємств за 2009 рік  стали від’ємними  і становили
3,1 млрд. грн. Перехід від позитивних у 2008 до негативних у 2009 році відбувся під впливом
суттєвого погіршення фінансового стану лише двох видів економічної діяльності:
фінансового сектору й переробної промисловості. В останній негативну динаміку
сформували два види діяльності: металургійна й хімічна промисловості. Отже, два кризових
сектори  (фінансовий та експортний) продовжують виконувати роль каналів поширення
кризових явищ в економіці.

На нашу думку,   членство України в СОТ пом’якшує ці процеси,  а однією з причин
зростання збитковості суб’єктів господарювання у сфері фінансової   діяльності є
використання підприємствами різноманітних схем ухилення від сплати податків з
подальшою легалізацією тіньових грошей. За інформацією ДПА України, найпоширенішим
способом відмивання «брудних грошей» сьогодні є використання так званих «сміттєвих»
(незабезпечених грошовими коштами) акцій, векселів та інвестиційних сертифікатів.
Кількість збиткових установ у фінансовій діяльності збільшилась на 1 в.п.  до 38 %.

У промисловості від’ємний фінансовий результат збільшився у 2,6 рази до мінус 2
млрд. грн. Найбільше скорочення фінансових результатів відбулось насамперед  у видах
промислової діяльності, які значною мірою орієнтовані на зовнішні ринки. Також негативні
результати спостерігаються в інвестиційно-спрямованих видах діяльності, які залежні від
наявності доступу до кредитних ресурсів.

Водночас підприємствам окремих видів діяльності вдалося зберегти позитивні
сальдовані фінансові результати і навіть збільшити їхній обсяг. Це передусім  транспорт –
10,2 млрд. грн. та операції з нерухомим майном – 5,9 млрд. грн., торгівля – 0,4 млрд. грн. У
торгівлі не відбулося суттєвого збільшення операційних витрат за рахунок скорочення і
проміжного споживання, оскільки частка імпорту в прямому споживанні цієї галузі не
перевищує 3,7%   проти 20,1%  у середньому в економіці.  Однією з причин такої тенденції,
безумовно, є членство України в СОТ.

Урок другий: загальноекономічний.  Згадана вище модель рівноваги  дозволила
спрогнозувати щорічне зростання ВВП завдяки членству України в СОТ у розмірі 4,8%. Слід
зазначити, що за півтора року членства ВВП не лише не зросло, а має негативний тренд. За
даними Євростату,  падіння ВВП України в третьому кварталі 2009 р. уповільнилось до
мінус 15,9% (до відповідного  періоду 2008 р.) проти мінус 17,8% у другому кварталі  (20,3%
у першому кварталі  2009 р.).

Поступове відновлення вітчизняного промислового виробництва та нарощування
обсягів у сільському господарстві, скорочення негативного сальдо торгівлі товарами й
послугами за 9 місяців 2009 р. у 6,5 рази (порівняно з аналогічним періодом 2008 р.)
забезпечили Україні місце серед країн світу, глибина падіння в яких зменшується з кожним
кварталом (Франція, Італія, Німеччина, Словаччина) .

Зростання ВВП і добробуту домогосподарства очікувались унаслідок підвищення
реальної заробітної плати, а також унаслідок зниження цін через здешевлення імпорту.
Насправді, за даними Держкомстату, збільшення імпорту відбулося не на прогнозованому
рівні 8,3%,  а близько 20%,  що призвело до негативних наслідків у першому півріччі 2009
року.  Крім того,  вплив глобальної фінансової кризи вніс негативні корективи до цих
показників. Незважаючи на те, що в другому півріччі 2009 року ситуація значно
поліпшилась, цілком очевидно, що показники залишаться гіршими, ніж до моменту вступу
України до СОТ. Але якщо зробити поправку на кризу, то, на нашу думку, говорити про
суттєвий вплив членства України в СОТ немає достатніх підстав, як і немає їх для
ствердження зворотного.
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Урок третій: соціальний. Вступ України до СОТ повинен забезпечити зростання
добробуту населення  на 5-8  %  за півтора року.  За відсутності статистичних даних по
Україні, спробуємо проаналізувати цей показник за даними Київської міської адміністрації,
яка публікаціями від 2.12.2009. здивувала не лише науковців, а й усіх киян. Прив’язавши
основні показники кількості мешканців Києва та їхнього добробуту до показників продажу
торговельними закладами солі, офіційно заявлено про зростання добробуту киян за 2009 рік
на 6,6%. За нашими ж даними, реальний добробут українців за 500 згаданих днів погіршився
на 9,7%.  На жаль,  прямої кореляції цього показника саме від членства України в СОТ не
досліджено. Імовірно, що це наслідок кризових явищ.

За 10 місяців 2009 року інфляція становила 10,1%. Загальне зростання цін було
викликане в основному сезонним дорожчанням продовольчих товарів і підвищенням тарифів
на житлово-комунальні послуги. Тарифи на природний газ та електроенергію для населення
залишились незмінними.

Стимулюючими чинниками в цей період були високий врожай зернових   (44,8 млн. т),
продовження зниження цін реалізації сільгосппродукції, скорочення монетарних агрегатів,
притік депозитів фізосіб, зниження платоспроможного попиту, зокрема через скорочення
споживчого кредитування, реалізація спільних антиінфляційних заходів уряду та НБУ.

За 9 місяців 2009 р. середньомісячна заробітна плата номінально зросла на 5% (до
відповідного періоду 2008 року) та становила 1964 грн. На думку експертів Мінекономіки,
тенденція зростання заробітної плати протягом досліджуваного періоду зумовлена
насамперед позитивними зрушеннями у виробничому секторі. Але, з урахуванням
показників інфляції, падіння реальної заробітної плати за досліджуваний період становить
10,3 %. Разом з тим, працюючим, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної,
негативний вплив від інфляції повністю компенсовано за рахунок підвищення її
мінімального рівня на 18,8%.

Номінальне зростання зарплат зафіксовано майже в усіх видах економічної діяльності.
Лідером за темпом зростання та розміром середньої заробітної плати залишається авіаційний
транспорт,  де заробітна плата збільшилась на 31%  -  до 4993  грн.  На другому місці за
розміром – фінансова діяльність (3975 грн.).

У 2009 р. відбулися позитивні зміни на ринку праці.  Загальна кількість працівників, що
перебувають в умовах вимушеної неповної зайнятості, зменшилась. За підсумками 9 місяців
2009 р., триває, позитивна тенденція скорочення кількості безробітних. Так, за даними
Держкомстату,  станом на 01.10.2009 р. зареєстровано 542,7 тис. осіб безробітних, що менше
на 4,7%,  ніж у попередньому місяці і відповідає 1,9% загальної кількості населення
працездатного віку.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2009 р.  становила 1,68
млрд. грн., що становить 7,9% фонду оплати праці. Більше половини загальної
заборгованості з виплати заробітної плати по економіці припадає на промисловість (54,9%),
що становить 14,8  %    фонду оплати праці,  у будівництві –  16,4  %  від загальної суми
заборгованості. Зменшення суми заборгованості заробітної плати відбулося лише в
працівників сільського господарства.

Урок третій: інформатизаційний. Унаслідок вступу України до СОТ очікувалося
зростання сукупного обсягу послуг галузі інформатизації на 1,5% у короткостроковому і
5,4% у довгостроковому періодах. За даними журналу „Експерт”, за результатами 2009 року
зростання ринку інформатизаційних послуг становило  5%. Це значне випередження
прогнозних даних. І як це не парадоксально може здатись, але криза тут спрацювала не на
мінус,  а на плюс.  Зв’язок зростання цього показника зі вступом України до СОТ на нашу
думку є об’єктивним явищем.

Урок 4: освітній. Ринок освітніх послуг на території Європи регулюється
Болонськими документами  щодо євроінтеграції освітнього простору. Згаданий період

членства України в СОТ супроводжувався активною адаптацією української освітньої
системи до вимог Болонського процесу. Тому вплив цього чинника слід також враховувати.
Завдяки членству України в СОТ очікувалося незначне зростання  сукупного обсягу послуг у
галузі освіти на 0,2–0,3 %.
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Водночас очікувалося зменшення експорту цих послуг на 3,6%. Насправді ж  відбулося
значне скорочення  обсягу освітніх послуг на 7% не лише за рахунок впливу кризи.
Домінантним чинником,  на нашу думку,  є демографічна яма,  яка в подальшому погіршить
показники освітнього ринку ще суттєвіше (на 20-25%). Членство України в СОТ значного
впливу на цей процес не має,  а криза може відіграти,  навпаки,  стабілізуючу роль,  адже
безробіття змушує навіть потенційних працівників сідати за студентські парти.

Урок 5: науковий. Сукупний обсяг послуг галузі досліджень і розробок після вступу
України до СОТ прогнозувався  на рівні мінус 1,1%.  Поліпшення доступу до зовнішніх
ринків мало б привести до перерозподілу робочої сили, унаслідок чого чисельність
кваліфікованих і некваліфікованих працівників у галузі досліджень і розробок  мало
скоротитись відповідно на 2,2  %  та 2,1%.  Насправді ринок послуг досліджень і розробок
відчутно не відреагував у короткостроковому періоді. Очевидно це пов’язано, з одного боку,
із кризовими явищами в країнах нетто-експортерах робочої сили,  а з другого боку –  з
особливостями наукових проектів, які, як правило мають 3-5 програми. Тому про детальніші
результати  йтиметься в довгостроковому періоді.  Слід зауважити,  що інвестиційна
привабливість ринку наукових досліджень і конструкторських робіт з енергозбереження й
альтернативної енергетики за досліджуваний період суттєво поліпшилася, що дає підстави
прогнозувати збільшення інвестицій у цей сегмент ринку найближчим часом.

Отже, можна дійти висновків, що:
1. Дослідження наслідків приєднання України до Світової організації торгівлі є

недостатніми, незважаючи на їх актуальність.
2. Вплив світової фінансової кризи ускладнює процес дослідження та нівелює їх результати.
3. Прогнозні дані Ігоря Бурковського, побудовані на основі моделі рівноваги, не

відповідають реальним даним, отриманим нами при дослідженні.
4.  Наслідки світової фінансової кризи,  на нашу думку,  були б значно сильнішими в

негативному сенсі, якби Україна не була членом СОТ.
Членство України в СОТ – вчасний антикризовий захід.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Проблема пошуку шляхів залучення необхідних фінансових ресурсів для діяльності

підприємств житлово-комунального господарства, до категорії яких і належать підприємства
теплових мереж, з року в рік набуває все більшої актуальності.

Найважливішим засобом прогнозування перспектив стабілізації становища, підвищення
ефективності підприємств теплокомуненерго з урахуванням тенденцій науково – технічного
й іноваційного розвитку є інвестування.

Залучення в широких масштабах іноземних інвестицій в українську економіку має
стратегічні цілі створення соціально орієнтованого суспільства, що характеризується
високою якістю життя населення.

Організація економічно - ефективної  господарської діяльності підприємства потребує:
- аналізу ризиків, прогнозування результатів управлінських рішень, оцінки форсмажорних

обставин при політичних ситуаціях в країні;
- аналіз результатів прийнятих рішень в порівнянні з показниками діяльності  конкурентних

підприємств з метою залучення інвесторів та ін.
Оновлення основних фондів теплокомуненерго можна проводити найпростішим і самим

ризиковим способом  за рахунок прибутку або залучення банківських кредитів. Іншими шляхами
вирішення цієї проблеми є тарифне регулювання та зміна вартості послуг.
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Планування інвестиційної діяльності, з метою запобігання ризику, проводиться за допомогою
економіко - математичного моделювання.

Економічний ризик зумовлюється такими чинниками: невизначеністю цілей, оцінкою
економічного середовища в Україні, не ясністю поведінки конкурентів, недостатністю інформації і
кількості показників необхідних для  економіко - математичного моделювання.

Останнім часом запропоновано ряд підходів, математичних моделей, методів, що дають
змогу обрати оптимальну (раціональну) стратегію [1,2,3,4,5].

Формування програми  інвестиційної діяльності можна проводити поетапно.
На першому етапі провести аналіз інвестиційних проектів, дати оцінку ризику.
Другий етап представляє собою обгрунтування джерел фінансування інвестиційного

проекту.
На третьому етапі формуються інвестиційний та фінансовий плани.
Підприємство повинне дотримуватися встановленого ступеня ризику фінансування

своєї господарської діяльності, використовуючи внутрішні і зовнішні джерела фінансування
та враховуючи ступінь ризику інвестиційного портфеля.

Процес формування інвестиційної стратегії підприємства складається з таких основних
етапів: визначення періоду, на який формується інвестиційна стратегія, формування
стратегічних цілей інвестиційної діяльності, розробка найбільш ефективних шляхів
реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності, розробка стратегічних напрямків
інвестиційної діяльності, розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів (джерел
фінансування), конкретні інвестиційні стратегії щодо періодів їх реалізації, оцінка
сформованої інвестиційні стратегії [1].

Розробка та формування ефективних шляхів інвестиційної діяльності проводиться по
двох етапах:

1. Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності (визначення розмірів по
різних формах інвестування).

2. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів (джерел фінансування ),
враховуючи галузеву особливість інвестиційної діяльності та оцінку доцільності
інвестиційної діяльності.

Під час проведення аналізу і оцінювання рівня ризиків, характерних для підгалузі,
враховують наступні аналітичні показники [1]:

а) рівень конкуренції в підгалузі (показник кількості компаній (фірм), які функціонують
в даній підгалузі, і тих, що займають монопольний стан на ринку);

б) рівень інфляційної стійкості продукції підгалузі (показник співвідношення динаміки
рівня цін на основну продукцію підгалузі і динаміки індексу оптових цін в цілому по
Україні);

в) рівень соціальної напруженості в підгалузі (показник середнього рівня заробітної
плати працівників підгалузі в співставленні з реальним рівнем прожиткового мінімуму в
Україні).

Аналіз, оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості окремих регіонів України
здійснюється на базі використання та ранжування їх за п'ятьма інтегрованими
(узагальненими) показниками [1,2]:

1) рівень загальноекономічного розвитку регіону;
2) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону;
3) демографічні характеристики регіону;
4) рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону;
5) рівень криміногенних, екологічних і інших ризиків.
Підприємство можна умовно прийняти як портфель, який вміщує в себе всі активи.
Ризики інвестиційних проектів і господарської діяльності підприємства обчислюються і

аналізуються за такою методикою.
                                                                     (2.1),

де i- інвестиційний проект;
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(σi) - величина середньоквадратичного відхилення норми доходу i-го інвестиційного
проекту;

(σП) - середньоквадратичне відхилення норми доходу усіх інших активів підприємства;
(ρП, i) - коефіцієнт кореляції між нормами доходу i-го проекту та усіма іншими активами

підприємства;
βi - коефіцієнт для даного i-го інвестиційного проекта.
При значенні коефіцієнта βi >  1  інвестиційні проекти схильні до більшого ризику,  в

порівнянні з ризиком активів, що існують на підприємстві.
Якщо значення коефіцієнта  βi = 1, інвестиційні проекти і активи підприємства є

однаково ризиковані.
βi < 1 - при такому значенні коефіцієнта інвестиційні проекти мають  менший ступінь

ризику, ніж  активи підприємства.
При аналізу ризику проекту необхідно враховувати  середньоринковий ризик.
Співвідношення норми доходу власного капіталу підприємства до середньоринкової

норми доходу, представляється формулою:
mЕ = mF + (mт - mF) βE, (2.2),
де тЕ - очікувана норма доходу власного капіталу;
mF - очікувана норма доходу активів (цінних паперів), не обтяжених ризиком;
тт - середньоринкова норма доходу;
βE - коефіцієнт систематичного ризику, прийнятного для даного підприємства.
Якщо підприємство має борг в структурі капіталу,  питома вага якого в суммі усіх

фінансових джерел, становить - 35 % , а прийнятна норма його відсотка (rБ) складає 15 %,
норма податків на доходи - 35 %, виходячи з цього можна розрахувати середньозважену
вартість капіталу підприємства:

mA = xБrБ (1 - Т) + xЕтЕ, (2.3) ,
де mA - очікувана норма доходу з активів;
xБ  - частка боргу в структурі капіталу підприємства;
rБ - норма відсотка на позичений капітал;
Т - норма податків на доходи.
Можна розрахувати необхідну норму доходу при інвестиційній діяльності та

середньозважену вартість капіталу, при умові, що буде визначений коефіцієнт βi для i-го
інвестиційного проекту.

Для цього: обчислюється вартість власного капіталу підприємства, пов'язаного з i-ю
інвестиційною  діяльністю (тEi):

тEi = mF + (mт - mF) βi. (2.4)
обчислюється середньозважена вартість капіталу цієї інвестиційної діяльності (тAi):
тAi = xБrБ (1 - Т) + xЕтЕi. (2.5)
(Формули такі як і формули (2.2) та (2.3).
Отримані результати будуть такі ж як і результати отримані в формулах (2.2) та (2.3)

представлених вище.
Отже,  з метою інвестиційної діяльності,  підприємство представляється як портфель

активів. Середньозваженою активів портфеля є коефіцієнт β, при величині цього коефіцієнта
β більшій від  групи елементів портфеля, в такому інвестиційному проекті буде
спостерігатися зростання коефіцієнта β, що підвищить ступінь систематичного ризику для
підприємства  та вплине на зростання власного капіталу. Ця величина перебуватиме в
залежності від величини капіталу, пов'язаного з даним проектом. З метою залучення інвестицій
та організації економічно - ефективної  господарської діяльності підприємства необхідно проводити
аналіз ризиків, прогнозувати результати управлінських рішень, оцінювати форсмажорні обставини
при політичних ситуаціях в країні, аналізувати результати прийнятих рішень в порівнянні з
показниками діяльності  конкурентних підприємств з метою залучення інвесторів та ін.
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ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО
БАНКУ УКРАЇНИ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ
Важливою проблемою функціонування банківської системи України є управління

банківським капіталом. В період подолання кризових явищ ефективне управління
банківським капіталом має ключове значення для відновлення стабільної роботи
банківського сектору та забезпечення тенденцій економічного зростання країни.

У процесі формування концепції ефективного функціонування банківського капіталу в
країні на макроекономічному рівні доцільно враховувати вплив інструментів монетарної та
регуляторної політики Національного банку України, що застосовуються для стабілізації
грошового і кредитного ринків та підвищення фінансової стійкості банків.

Вибір конкретних інструментів монетарної політики доцільно здійснювати з
урахуванням особливостей національної фінансової системи та ступеня розвитку грошового-
кредитного ринку, рівня його залежності від інгетраційний процесів та глобального ринку
капіталів [1]. Національний банк України використовує комплекс інструментів монетарної та
регуляторної політики для регулювання функціонування банківського капіталу в країні.
Серед них емісія грошей, облікова ставка, обов’язкові резерви, рефінансування банків.

Попит на гроші для здійснення операцій обумовлюється не тільки поточними
потребами споживання, але й здійсненням операцій виробничого, фінансового, операційного
та інвестиційного характеру з метою отримання доходу. Натомість пропозиція грошей
контролюється державою через центральний банк на основі використання інструментів
монетарної політики. Зокрема, у періоди фінансово-економічної нестабільності центральний
банк підвищує облікову ставку та проводить політику «дорогих грошей», а у періоди
стабілізації та економічного зростання в країні – поступово знижує облікову ставку.
Пропозиція грошей перебуває у прямій залежності від грошової маси. При емісії грошей як
готівковій, так і безготівковій формах, банківський капітал має тенденцію до зростання. В
Україні збільшення банківського капіталу забезпечують монетарні механізми Національного
банку України. Зміна облікової ставки центрального банку впливає на вартість
рефінансування для банківських установ, що теж позначається на обсягах та особливостях
функціонування банківського капіталу. На обсяги капіталу суттєво впливає зменшення чи
збільшення обсягів резервів у центральному банку. За допомогою обов’язкового
резервування Національний банк України неемісійним шляхом регулює обсяг вільних коштів
у розпорядженні банків, відповідно змінюючи їхні можливості кредитування позичальників,
здійснювати операції з цінними паперами, валютні операції тощо. Таким чином, пропозиція
грошей перебуває в оберненій залежності від норм обов’язкового резервування. Чим вища
норма резервування, тим банк має менше можливостей використання залученого та
позиченого капіталу, як складових банківського капіталу. При зменшенні норми
обов’язкових резервів відбувається мультиплікативне зростання зростання пропозиції
грошей. Тобто за допомогою обов’язкового резервування  НБУ неемісійним шляхом
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збільшує або зменшує банківський капітал,  відповідно змінюючи можливості банків щодо
кредитування позичальників, здійснення інвестиційних та валютних операцій.

Як показали події фінансової кризи 2008-2009 рр. на рівень банківського капіталу та на
пропозицію грошей можуть впливати кризові ситуації у фінансово-кредитному секторі.
Паніка серед населення зменшує обсяги залученого через масове вилучення депозитів та
суттєве зростання цін на позики по міжбанківському ринку. Рівень банківського капіталу
залежить і від ринкових кредитних і депозитних ставок. Зменшення кредитної ставки
призводить до розширення попиту на гроші. Для зменшення кількості грошей в обігу та
зниження попиту на кредитні ресурси центральний банк підвищує процентні ставки, що
спричиняє сповільнення темпів зростання банківського капіталу. А зростає сукупний
банківський капітал за умови зростання обсягів залучених коштів банків через підвищення
депозитних ставок. Здійснення операцій на відкритому ринку цінних паперів теж прямо
впливає на рівень банківського капіталу. Так, купуючи цінні папери на відкритому ринку,
центральний банк сприяє збільшенню кількості грошей в обігу і забезпечує зростання
банківського капіталу. Загалом проведення операцій з цінними паперами на відкритому
ринку полягає у змінах обсягів купівлі/продажу цінних паперів центральним банком, що
своєю чергою змінює резерви банків і позначається на обсягах і вартості банківських
кредитів.

Суттєвий вплив на розвиток банківського капіталу в Україні здійснює й депозитна
політика банків. За критерієм її ефективності доцільно виділити державні банки, ресурсна
база яких активно підтримується урядом та банки з іноземним капіталом, стійкість і
платоспроможність яких гарантується материнськими зарубіжними фінансовими
конпораціями.

Регулятивну діяльність центрального банку відповідно до зростання банківського
капіталу науковці розглядають у двох аспектах: як постійний та ретельний моніторинг за
процесами капіталізації національної банківської системи; скоординовану діяльність щодо
досягнення оптимального рівня капіталу для належного виконання поставлених перед
банками завдань.

Законодавча база для регулювання процесів капіталізації банків України закладена у
Закону України «Про банки і банківську діяльність». Для забезпечення стабільної діяльності
банків та своєчасного виконання ними зобов’язань перед вкладниками, а також запобігання
неефективному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики банківської діяльності,
Національний банк України відповідно до інструкції «Про порядок регулювання діяльності
банків в Україні» встановив для банків мінімальну величину регулятивного капіталу (Н1) та
такі нормативи капіталу: норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2), норматив
(коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (до 2008 року – це
норматив адекватності основного капіталу (Н3)). У цьому контексті актуальним є
удосконалення міжнародних вимог та нормативних положень Базельського комітету з
банківського нагляду і регулювання (Базель ІІ) щодо оптимізації структури власного
капіталу банків, як компоненти банківського капіталу. Для забезпечення надійності банків
доцільно поширити практику Базельського комітету у сфері регулювання банківського
капіталу на основі запровадження ринкової дисципліни. Добре організована система
розкриття інформації про діяльність банків полегшує виконання ними додаткових вимог
регулюючого органу щодо достатності капіталу, і таким чином стимулює ширше висвітлення
перед суспільством основних даних про свою фінансову діяльність та сприяє суттєвим
інноваціям у системі контролю за станом капітальної бази банків.

Актуальним регулятивним заходом НБУ у період подолання кризових явищ має стати
зміна концепції регулювання руху капіталів в напрямі посилення контролю за його
відпливом, а також моніторингу спекулятивних угод на валютному та ресурсному ринках.
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СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВ

Ризик є невід’ємним фактором банківської діяльності, тому ефективне управління
ризиками є одним найважливіших елементів банківської справи. Порівняно з іншими видами
діяльності банківська сфера характеризується високою ризикованістю, оскільки кредити
залишаються найприбутковішими банківськими активами, а висока дохідність неодмінно
супроводжується підвищеним ризиком.

Основними причинами виникнення ризику у банківській діяльності можуть бути:
- недостатність знань законів банківської діяльності, що не дає змоги ефективно управляти
нею;
- невизначеність цілей і критеріїв;
- наявність неповної інформації, приховування інформації, її нестача;
- брак часу для повної оцінки ситуації;
- елемент випадковості;
- недосконалість державних регуляторів.

Банківська діяльність пов'язана з ризиком,  але рівень ризику має бути таким,  щоб,  з
одного боку, банк міг отримувати прибутки, а з іншого – запобігати невиправданого ризику. З
метою оптимізації ризиків здійснюють їх аналіз.

До методів оцінки ризиків належать:
- метод експертних оцінок,
- аналітичний,
- статистичний та
- комплексний.

Розглянемо особливості цих методів:
1) метод експертних оцінок ґрунтується на вивченні висновків, зроблених експертами
банку, і передбачає складання узагальнюючих рейтингових оцінок. Цей метод, з одного
боку, носить суб'єктивний характер, а з іншого – дозволяє найбільш повно врахувати
специфічні особливості діяльності конкретних банків;
2) аналітичний метод передбачає аналіз зон ризику зі встановленням оптимального його
рівня для кожного виду операцій та їх сукупності;
3) статистичний метод полягає в оцінці окремих ризиків, тобто визначенні розміру втрат за
окремими банківськими операціями; виявленні коливань чистого прибутку як індикатора
фінансових ризиків; зіставленні фактичної величини ризику з очікуваною згідно з
нормативними документами; установленні максимально можливого розміру ризику за
окремою операцією банку;
4) комплексний метод базується на сукупній оцінці ризику стосовно банку в цілому. Головним
в управлінні ризикованими операціями банку є визначення ступеня допустимості і
виправданості того чи іншого ризику та прийняття рішення.

Комплексний метод не враховує такі аспекти управління ризиками як виявлення ризиків,
оцінка ймовірності настання ризикових ситуацій. Аналіз літературних джерел, результати
управлінського консультування та практичного застосування окремих методів оцінки
банківських ризиків довели, що обирати слід методи з незначними недоліками і застосовувати їх
не відособлено, а комбіновано, оскільки при цьому з'являється можливість усунення недоліків
використання одного методу за рахунок застосування інших методів.

Представляє інтерес комбінований підхід до аналізу банківських ризиків, який включає:
1) елементи статистичного методу;
2) аналіз дотримання нормативів кредитного ризику;
3) оцінка ймовірності настання несприятливих подій;
4) експертна оцінка ризиків.

Така комбінація методів обумовлена наступним: так, застосування елементів
статистичного методу та аналізу дотримання нормативів кредитного ризику дозволяє виявляти
ризикові ситуації, але не ідентифікує конкретні ризики, тому доцільно використовувати метод
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дерев відмов, але ж і виявлення конкретних ризиків недостатньо, слід оцінити ступінь їх прояву,
тому в комбінації з вищезгаданими методами запропоновано застосовувати, ще й метод
експертної оцінки.

Статистичний аналіз ризиків необхідно проводити регулярно через певні проміжки часу,
для того, щоб своєчасно виявити ризикову ситуацію. Мова йде про аналіз динаміки зміни
дисперсії, середньоквадратичного відхилення та коефіцієнту варіації таких показників, як:
чистий прибуток, депозитний портфель, кредитний портфель. Погіршення цих і деяких інших
показників у сукупності будуть говорити про ознаки настання ризикової ситуації. Для
використання статистичного методу необхідний великий масив даних. Всі ці показники
відображені у звітних документах і труднощів при їх використанні у процесі аналізу
виникнути не може.

Аналіз банківських ризиків включає оцінку дотримання нормативів кредитного ризику: Н
7, Н 8, Н 9, Н 10.

Оцінка ймовірності настання несприятливих подій може здійснюватися з використанням
таких методів, як метод побудови дерев подій, метод "Події -наслідки", метод дерев відмов,
метод індексів небезпек, що докладно описані в джерелі. Для застосування в банківських
установах обрано метод дерев-відмов, що має найменше недоліків з-поміж вищезгаданих
методів.

Для оцінки ризиків слід застосовувати експертний метод, який являє собою бальну
оцінку, що ґрунтується на скоригованих вагових коефіцієнтах груп ризиків та результатах
бальної оцінки ймовірності їх настання.

Предметом подальшого дослідження в галузі кредитних ризиків може бути розробка
моделі узгодженості ціни кредитних ресурсів відносно підвищення ефективності управління
кредитним ризиком з урахуванням взаємних впливів різних напрямків здійснення кредитної
діяльності.
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СТАНОВЛЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Після здобуття незалежності перед Україною постало питання розробки національного

законодавства з пенсійного забезпечення та нової стратегії соціального захисту, яка б
відповідала ринковим умовам, забезпечувала кращу соціальну захищеність пенсіонерів при
одночасному досягненні макроекономічної стабілізації. Кабінет Міністрів України доручив
розробку нової стратегії Міністерству праці, а підготовку нового пенсійного законодавства
Міністерству соціального захисту населення. Нині чинний Закон «Про пенсійне
забезпечення» Верховна Рада України схвалила 5 листопада 1991 року. Він майже нічим не
відрізняється від аналогічного Союзного Закону 1990 року, про який мова йшла вище.
Винятком стало суттєве розширення спектру пільг у пенсійному забезпеченні щодо
дострокового виходу на пенсію. Тому значно зросла чисельність так званих «молодих»
пенсіонерів (чоловіки не досягли 60, а жінки 55 років), у тому числі з причин безробіття.

Найбільш вагомим недоліком цього Закону є те, що він не враховує демографічного
фактору при створенні пенсійної системи. На той час постаріння населення не було
усвідомлено українськими політиками як соціальний феномен, з яким потрібно рахуватись
при побудові пенсійної системи. Демографічну ситуацію тоді трактували однобоко -
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наслідком її погіршення був дефіцит трудових ресурсів. Тому зміни у пенсійному
законодавстві відбувались у напрямку підвищення матеріального стимулювання зайнятості
пенсіонерів. Через це все українське населення похилого віку (як працююче, так і
непрацююче) до цього часу знаходиться на утриманні держави.

Молодій українській державі бракувало політичної волі та досвідчених фахівців з
соціальної політики, що, очевидно, стало головною причиною допущених помилок у
пенсійному забезпеченні. Так, на протязі 1991-1999 рр. було прийнято 19 законодавчих актів
та один неопублікований Указ Президента, які регулюють пенсійне забезпечення народних
депутатів України, державних службовців, суддів, судових експертів, прокурорів, митників,
журналістів, банківських працівників, науковців тощо. Це був відступ від єдиних принципів
та норм пенсійної політики, що призвело до соціальної несправедливості, коли окремі
категорії громадян,  що сплачували протягом трудової діяльності пенсійні внески за
однаковою з рештою працівників ставкою (або за них сплачували підприємства і організації
), отримують значно вищі пенсії.

Наслідком ігнорування у новому законодавстві демографічних чинників та розширення
пільгових пенсій стала фінансова неспроможність пенсійної системи України. Для
компенсації дефіциту коштів спочатку Парламент запровадив для нового закону тариф
страхового збору з підприємств 55.87  відсотка фонду оплати праці,  а через деякий час був
змушений зменшити цей непосильний соціальний податок спочатку до 32.56, а згодом до 32
відсотків, оскільки конкурентна спроможність товарів українських підприємств була
поставлена під сумнів.

У травні 1993 року Міністерство праці на національній конференції «Соціальний захист
населення України в умовах економічних реформ» репрезентувало нову «Концепцію
соціального забезпечення населення України» як комплексну реформу національної системи
соціального забезпечення. У квітні 1993 року концепцію було передано на розгляд
Парламенту, який схвалив її 21 грудня 1993 року. Тоді ж у рамках реалізації концепції було
розроблено рамковий законопроект «Основи загальнообов'язкового державного соціального
страхування». До його розробки, крім українських фахівців, були залучені також спеціалісти
із Німеччини, оскільки на той час склались добрі взаємовідносини між Федеральним
міністерством праці і соціального порядку Німеччини та Міністерством праці України.

Закон пройшов парламентські слухання у квітні 1996 року та складну процедуру
погодження із представниками соціальних партнерів, чотири рази виносився до сесійної зали
на голосування і в кінці кінців був прийнятий Верховною Радою України у січні 1998 року.
Цей Закон націлений на вирішення таких завдань:

- запровадження п'яти окремих програм соціального страхування, включаючи і
пенсійне страхування;

- визначення контингенту населення, яке підпадає під обов'язкове соціальне
страхування і стимулювання його до переходу із неформального і тіньового сектора
економіки до легального сектора;

- перерозподіл фінансової відповідальності за соціальне забезпечення між державою,
працедавцями та працівниками, розмежування коштів державного бюджету від основної
частини видатків на соціальний захист, а також запровадження принципу саморегулювання у
фінансовій системі, яка обслуговуватиме самостійні програми соціального страхування;

- створення представницьких органів для системи соціального страхування та
процедури делегування їх повноважень;

- запровадження державного нагляду за функціонуванням системи;
- визначення джерел фінансування та врегулювання процедури визначення страхових

внесків;
- персоніфікацію внесків кожної застрахованої особи;
-  визначення соціальних послуг та матеріального забезпечення,  які залежать від

сплачених страхових внесків.
Пенсійний фонд повинен управлятись на тристоронній основі з рівного числа вибраних

представників соціальних партнерів, тобто тими, хто в цьому зацікавлений. Це означає, що
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узгодженість повинна випливати з самої системи управління сферою соціального
страхування. При цьому діяльність страхового фонду повинна бути повністю прозорою.

Закладені у схваленій Парламентом Концепції соціального забезпечення населення
України ідеї не зводились до удосконалення лише солідарної пенсійної системи. Концепція
передбачила розвиток трьох систем:

- обов'язкового пенсійного страхування;
- пенсійного забезпечення за місцем роботи через пенсійні плани, що перебувають у

приватному секторі;
- особистого страхування через приватні пенсійні рахунки.
Ці ідеї знайшли відображення у схвалених у квітні 1998 року Президентом України

Основних напрямках реформування пенсійного забезпечення в Україні. Цей стратегічний
документ передбачає створення в Україні трирівневої пенсійної системи, яка поєднає
елементи державного солідарного та приватного пенсійного забезпечення. Законодавче
визначення умов та порядку здійснення пенсійного страхування в солідарному та
приватному секторах поки що перебуває на стадії розробки та доопрацювання.

Складовою частиною пенсійного забезпечення є міжнародні договори (угоди), які
Україна уклала з рядом зарубіжних країн або приєдналася до них,  чи в порядку
правонаступництва підтвердила свої зобов'язання з міжнародних договорів колишнього
СРСР про співробітництво в галузі соціального забезпечення і на які дано згоду Верховної
Ради України. Відповідно до Конституції України міжнародні угоди є частиною
національного законодавства України і застосовуються згідно з нормами, встановленими для
цього виду актів.

Одним із таких договорів є Угода «Про гарантії громадянам країн-учасниць
Співдружності Незалежних Держав ( СНД ) у сфері пенсійного забезпечення» від 13 березня
1992 року. Цією Угодою передбачено, що пенсійне забезпечення громадян СНД
здійснюється згідно з законодавством держави,  на території якої вони мешкають.  Всі
витрати, пов'язані із здійсненням пенсійного забезпечення, несе ця держава. Взаємні заліки
коштів соціального страхування не здійснюються, що, на нашу думку, є суттєвим недоліком
цієї Угоди.

Україна підписала і ратифікувала Угоду між державами-учасниками Співдружності
Незалежних Держав «Про взаємне визнання пільг та гарантій для учасників і інвалідів
Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав і сімей
загиблих військовослужбовців» від 15 квітня 1994 року.

Окремі питання пенсійного забезпечення регулюються двосторонніми угодами України
та іншими державами. Так, 15 січня 1993 року Україна підписала Угоду з Російською
Федерацією «Про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та в
місцевостях, які прирівнюються до районів Крайньої Півночі».

Аналогічні угоди про співробітництво на царині соціального захисту та пенсійного
забезпечення громадян Україна уклала з Республікою Азербайджан, Вірменією, Грузією,
Білорусією, Іспанією, Латвією, Литвою, Молдовою, Естонією. Здебільшого всі ці угоди
ратифіковані Верховною Радою України.

В пенсійному праві існує також невелика кількість локальних нормативних актів,  що
приймаються підприємствами та організаціями з метою мотивації трудової діяльності
працівників.  Так,  ст.  91  Кодексу законів про працю України передбачає,  що підприємства,
установи і організації у межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть
встановлювати додаткові, порівняно з законодавством ,трудові та соціально-побутові пільги
для своїх працівників. Ця стаття Кодексу та деякі інші правові акти стали правовою базою
для створення недержавних пенсійних фондів. На кінець 1999 року в Україні було
зареєстровано біля 100 недержавних пенсійних фондів, із яких фактично функціонувало не
більш півтора десятка.

Література:
1. Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку / За загальною ред. Васенко В.К. – Черкаси:
ПП Чабаненко Ю.А., 2009. – 450 с. – С. 227-231.
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Секція 5. Цивільно-правові відносини суб’єктів господарювання
Аванесян Г. М.

в.о. доцента кафедри “Правознавства”
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ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Україна за площею сільськогосподарських угідь ( 43 млн.га) входить до 12 найбільших
країн світу. Як в Україні, так і в інших країнах світу зменшується площа землі, яка
обробляється, в розрахунку на душу населення. Наприклад, в 1975 р. на 100 чоловік
припадало 35 га землі, 1985 – 28, в 1993 – 24 га, в Україні – відповідно 69,67,64 га [1].

На данний час із 60,3  млн.  га території України 43,0  млн.  га складають
сільськогосподарські землі (понад 70 % території держави). Розорюються близько 54 %
території – 32,5 млн. га, що є одним з найвищих у світі показників (у Франції – 32,1 %,
Польші – 44,3 %, Великій Британії – 24,1 %, Німеччині – 33,1 %, Нідерландах – 21, 7 %).

Правовому режиму земель сільськогосподарського призначення (далі – ЗСГП)
присвячено главу 5 ЗК України. Відповідно до ч. 1 ст. 22 ЗК України, ЗСГП – землі, надані
для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської
науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої
інфраструктури або призначені для цих цілей.

Дещо інше визначення пропонуються у правовій доктрині. За визначенням В. І.
Андрейцева,  ЗСГП –  "земельні ділянки,  які перебувають на праві власності або праві
користування у фізичних і юридичних осіб та які відповідно до земельно-кадастрової
документації використовуються для потреб сільського господарства або призначені для цієї
мети [2].

У правовій доктрині ( наприклад  В.Д. Сидор) можна зустріти визначення земельної
ділянки сільськогосподарського призначення  [3].

Цільове призначення земельних ділянок зі складу даної категорії земель визначається,
окрім (1)  законодавчого визначення цих земель (ч.  1  ст.  22  ЗК України),  також (2)
правилами про окремі види ЗСГП - для садівництва (ч. З ст. 35 ЗК України),
городництва (ч.  З ст.  36  ЗК),  деякою мірою ведення ФГ (ст.  ст.  12-18  Закону України
"Про фермерське господарство"), (3) видом угідь, що визначається відповідно до
земельно-кадастрової документації, землевпорядних проектів, насамперед, проектів
внутрігосподарського землеустрою (ч. 1 ст. 186 ЗК).

Незважаючи на “багаторівневе” регулювання питання визначення цільового
призначення конкретних ділянок зі складу ЗСГП, законодавство не вирішує ряду питань:
наприклад, немає однозначної єдності в питанні, чи можна на землях ОСГ зводити
капітальні будівлі?

Склад ЗСГП визначається ч. 2 ст. 22 ЗК України. ЗСГП включають:
а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища

та перелоги).
На сьогодні проблемою є наступне: законодавство не визначає критеріїв віднесення

сільськогосподарських угідь до тих чи інших видів. Відсутні внутрівидові пріоритети у
межах категорії земель, що сприяє зловживанням при внутрігосподарському будівництві
[4].

б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові
смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду,
землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації тощо).

Природно, що різні види угідь повинні мати різний правовий режим. Між тим, на
сьогодні відсутні спеціальні правила використання різних сільськогосподарських
угідь, якщо не враховувати розрізнених вимог, вміщених у законодавстві про меліорацію,
селекцію та насінництво, боротьбу з бур'янами, ерозією, про консервацію деградованих
земель тощо [5]. Дана проблема може бути вирішена за допомогою нормування у галузі
охорони земель, землевпорядного та агротехнічного нормування.
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На сьогодні не має також однозначного законодавчого вирішення питання про
категорію та правовий режим сільськогосподарських угідь, що знаходяться у складі інших
категорій земель; транспорту, лісового та водного фонду, природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного призначення тощо (у т. ч. тих, що надаються для сільськогосподарських
потреб тимчасово). Наприклад, на сьогодні фактично існують, хоча і поза правовим полем,
службові земельні наділи.  На думку В.  І.  Семчика,  такі землі не належать до ЗСГП [6]. Як
видається, достатніх законодавчих підстав для такого висновку немає. Як видається, більш
правильним було б вважати, що вказані землі належать одночасно до кількох категорій
земель.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ
ЩОДО СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Одним із найважливіших завдань у формуванні правової демократичної Української
держави є забезпечення застосування верховенства права в діяльності судової влади. Це
пояснюється тим, що суди виконують функцію арбітра між суспільством та державою,
окремими приватними особами, гарантують обґрунтованість і правомірність допущення
примусового обмеження фізичних свобод особи, збалансовують владні повноваження
законодавчої та виконавчої державної влади. Варто також зазначити, що судовий контроль
відіграє найважливішу роль в правовому механізмі забезпечення прав і свобод людини та
перетворює суд у центральний елемент системи гарантій цих прав.

Проте, на сьогодні існує ряд проблем з реалізацією принципу верховенства права у
судовій сфері.  Ці проблеми мають комплексний характер і можуть бути вирішені тільки
шляхом подальшого проведення судово-правової реформи в Україні, метою якої повинно
стати визначення засад подальшого здійснення реформи для завершення формування в
Україні ефективного механізму неупередженого і об’єктивного судового захисту прав та
свобод людини і громадянина, прав юридичних осіб та верховенства права.

В основу нового етапу реформування повинні покладатися такі засади:
по-перше – судова реформа повинна здійснюватися в рамках злагодженого, чіткого,

комплексного охоплення всіх правових інститутів, задіяних в системі правосуддя - суд,
прокуратура, адвокатура, на підставі узгодженої, скоординованої і науково обґрунтованої
концепції реформування судової системи та розвитку судочинства;

по-друге – судова і правоохоронна системи повинні бути прозорими та доступними для
контролю з боку громадянського суспільства;

по-третє – судова реформа повинна реалізувати конституційну норму щодо участі
представників громадськості у здійсненні правосуддя;

по-четверте – це, звичайно, гарантування незалежності суддів і судової системи та їх
деполітизація;

п’яте – оптимізація судової системи відповідно до потреб держави і суспільства, у тому
числі визначення оптимальної моделі судоустрою;
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шосте – забезпечення права особи на судовий розгляд без невиправданої затримки
(протягом розумного строку);

- ефективне поновлення потерпілих у правах, реальне виконання судових рішень;
сьоме – імплементація європейських демократичних принципів правосуддя.
Реалізація цих засад повинна здійснюватися у трьох напрямках: щодо законодавчого,

правозастосовчого та організаційного-правового забезпечення діяльності судової влади.
Потрібно констатувати,  що досі не вирішеними залишаються такі ключові питання

судової реформи:
1). Удосконалення механізму добору суддівських кадрів, порядку призначення й обрання

на посади суддів, адміністративні посади в судах та звільнення з цих посад.
Добір кандидатів на посаду судді повинен здійснюватися на конкурсних засадах

шляхом проведення випробувань. При цьому прозорість відбору кандидатів на посаду судді
на конкурсній основі не повинна виключати можливості урахування репутації кандидата,
його кваліфікації, чеснот, здібностей та результатів праці, а не лише стажу роботи у
відповідній галузі. (Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи N (94) 12 від 13 жовтня
1994 р. "Незалежність, дієвість та роль суддів"). Удосконаленню підлягає й система
юридичної освіти для суддів. Тут потрібно, зважати на європейську модель: загальна освіта у
вищому навчальному закладі і два-три роки навчання у спеціальних школах чи коледжах.
Слід зазначити,  що у висновку №4  Консультативної ради європейських суддів щодо
належної первинної підготовки та підвищення кваліфікації суддів на національному і
європейському рівнях Консультативна Рада рекомендує введення обов’язкової початкової
підготовки суддів за програмами, що відповідають професійному досвіду осіб, які
призначаються на суддівські посади.

2). Визначення компетенції голів судів і органів суддівського самоврядування, а також
порядку призначення на адміністративні посади в судах.

Одним із неприйнятних чинників, є невиправдано великі повноваження голови суду,
що дає можливість впливати на прийняття рішень суддями відповідного суду.  При
визначенні компетенції голів судів варто враховувати важливість створення механізмів
незалежності суддів всередині самої судової системи від керівників судів та вищих інстанцій.

Потребує врегулювання механізм призначення суддів на адміністративні посади в
судах, який наразі на законодавчому рівні не визначений. Для цього можливе запровадження
порядку призначення суддів на адміністративні посади в судах, згідно якого голови місцевих
та апеляційних судів призначатимуться на посади зборами суддів відповідних судів.

Вважаємо також за доцільне розглянути питання люстрації адмінпосад в судах, за якої
посади голів судів заміщуються по черзі суддями відповідного суду або старшим за стажем
роботи суддею, строк повноважень голови суду при цьому варто скоротити до 2-3 років без
права повторного призначення.

Щодо органів суддівського самоврядування, вони повинні формуватися на засадах
ротації, пропорційності представництва, за єдиним критерієм і функціонувати на однакових
засадах.

3). Удосконалення механізму дисциплінарної відповідальності суддів.
Запорукою вдосконалення механізму дисциплінарної відповідальності є створення

неупереджених кваліфікаційних та дисциплінарних комісій, до яких входитимуть досвідчені
авторитетні фахівці в галузі права, зокрема з числа суддів або прокурорів у відставці,
адвокатів чи юристів, які не здійснюють практичну діяльність у суді, але мають значний
досвід роботи правника і бездоганну репутацію. Крім того, варто врахувати також
можливість участі у розгляді питань щодо дисциплінарної відповідальності суддів
представників громадськості.Слід зазначити, що Європейською хартією про статус суддів
передбачено, щоб суд над суддею здійснювали самі судді.

4). Удосконалення системи судів, подолання їх багатоланковості, запровадження
інституту суду присяжних. Реформування процесуального законодавства з метою
суттєвого зменшення навантаження на суди, підвищення оперативності та якості
правосуддя.

Ідеться фактично про оптимізацію структури судової системи на засадах однакового
застосування закону в  країні. Доступність правосуддя забезпечується саме оптимальною
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побудовою судової системи, яка передбачає можливість щонайменше двократного перегляду
рішення суду першої інстанції, є  територіально наближеною до населення, а також є
системою процесуальних гарантій забезпечення прав і свобод громадян та дає змогу
відстоювати власні позиції в суді.

Саме для забезпечення доступності правосуддя більш перспективним є розвиток
внутрішньої судової спеціалізації. При цьому слід розробити науково обґрунтовані критерії
оцінки ефективності роботи судів та пропозиції щодо поетапного введення нових інститутів
(установ та процедур).

Необхідно удосконалити правове регулювання господарського судочинства з
урахуванням європейських стандартів щодо судового захисту порушених прав і інтересів
осіб і забезпечити уніфікацію з нормами інших процесуальних кодексів у частині основних
засад здійснення судочинства.

Потребує завершення процес прийняття нового Кримінального процесуального кодексу
та створення на його основі системи кримінальної юстиції, яка б забезпечувала ефективну
протидію злочинності, гарантуючи при цьому додержання прав і свобод людини.

5). Розвиток альтернативних механізмів розв’язання конфліктів (запровадження
інституту медіації та удосконалення діяльності третейських судів).

З метою розширення альтернативних методів вирішення спорів необхідним є
запровадження процедури медіації (примирення) у процесуальне законодавство, яка
забезпечить вирішення конфліктів між сторонами для досягнення згоди щодо спірних питань
за допомогою медіатора (посередника), а також сприятиме зменшенню навантаження на
суди, прискоренню розгляду справ.

6) Створення та впровадження систем ювенальної юстиції та надання безоплатної
правової допомоги, тощо.

Вивчити можливість створення системи ювенальної юстиції в рамках проведення
реформи судової системи з метою поліпшення національного законодавства у сфері захисту
прав дітей, удосконалення превентивної та профілактичної роботи з метою запобігання
вчиненню дітьми злочинів та інших правопорушень, створення ефективної системи
реабілітації неповнолітніх правопорушників (завдання визначене Законом України «Про
Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини» на період до 2016 року»).

Слід зазначити, що реалізація зазначених напрямків потребує попереднього визначення
на підставі концепції розвитку судочинства і створення належних умов для надання
високоякісної правової допомоги відповідного плану заходів на довгострокову і
короткострокову перспективи.

Голоскок Е.А.
викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, СУЕМ

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
Актуальність теми полягає в тому, що строки позовної давності мають загальний

характер. Вони поширюються на всі правовідносини, крім випадків, передбачених
законодавством. Норми, в яких містяться правила щодо позовної давності, складають
самостійний цивільно-правовий інститут, який є однією із складових загальної частини
цивільного права.

Для здійснення і захисту цивільних прав визначається час, протягом якого можливо
застосувати ті чи інщі правовідносини. Враховуючи, що мета даної дипломної роботи
визначити необхідність визначення такого часу, перш за все необхідно зрозуміти, який
проміжок часу називають строком та визначити його початок та закінчення.

Згідно з практикою застосування словосполучень та виразів добросовісність,
розумність та справедливість - загальний принцип, який допомагає встановити межі
здійснення суб'єктами належних їм цивільних прав, а також заповнити прогалини в
законодавстві. Він конкретизується в ході застосування норм цивільного права судовими
органами та дозволяє визначити зміст прав та обов'язків сторін, зобов'язання при відсутності
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прямої регламентації відносин законом, угодою між сторонами, звичаями ділового обороту
при неможливості використати закон і право по аналогії.

Тобто, виходячи із загальних принципів цивільного законодавства застосування строків
при регулюванні цивільних відносин є доцільно.

Поряд з поняттям "строк" (визначається роками, місяцями, тижнями, днями чи
годинами) вживається поняття "термін", з яким пов'язується певний момент у часі, зокрема
конкретна календарна дата або певна подія, що має неодмінно настати. Терміном визнається
певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Строки розглядаються за їх місцем у системі юридичних фактів цивільного права.
Оскільки права та обов'язки частіше виникають за волею їхніх носіїв, то вольовий характер
мають і строки, які обмежують їхню дію у часі. Строки, встановлені законом, стають
обов'язковими для суб'єктів правовідносин або внаслідок того, що закон забороняє їхнє
скорочення за угодою сторін (наприклад, строки позовної давності), або тому, що сторони не
використали надану їм можливість визначити строк на свій розсуд (наприклад, збільшити
гарантійний термін). Строки встановлюються самими учасниками правовідносин або за
рішенням суду чи іншого юрисдикційного органу. Перебіг і обчислення строків у
цивільному праві відбувається за правилами, встановленими законодавством. Серед
обставин, які впливають на перебіг строків позовної давності (зупинення, перерву), закон
передбачає вольові дії учасників правовідносин або державних органів.

Позовна давність, як і судові органи, існувала з давніх часів. Наприклад, в Гадяцькому
трактаті, який був підписаний ще у 1658 році вказано, що «аби з суперечок за підданих
обвинувачених в свавільстві не виходило нових замішань, -касуються всякі процеси про
видачу підданих, про наїзди, забране майно, шкоди починені під час внутрішньої війни, -
земські, гродські, трибунальські, також і декрети трибунальські винесені в тих справах -
особливо щодо воєводства Київського, Волинського, Браславського й Чернігівського.»
Тобто, фактично позовна давність щодо вищевказаних справ була скасована даним актом та
заборонено розглядати дані справи.

Закономірно може виникнути питання: невже при відсутності строку позовної давності
справа не може бути розглянута?  Я вважаю,  що,  враховуючи право нашої країни на даний
час, а саме норми Конституції України та процесуальних кодексів України, де вказано, що
кожен має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або
оспорюваних прав, свобод чи інтересів, навіть при відсутності встановленого строку
позовної давності особа може звернутись до суду. В інакшому випадку це було б обмеження
прав громадян, які законодавчо закріплені.

Крім того, для окремих випадків порушення цивільних прав законом встановлюються
спеціальні правила визначення початку перебігу позовної давності.(чч.2-6 ст. 261 Цивільного
кодексу України).

У міжнародному торговому обороті, а також у ряді закордонних правопорядків, які, як
правило встановлюють більш тривалі терміни позовної давності, зазначеним моментом
служить день, коли мало місце порушення  права. Цей об'єктивний момент звичайно легше
піддається визначенню, ніж суб'єктивне по природі усвідомлення правопорушення (тим
більше що і при такому підході у випадку неясності насамперед з'ясовується момент, з якого
обличчя у всякому разі повинне було довідатися про порушення свого права).

Законом можуть бути встановлені винятки із загальних правил, встановлених ЦК для
визначення початку перебігу позовної давності.

У ряді випадків закон безпосередньо визначає момент початку плину терміну позовної
давності. Наприклад, по зобов'язаннях з точно визначеним терміном виконання позовна
давність починає текти з моменту закінчення цього терміну, тому що про неї заздалегідь
інформовані обидві сторони. Закон сам визначає момент початку плину скорочених термінів
позовної давності, зокрема в транспортних зобов'язаннях.

Зазвичай, перебіг позовної давності є процесом безперервним. Однак в житті можуть
виникнути обставини, що перешкоджають поданню позову. Ці обставини є підставами для
зупинення, переривання або поновлення строку давності.
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Зупинення перебігу позовної давності полягає в тому, що період часу, протягом якого
діють обставини, передбачені законом, не зараховується в строк позовної давності. Тобто
наслідком є те, що враховується лише час, що минув до і після зупинення перебігу позовної
давності.

Переривання перебігу позовної давності полягає в тому,  що час,  який минув до
настання обставини, з якою закон пов'язує переривання, не зараховується в позовну давність,
і її перебіг після переривання починається спочатку. Обставини, що переривають перебіг
позовної давності, можуть виникнути в будь-який час до її спливу.

Наслідки спливу позовної давності традиційно пов'язувалися з втратою права на
задоволення позову про захист порушеного права.  Однак дане положення діє лише в тому
випадку, якщо одна із сторін заявить до винесення рішення суду про пропущений строк
позовної давності. Також слід зауважити, що при закінченні строку позовної давності
втрачається право на задоволення як самого позову так і тих зобов'язань, що виникають з
даної вимоги.

Гук Б.М.
директор Юридичного інституту, СУЕМ

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В
НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Становлення інституту виконавчого провадження історично охоплює три періоди.
Перший етап розпочався зі стародавніх часів і тривав до ХІІІ ст. Початком другого етапу
прийнято вважати 1270 рік, з якого у Європі і, зокрема у Росії, формується нова правова база,
створюються судові органи тощо. Цей період тривав до 1917 року, коли внаслідок жовтневої
революції в Росії суттєво реформуються органи державної влади в цілому,  у тому числі і
судова система, а у розвитку інституту виконавчого провадження наступив третій етап, який
триває донині [1].

Після здобуття незалежності України інститут виконавчого провадження тривалий час
регулювався цивільним процесуальним законодавством і навіть прийняття Законів «Про
державну виконавчу службу» [2] та «Про виконавче провадження» [3] зберегло дію на
території України інструкцію про виконавче провадження, затвердженої наказом
Міністерства юстиції СРСР від 15 листопада 1985 року № 22 [4].

Прийняттям вищезазначених Законів України започатковано процес реформування
інституту виконавчого провадження. У їх розвиток була прийнята інструкція «Про виконавче
провадження», затверджена наказом Міністерства юстиції України. За своїм змістом ця
Інструкція містила не тільки загальні засади виконавчого провадження, але й конкретизувала
окремі питання стягнення за виконавчими документами, давалися роз’яснення окремих дій
судового виконавця у тій чи іншій ситуації.

В нових історичних умовах наприкінці ХХ століття при корінних змінах політичного та
економічного життя нашого суспільства існуюча система примусового виконання рішень
вичерпала свої можливості і не могла не тільки організаційно, але й практично ефективно
функціонувати в незалежній Україні. Процес побудови демократичної, правової держави
потребував проведення правових, організаційних, структурних та інших засад
функціонування усіх державних інститутів відповідно до нових умов їх діяльності. В системі
Міністерства юстиції України  створюється орган примусового виконання рішень – державна
виконавча служба, яка покликана здійснювати виконання рішень судів та інших органів
відповідно до законів України. Усунено ситуацію, коли суди ухвалювали рішення і самі
організовували їх виконання. Держава чи не вперше визнала за необхідне прийняти
спеціальні закони, які б регулювали правовідносини у сфері примусового виконання рішень.
Закони України «Про державну виконавчу службу» та «Про виконавче провадження»
вирішили питання про створення відносно самостійної, в структурі органів виконавчої влади,
служби примусового виконання рішень, виведення її зі сфери дій цивільного та
господарського (на той час арбітражного) процесів, визначили завдання, правовий статус та
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соціальний захист представників державної виконавчої служби, умови і порядок виконання
рішень судів та інших органів чи посадових осіб.

Таким чином, названі нормативно-правові акти стали базовими для формування і
становлення новітньої інституції – виконавче провадження. Проте, практика застосування
нового законодавства виявила численні прогалини та колізії, насамперед у Законі «Про
виконавче провадження», що спонукало науковців до пошуку оптимальних способів
механізму реалізації судових та інших рішень, а законодавця – до внесення численних змін
до доповнень до Закону «Про виконавче провадження» та й до інших нормативно-правових
актів. За 10 років дії Закону до нього внесено понад 30 змін і доповнень, прийнято ряд
підзаконних актів, спрямованих на вдосконалення  організаційного та матеріального
забезпечення органів державної виконавчої служби, вдосконалення механізму примусового
виконання рішень тощо.

Процес вдосконалення механізму примусового виконання рішень, його наукове
дослідження триває і нині, метою якого є пошук досконалих форм та методів управління
державною виконавчою службою, способів та засобів примусового виконання, що
неможливо без вивчення історичного досвіду, практики інших країн та рецепції позитивних
положень у сучасне законодавство.

Відслідковуючи етапи його виникнення, становлення та розвитку можна стверджувати,
що донині в механізмі примусового виконання рішень збереглися окремі риси, які були
властиві примусовим заходам древніх часів.
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Полтавського інституту економіки і права
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ  ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО

ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРОРОМ
Проблема форми представництва в цивільному процесі належить до актуальних

проблем теорії цивільного процесуального права, оскільки правова її регламентація
безпосередньо пов’язана з результативністю реалізації прав особистості, інших суб’єктів
права і головне – з реалізацією судової влади у правосудних формах захисту прав.

Г. Ареф’єв кваліфікує цивільну процесуальну форму як установлений цивільним
процесуальним правом порядок розгляду й вирішення компетентним органом підвідомчих
йому цивільно-правових спорів, що забезпечує рівноправну й активну участь сторін та інших
заінтересованих осіб [1].

Згідно з ч. 2 ст. 45 ЦПК, прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або
держави в порядку, встановленому ЦПК та іншими законами, на будь-якій стадії
судочинства. Це свідчить про те, що вся діяльність прокурора в цивільному процесі
незалежно від стадії процесу проходить у процесуальних формах, підпорядкована єдність
меті – охороні державних інтересів чи інтересів громадян. Звідси в юридичній літературі
спостерігаються різні підходи до вирішення питання про форми представництва
прокуратурою інтересів громадянина і держави в суді. Наприклад, М. Косюта вважає, що
судово-представницька функція прокуратури України має бути закріплена в трьох основних
формах: звернення прокурора до суду з метою захисту порушених прав і законних інтересів
громадян і держави; участь прокурора в розгляді справ у судах; досудове провадження [2].

Відповідно ж до підходу М.  Мичка,  в прокурорській діяльності по реалізації
представницької функції доцільно виділяти дві форми: досудове провадження, що включає
підготовку й направлення до суду заяв та інших матеріалів;  участь у розгляді в судах на
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різних стадіях судочинства цивільних, господарських справ і справ про адміністративні
правопорушення з метою захисту прав та законних інтересів громадян і держави [3].

Наведену класифікацію форми представництва прокурора в цивільному процесі не
можна визнати досконалою. Якщо проаналізувати визначені форми представництва
прокурора в цивільному процесі, то всіх їх у кожній стадії процесу можна звести до двох
форм: а) порушення справи і б) вступ у порушену справу. Визначені численні форми є не що
інше, як перелік процесуальних дій, що мають характерні ознаки стадій цивільного процесу
(або є власне стадіями процесу),  які викликають до життя одну з двох процесуальних форм
представництва прокурора в процесі.

Знаний фахівець із цивільного процесу М. Штефан визначав, що перші три стадії
охоплюють провадження в суді першої інстанції, а кожна наступна – єдине провадження у
вищестоящому суді або у зверненні до виконання [4].

Обов’язкова участь прокурора в цивільному процесі на вимогу закону передбачена в
розгляді справ щодо надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (ст. 22 Закону
України «Про психіатричну допомогу»), про відшкодування збитків, заподіяних злочином
(ст. 33 Закону України «Про прокуратуру») та ін. Участь прокурора в цивільному процесі є
також обов’язковою по справах, порушених ним за позовами й заявами. Обов’язковою
участь прокурора в процесі буде й тоді,  коли суд (суддя)  визначає її необхідною по
конкретній справі в постановленій ним про це ухвалі. Так, якщо за матеріалами справи є
підстави вважати, що спірна угода, укладена між сторонами, суперечить інтересам держави й
суспільства, але позовну вимогу про визнання її недійсною не заявлено, суд може на підставі
ч. 2 ст. 45 ЦПК визнати необхідною участь прокурора в справі. Ухвала суду (судді) про
обов’язкову участь прокурора в справі оскарженню не підлягає, і прокурор не може
відмовитися від її виконання [5].

Чинними правовими нормами прокурор може здійснювати представництво інтересів
громадян і держави на будь-якій стадії судочинства на свій розсуд.  Проте,  як це не прикро,
чинне процесуальне законодавство України не завжди це дозволяє. Так, ст. 36-1 Закону
України «Про прокуратуру» встановлює, що прокурор бере участь у розгляді цивільних
справ лише за його заявами про захист інтересів держави або прав і законних інтересів
громадян, які за станом здоров’я чи з інших поважних причин не можуть захистити свої
права.  Крім того,  прокурор може бути залучений судом до участі у справі або вступити у
справу зі своєї ініціативи для надання висновку з метою здійснення покладених на нього
обов’язків. Участь прокурора в судовому процесі є на сьогодні обов’язковою у випадках,
передбачених законом, або коли це визнає за необхідне суд. Водночас процесуальний закон
не визначає порядку вступу прокурора у процес за власною ініціативою у випадках, коли він
не подавав позовів і заяв в інтересах громадян чи держави.
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права и процесса юридического факультета
Черноморский государственный университет им. Петра Могилы

ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
Юридические науки в целом должны выполнять следующие задачи: 1. Разработка

эффективных (с наилучшими результатами), рациональных (с наименьшими затратами) и
качественных (при отсутствии иных недостатков): 1.1. Нормативно-правового
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урегулирования необходимых сторон общественной жизни.  1.2.  Средств борьбы с
нарушениями указанного нормативно-правового регулирования, то есть с
правонарушениями. 2. Проведение в этих целях \научных исследований. 3. Подготовка
соответствующих специалистов.

Исходя из этого, юридическая деятельность имеет следующие базисные направления:
1. Правотворческий (законотворческий, подзаконотворческий).
2. Правоприменительный.
3. Антиделиктный.
4. Юридико-педагогический.
5. Юридико-научный. Базисными же объектами юридических наук фактически

являются не государство и право, как это принято, а право и средства борьбы с
правонарушениями.

В контексте разработки новой классификации юридических наук общепринятое
понимание перечня правонарушений, поскольку возможные нарушения надлежащего
(эффективного, рационального, качественного) нормативно-правового урегулирования в две
группы: 1. Общественно опасные деяния: 1.1. Преступления (деяния, имеющие все элементы
состава). 1.2. Парапреступления (деяния, в составе которых нет надлежащего субъекта, то
есть совершенные невменяемым лицом и лицом, не достигшим возраста антикриминальной
ответственности). 2. Общественно вредные деяния: 2.1. Проступки. 2.2. Парапроступки, а
каждая из названных групп деяний на: а) конституционные; б) административные; в)
трудовые (дисциплинарные, материальные – деяния из причинения вреда работником);
гражданско-правовые; арбитражно-правовыее.

Исходя из общегрупповых задач, все существующие и перспективные юридические
науки с учетом уточненного их наименования, понятия, системы и других теоретических
основ более правильно представить в виде следующих групп:

1. Теорологические юридические науки, то есть юридические науки, призванные
разработать философские, социологические, политологические, филологические,
философские, теорологические, исторические и иные теоретические основы для
рационального, эффективного и качественного ведения каждого из направлений
юридической деятельности, а также становления и развития в контексте выполнения этих
задач иных юридических наук: 1.1. Полинауки: Филология юриспруденции, Энциклопедия
юриспруденции, Сравнительная юриспруденция, Педагогика юриспруденции, Деонтология
юриспруденции и др. 1.2. Мононауки: Философия юриспруденции (философия права - здесь
и далее указано существующее наименование науки; отсутствие же такого рода пояснения
свидетельствует о том, что в данном случае указана перспективная юридическая наука),
Политология юриспруденции (теория государства), Социология юриспруденции (социология
права), Психология юриспруденции (судебная или юридическая психология), Теорология
юриспруденции (теория права), История отечественной юриспруденции (история
государства и права Украины), История зарубежной юриспруденции (история зарубежных
государств и права), История правовых учений (история правовых и политических учений) и
др.

2. Антиделиктные юридические науки:
2.1. Теорологоантиделиктные юридические науки, задачей которых должна стать

разработка теорологических основ эффективного, рационального и качественного ведения
борьбы с правонарушениями: 2.1.1. Полинаучные направления: Теория антиделиктных
сведений (теория доказательств). 2.1.2. Полинауки: Конфликтология (криминология).

2.2. Базисноантиделиктныеі юридические науки, которые должны разработать
нормативно-правовую основу (базис) для рационального, эффективного и качественного
ведения борьбы с каждым из видов правонарушений: 2.2.1. Внутренние: Конституционное
(такое же), Антикриминальное (уголовное), Административное (такое же), Трудовое (такое
же), Гражданское (такое же) и Арбитражное (хозяйственное) право Украины. 2.2.2.
Международные: Международные Антикриминальное, Гражданское (частное) и
Арбитражное (публичное) право.
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2.3. Процедурные юридические науки, на которые возлагается задача по разработке
нормативно-правовой формы (процедуры, порядка) рационального, эффективного и
качественного ведения борьбы с каждым из видов правонарушений: 2.3.1. Внутренние:
2.3.1.1. Процессуальные юридические науки, разрабатывающие процедуру судебного
разрешения дела о правонарушении: Конституционно-процессуальное (такое же),
Антикриминально-процессуальное (уголовно-процессуальное), Гражданско-процессуальное
(гражданское процессуальное) и Арбитражно-процессуальное (хозяйственное
процессуальное) право Украины. 2.3.1.2. Регламентные юридические науки, когда процедура
представлена частично или всецело внесудебным порядком: 2.3.1.2.1. Основные: Админо-
регламентное (административный процесс), Трудо-регламентное и Ордо-регламентное
(теория ОРД) право Украины. 2.3.1.2.2. Вспомогательные: Исправительно-трудо-
регламентное (уголовно-исполнительное) и Исполнительно-регламентное право Украины.
2.3.2. Международные: Антикриминально-процессуальное, Ордо-регламентное, Гражданско-
регламентное и Арбитражно-регламентное право.

2.4. Методические юридические науки, задачей которых должна стать разработка
составных частей гласной (криминалистической) и негласной (ордистической) методики
борьбы с правонарушениями: 2.4.1. Полинаучные направления: Юридическая экспертология
(судебная экспертология), Юридическая одорология (криминалистическая одорология),
Юридическая микрообъектология (криминалистическая микрообъектология) и др. 2.4.2.
Полинауки: Юридическая медицина (судебная медицина), Юридическая психиатрия
(судебная психиатрия), Юридическая бухгалтерия (судебная бухгалтерия), Юридическая
статистика (судебная статистика), Юридическая кибернетика (судебная кибернетика) и др.
2.4.3. Мононауки: Криминалистика (такое же) и Ордистика (теория ОРД).

3. Регулятивные юридические науки, которые должны разработать надлежащее
нормативно-правовое регулирование «безделиктных» сторон общественной жизни: 3.1.
Внутренние: Налоговое (такое же), Бюджетное (такое же), Пенсионное (такое же),
Страховое, Семейное (такое же), Жилищное (такое же), Водное (такое же), Земельное (такое
же), Лесное (такое же), Недровое (кодекс о недрах), Атмосферное (такое же), Строительное,
Образовательное, Муниципальное и др. право Украины. 3.2. Международные: Консульское
или Дипломатическое (такое же) право, Космическое (такое же), Атмосферное, Морское
(такое же), Экологическое, Образовательное, Строительное и др. право.

В контексте осуществления правотворческой и правоприменительной деятельности все
названные юридические науки могут дополнительно подразделяться на: 1. Правовые
юридические науки (базисноантиделиктные, процедурные, регулятивные), основным
«научным продуктом» которых должна стать разработка соответствующего кодекса. 2.
Условно внеправовые юридические науки (теорологические, теорологоантиделиктные,
методические), задачи которых уже находятся у контексте преимущественно антиделиктного
и связанных с этим иных внеправовых задач юридической деятельности.

Классификация юридических наук в контексте проведения антиделиктной
деятельности может быть представлена в таком виде:
1. Антиделиктные юридические науки (базисноантиделиктные, теорологоантиделиктные,
процедурные, методические).
2. Условно безделикные юридические науки (теорологические, регулятивные).

Козій Л.В., к.ю.н., доцент кафедри
цивільно-правових дисциплін, СУЕМ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ:
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

В країнах розвинутої ринкової економіки здійснюються широкомасштабні  реформи
правового регулювання праці. Під впливом нових реалій сьогодення правове регулювання
трудових відносин отримує зміни: обновляється, збагачується, зникають старі і з’являються
нові методи і напрямки регламентації, модифікуються службові функції, змінюється
структура трудового права, співвідношення його різних інститутів, переосмислюються
традиційні поняття і концепції.



65

Все це становить великий інтерес для нашої країни, в якій  здійснюється реформа
трудових відносин, процес прийняття кодексу триває щонайменше з 2000 року і до цього
часу нового Трудового кодексу в Україні ще немає.

Трудове право покликане захищати більш слабку сторону відносин, а саме працівників.
Тож як регулювалось забезпечення прав працівників в Кзпп 1922 року, чинному кодексі і як
планується зберегти права працівників за проектом Трудового кодексу: розглянемо деякі
аспекти.

Деякі положення КзпП 1922 р. та нині діючого дещо збігаються. Так, наприклад,
передбачене обмеження надурочних робіт (120 годин на рік), встановлені особливі пільги
для неповнолітніх, жінок; встановлюється перерва для харчування не більше 2 годин;
оплачувана відпустка і збереження  робочого місця за особою у випадку непрацездатності;
передбачено 42 години безперервного відпочинку щотижня. Для працівників, зайнятих на
особливо шкідливих виробництвах передбачений скорочений робочий тиждень, надання
додаткових відпусток.

Але існують і деякі відмінності в регулюванні  трудових відносин. Зокрема КзпП  1922
р. закріплювалось, що до закінчення терміну випробування працівник вважався безробітним.
На час випробувального строку йому підшуковувалась робота. Такого положення не містить
ні нині діючий кодекс ні проект. Різні строки випробування встановлені кодексами. При
тривалому характері робіт остаточному прийняттю на роботу могло передувати
випробування протягом не більше шести днів для робітника,  протягом не більше 2  тижнів
для службовця  для некваліфікованих і менш відповідальних видів праці , і не більше місяця
– для відповідальних робіт (КзпП 1922р.) Значно збільшує випробувальний строк нині
діючий кодекс, передбачає, що строк випробування не може перевищувати  трьох місяців , а
в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілок – до шести
місяців; строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати
одного місяця (ст.27 КЗпП 1971р). Ст. 26 передбачений перелік осіб, яким випробування не
встановлюється при прийнятті на роботу.  Обов’язковий перелік осіб,  яких варто звільнити
від проходження випробувального строку встановлює і проект Трудового кодексу.

Цікавим є питання щодо регулювання розірвання трудового договору як з ініціативи
працівника так і роботодавця. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений з
ініціативи працівника (за власним бажанням)  передбачало (згідно з ст.  46  КЗпП 1922р.)
повідомлення про таке рішення адміністрацію наймача на сім днів, а не за 2 тижні за нині
діючим. Причиною розірвання строкового трудового договору за ініціативи працівника (за
КЗпП 1922р.) було неотримання працівником у строк винагороди грубе порушення з боку
наймача, представників адміністрації або членів їх сімей. Чинним Кзпп передбачені умови –
у разі порушень роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового
договору або неможливості виконувати роботу за станом здоров’я.

Передбачені норми, що регулюють розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця. Роботодавець за КЗпП 1922р. міг розірвати трудовий договір з працівником за
прогул без поважних причин, якщо той відсутній на роботі більше трьох днів підряд, або в
цілому більше 6-ти днів на місяць.  За нині діючим п.4  ст.40  КЗпП передбачено розірвання
трудового договору у випадку прогулу – в тому числі відсутності на роботі більше трьох
годин протягом робочого дня без поважних причин.

В КЗпП 1922р. відсутність положення про розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця за появу на роботі у нетверезому стані. Коли чинним Кодексом передбачений
випадок розірвання трудового договору  (п.7 ст.40 КЗпП) за появу на роботі в нетверезому
стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

Роботодавець має право звільняти в певних випадках лише за попередньою згодою
профспілкового органу, первинної профспілкової організації, членом якої він є. У
законопроекті допускається, що звільнення може бути і без дозволу профспілки, навіть –
всупереч йому. Вважаємо це погіршення становища працівників.

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця була передбачена підстава в
разі повної або часткової ліквідації підприємства чи зменшення робіт. На сьогодні додались
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такі підстави як реорганізація і перепрофілювання підприємств. При цьому роботодавець
повинен попередити про звільнення з цих підстав за 2 місяці.

В проекті трудового кодексу надано право фізичній особі – суб’єкту малого
підприємства звільняти працівника, попередивши про це його за 2 тижні. Це суттєво звужує
права працівників в порівнянні з чинним законодавством. Існувало право наймача звільняти
працюючого внаслідок припинення робіт на термін більше 1 місяця з причин виробничого
характеру (кодекс 1922р.). За чинним кодексом час простою не з вини працівника
оплачується з розрахунку 2/3 окладу і це не є підставою для звільнення.

Може бути розірваний трудовий договір роботодавцем у випадку нез’явлення на
роботу працівника протягом більше як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової
непрацездатності (п.5 ст.40 КЗпП). За кодексом 1922р. роботодавцеві дозволялося звільняти
працівника у зв’язку з його непрацездатністю більш як двох місяців (п. «ж» ч.1 ст.47 КЗпП
1922р.).

Цікаве питання щодо укладання колективних договорів ст.15 КЗпП 1922р. передбачала
укладання колективного договору лише через профспілки ст.12 чинно Кзпп передбачає, що
колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою),
з однієї сторони, і профспілковими організаціями, а у разі їх відсутності – представниками,
вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноваженими ними
органів – з другої сторони. Отже, представництво інтересів найманих працівників у
колективних переговорах з укладання колективних договорів може здійснюватись
представниками найманих працівників, в тому разі, якщо на підприємстві, в установі,
організації відсутні профспілкові організації. Наймані працівники самостійно визначають
осіб, які представляють їх інтереси. На кожному підприємстві, установі, організації
укладається колективний договір.

За проектом Трудового кодексу колективний договір може укладатися для декількох
юридичних осіб з однаковим видом діяльності,  ща належать одному власнику (ч.3  ст.  347
законопроекту). І є побоювання, що власник використовуватиме як «основний» той договір,
щодо якого було найпростіше домовитися із представниками працівників. А у ч.3 ст.13
законопроекту передбачено, що питання, які мають біти врегульовані колективним
договором, можуть регулюватися нормативними актами роботодавця, що приймаються ним
за відсутності профспілки в односторонньому порядку.

Час відпочинку. Кзпп 1922 р. закріплювались державні свята, що випливали із
офіційної комуністичної доктрини, також передбачалось право на додаткові вихідні дні у
межах 10 днів відповідно до релігійного складу місцевого населення.

Ст.73 КЗпП 1971 р. встановлює святкові і неробочі дні, де передбачено, що робота
також не проводиться у дні релігійних свят 7 січня, Паски, Трійці. А за поданням релігійних
громад інших (неправославних) конфесій надає таким особам до трьох днів відпочинку
протягом року для святкування їх свят з відпрацюванням за ці дні.

Надавалась відпустка один раз на рік після закінчення п’яти з половиною місяців
безперервної роботи на даному підприємстві тривалістю не менше 2 тижнів (Кзпп 1922 р.).

Нині щорічна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарні
дні, для неповнолітніх - 31 календарний день після закінчення 6 місяців безперервної роботи
на підприємстві, в установі, організації. Законопроектом передбачається надання
щонайменше 19 видів відпусток, а також ст. 167 законопроекту дозволяє розширити перелік
за допомогою колективного договору. Хоча тривалість мінімальної основної відпустки
становить не більше 24 днів.

Матеріальна відповідальність. Матеріальна відповідальність за псування інструментів,
виробів, матеріалів внаслідок недбалості працівника за Кзпп 1922 р. тягло відрахування з
його заробітку суми шкоди,  але не більше 1/3  його місячної ставки.  Нині за таке
правопорушення дозволяється стягнення у розмірі цілого місячного заробітку.

Отже, в Кзпп 1922 р. були закріплені стандарти, які і сьогодні визначають престиж
праці. Він вплинув на розвиток регулювання трудових відносин в країнах Заходу. Інститути
радянського трудового права були високо оцінені не тільки робітниками і профспілковим
рухом, але і найширшими суспільними колами зарубіжних країн. Норми радянського



67

трудового права були включені в більш зменшеній формі в конвенції і рекомендації
Міжнародної організації праці. «Вважається, що він був спрямований для працівників».

Чинний КЗпП України прийнятий у 1971 році практично змінений на сьогодні на 80%.
Його положення відповідають нормам багатьох західних країн з розвиненою ринковою
економікою.

Навколо прийняття нового Трудового кодексу ведуться дискусії між представниками
обох сторін трудових відносин. Підкреслюється, що новий Трудовий кодекс змусить
позбутися працівників частини своїх прав, носить «класовий характер» пройнятий «анти
робітничою» ідеологією і містить ряд репресивних положень. Але прийняття нового
Трудового кодексу необхідне, він дозволить на рівні закону врегулювати значну кількість
питань, які досі регулюються підзаконними актами. Звичайно, необхідно йти на взаємні
компроміси аби вдосконалити трудове законодавство.
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Маринич Л.В.
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ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ОБ’ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глобалізація економічних, політичних, науково-технічних відносин і перспективи
інтеграції України до системи міжнародного науково-технологічного співробітництва
актуалізують проблему становлення національної системи охорони інтелектуальної
власності та підвищення в такий спосіб конкурентоспроможності країни. Стаття 41
Конституції України надає право кожному громадянину України володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Згідно статті 54 Конституції громадянам гарантується свобода літературної, художньої,
наукової  і технологічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав,
моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами
інтелектуальної діяльності.  Ст.55  Конституції України гарантує кожному право на судовий
захист своїх прав і законних інтересів, а також право на оскарження в суді рішень органів
державної влади.

Необхідність забезпечення надійного захисту й охорони інтелектуальної власності
викликана такими негативними політичними й економічними наслідками торгівлі
контрафактною продукцією для країн, як ненадходження податків у дохідну частину
бюджету, підрив легальної індустрії, призупинення процесів створення об’єктів
інтелектуальної власності та їх залучення в господарський оборот, підрив авторитету
держави, а також відмова іноземних компаній і держав від інвестицій як в окремі галузі, так і
в національну економіку в цілому. Завдання сприяння захисту прав інтелектуальної
власності при переміщенні товарів через митний кордон України покладене на митні органи
України, які включені до державної системи охорони прав інтелектуальної власності.
Здійснення митними органами вказаної діяльності відбувається шляхом проведення
визначених митним законодавством процедур. Центральне місце при цьому належить
митному контролю, як ефективному засобу виявлення та попередження порушення прав
інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України.

Митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності – нова сфера
діяльності митний органів, яка потребує, перш за все, узгодження і врегулювання
організаційно-правових основ утворення і функціонування відповідної структури у митних
органах, координації діяльності з іншими підрозділами, а також з правовласниками. Нині
потребують свого переосмислення концептуальні питання з’ясування специфіки механізму
здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при
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переміщенні товарів через митний кордон України та розкриття особливостей видів та форм
митного контролю.

В даний час механізм здійснення митного контролю товарів, що містять об’єкти
інтелектуальної власності на території України знаходиться в початковій стадії розробки і
слід сподіватися що ця робота в найближчий час буде нашим законодавцем проведена.

Література:
1. Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами та доповненнями внесеними Законом України від
08.12.2004р.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р.
3. Митний кодекс України
4. Закон України “Про власність” від 07.02.1991р.

Сидоренко Л.О., старший науковий співробітник
лабораторії проведення експертиз та досліджень

НДЕКЦ при ГУМВС України в Черкаській області,
 старший викладач кафедри кримінально-правових

дисциплін юридичного інституту СУЕМ
СУДОВЕ ПОЧЕРКОЗНАВСТВО ТА ГРАФОЛОГІЯ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ
На жаль, і на сьогоднішній час серед громадян та навіть деяких юристів чи працівників

правоохоронних органів, існує думка про те, що судове почеркознавство та графологія, це
синоніми одного і того ж і між ними ставиться знак рівності.

Так, один із слідчих, виніс постанову про призначення експертизи, в мотивувальній
частині якої, вказав  наступне: «Приймаючи до уваги те, що для вирішення питань про
виконавця рукописних записів та підписів, які містяться в документації, необхідні спеціальні
знання в галузу графології, керуючись ст.ст. 75, 196 КПК України, -  постановив: призначити
по справі судово-почеркознавчу експертизу».

Разом з тим, між цими двома поняттями існує велика різниця.
Судове почеркознавство є самостійною галуззю криміналістики, яка представляє собою

систему знань про закономірності почерку, а також закономірності його розвитку й методи
вирішення задач судово-почеркознавчої експертизи. Основні завдання, які вирішуються
судово-почеркознавчою експертизою відповідно до її предмету, діляться на три групи:

Предметом ідентифікаційної експертизи є вирішення задач, пов’язаних із
встановленням конкретного виконавця рукописного тексту (підпису) або виконання кількох
текстів (підписів) однією чи різними особами. Ці завдання вирішуються застосуванням
методики судово-почеркознавчої ідентифікаційної експертизи.

Предметом діагностичної експертизи є вирішення задач, пов’язаних із встановленням
умов виконання рукопису та стану особо, що пише, шляхом застосування методики
діагностичної судово-почеркознавчої експертизи. Наприклад, чи виконано даною особою
рукописний текст явки з повиною в якихось незвичних умовах, зокрема під впливом
психічного чи фізичного насилля?

Предметом класифікаційної експертизи є вирішення задач, пов’язаних із
встановленням за почерком соціально-демографічних характеристик (статі, віку, професії
тощо) виконавця рукопису, шляхом застосування методики класифікаційної судово-
почеркознавчої експертизи.

В свою чергу, графологія - це область знань, вчення, про почерк та методи його
дослідження з точки зору відображених в ньому психічних станів та особливостей особи
(характеру, темпераменту, стану в момент написання, відношенню до предмету і змісту
написаного тощо).

Слід зазначити, що в нашому суспільстві про графологію та відмінність її від
почеркознавства знають набагато менше. Так, почеркознавство вивчається студентами
юридичних навчальних закладів в межах вивчення криміналістики, як учбової дисципліни.
Графологія ж наукою не вважається і в убових закладах не вивчається.

Термін «графологія» ввів у 1875 году французький аббат Жан Іпполіт Мішон (1806 -
1881),  утворивши його від грецьких слів "графо"  -  "писати"  чи "я пишу"  та "логос"  -  що
значить "доктрина", "теорія" чи "знання".
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Разом з тим, слід зазначити, що вивчення письма має дуже глибоке історичне коріння –
витоки графології можна знайти в південній Індії, Китаї і пізніше в Греції біля 2000 років до
Різдва Христового. Так, ще Аристотель писав: „Як немає людей, які однаково розмовляють,
так і немає людей, які однаково пишуть”. А Конфуцій говорив про те, що „почерк може
достовірно вказати, походить він від великодушної людини, чи від того, хто вульгарний”.
Але лише в 1622  році була опублікована праця італійця Камілло Бальдо „Як узнати по
письму характер і риси людини”.

На сучасному етапі графологічна експертиза широко використовується в сучасній
практиці підбору кадрів в США, Ізраїлі, Англії, Іспанії, Швейцарії, Франції, Венгрії, Ісландії,
Нідерландах, Сінгапурі, Китаї, Японии та деяких інших державах. Наприклад, в оціночних
центрах США при підборі нових працівників проводиться графологічна експертиза анкет
претендента по 238-ми ознаках. Існують також чисельні графологічні бюро, а проведена в
них експертиза є більш простим, дешевим, а головне, достовірнішим способом відбору, ніж
традиційні психологічні тести.  При цьому,  нема необхідності повідомляти людину,  що її
почерк піддається графологічному дослідженню.

Головними завданням такої експертизи є визначення психологічного профілю людини
при прийомі її на роботу і визначення того, чи може ця людина займати конкретну посаду; де
може ця людина найбільш успішно реалізувати себе і досягти найкращих результатів; чи
сумісні між собою партнери по бізнесу, подружжя тощо.

Почеркознавство (в межах діагностичного дослідження) та графологія мають між
собою багато спільного: об’єктом дослідження є почерк; використовуються схожі за назвою
чи своєю суттю загальні ознаки (виробленість та координація почерку; розмір та нахил літер,
напрямок почерку; розгін та сила натиску; зв’язність почерку) тощо.

Разом з тим, можна навести деякі відмінності між судовим почеркознавством та
графологією, не розглядаючи при цьому можливості авторознавства.

Почеркознавче дослідження Графологічне дослідження
Результати судової експертизи являються джерелом

доказів по справі
В слідчо-судовій практиці не використовується і

джерелом доказів не являється.
Встановлюється виконавець в результаті порівняння

із зразками (ідентифікаційне дослідження) Виконавець рукописних записів не встановлюється

Встановлюється факт виконанання кількох текстів
однією чи різними особами (ідентифікаційне

дослідження)

Факт виконанання кількох текстів однією чи різними
особами не встановлюється

Встановлюється стать, правда лише у вірогідній
формі (класифікаційне дослідження)

Стать виконавця рукописних записів не
встановлюється

Приблизно встановлюється вікова категорія: особа
молодого, середнього чи похилого віку

(класифікаційне дослідження)
Вік не встановлюється

За даними Московського інституту графології, створеного в 2000 році, для проведення
графологічного дослідження необхідно, щоб зразок досліджуваного рукописного тектсту
відповідав наступним умовам:
1. Зразок повинен бути написаним на аркуші звичайного нелінованого паперу формату А-4.
2. Поверхня паперу повинна бути гладкою, але не глянцевою.
3. Зразок повине містити від 15-ти до 20-т рядків.
4. Бажано, щоб зразок містив підпис.
5. Зразок не повинен бути написаним фломастером чи маркером.
6. Зміст написаного значення не має. Це може бути вільне викладення, текст переписаний з
книги чи газети, просто якісь нотатки.
7. Важливо, щоб текст був написаний людиною, яка знаходилася в нормальному стані,
(спокійному, розслабленому, але не у схвильованому).
8. Папір при написанні повинен лежати на рівній і твердій поверхні.

Приклад графологічного висновку.
„На аналіз надано зразок рукописного тексту невідомого автора на одному аркуші

формату А-4. Дата написання невідома.
Мата дослідження – визначення характеристики особи, яка написала даний текст.
Висновок складено 14 жовтня 2005 р. в місті Санкт-Петербург.
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Матеріальні та  физичні спонукання. Автор - помірно енергійна людина. Якщо його
енергетичні ресурси не розтрачуються дуже часто, у нього достатньо енергії для задоволення
потрібностей і подолання труднощів. Він хотів би жити в своє задоволення в гарній
обстановці.
Хоча він не лінивий,  він менш фізично активний,  ніж більшість людей.  Автор,  скоріше за
все, схильний до  накопичення грошей та матеріальних цінностей. Він любить рахувати свої
гроші.  Він не дозволяє собі надмірні трати,  незалежно від того,  скільки він має.  Буває не
завжди раціональним у витрачанні коштів. Його стремління направлені скоріше на
задоволення материальних потреб, ніж духовних. Його запити  можуть бути не надто великі,
але повинні стабільно задовольнятися. Може віддати перевагу сьогочасному іинтересу в
ущерб стратегічному. Віддає перевагу "синиці в руках". Присутнє бажання легкого життя,
заповненого задоволеннями (реально може і не бути здійсненим).

Емоційна  характеристика. Автор адекватно реагує в емоційних ситуаціях. Свідомий
контроль дозволяє йому спочатку подумати, а потім діяти в більшості випадків.
Врівноважену людину важко вивести з емоційної рівноваги. Оптиміст. Зазвичай його емоції
помірної інтенсивності   проте, коли він дійсно буває чим-небудь задітий, він спроможний
дати вираження свого гніву. На його емоційний стан впливають емоції та почуття інших.
Може бути роздратованним.

Стиль мислення.  Інтуіція відіграє важливу роль в його мисленні,  але він також
використовує і логіку. Ця багатосторонність дозволяє йому вивчати проблему як в деталях,
так і в загальному. Зазвичай автор прикладає певні зусилля, щоб упевнитись, що його
мислення системне та точне. Він ретельно прагне уникати помилок. Він буде пробувати
вирішити проблему, систематично оцінуючи всю інформацію та розробляючи нові стратегії
її вирішення.  Іноді він обережний в своїх підходах к вирішенню проблем,  іноді –  проявляє
сміливість.  Він уважний до  деталей і обережний з висновками.  Ретельно зважує всю
інформацію, перед тим як прийме рішення. Він може зосереджувати всю увагу і
концентруватись, не дивлячись на зовнішні відволікаючі фактори. Він знаходить приємним
втілювати свої замисли та розробляти нові ідеї. Не дурний, але, напевно, не схильний до
самостійної інтелектуальноїй праці.

Риси особи. Автор хоче, щоб інші думали, що він повністю впевнений у собі. Він не
полюбляє, коли ставлять під сумнів його компетентність. Пристосовується до зміни умов
навколо.  Автор взмозі адаптуватися до зміни зовнішнього тиску та прикладає свої зусилля
для того, щоб закінчити раніше розпочате. Зазвичай його поведінка стійка, і він послідовний
у своїх діях та словах. Спостерігається вміння до концентрації на деталях. Допускає
стриманість в речах та діях. Він не полюбляє зупинятися перед перепонами. Він вважає за
доцільне обходити перешкоди, якщо прямий шлях не є шляхом найменшого опіру. Можливо,
він надасть перевагу традиційним шляхам та способам. Вважається, що автор може бути
менш схильним до нових точок зору та надає перевагу тому,  що вже перевірено часом.
Можливо, також, що він схильний до нового, проте намагається підкреслити, що цінить
традиції. Має особисту гордість, стремління виділитися, підкреслити свою індивідуальність.
Можливо, автор полюбляє гарно і зі смаком одягатися. Можливо, намагається виділитись
скоріш за рахунок зовнішнього ефекту, ніж за рахунок внутрішніх якостей. Швидше за все –
він не говіркий.

Соціальна поведінка. Автор не любить, щоб інші вторгалися в його особистий
простір. Намагається вичерпно викладати свої думки. Іноді може збрехати. Автор має смак,
уміння спілкуватись та почуття такту. Будучи сприйнятливим до похвал, він не намагається
бути постійно в центрі уваги. Потребує поваги навколишніх людей. Має схильність до
співпраці. Успішно працює в колективі. Скромний. Схильний поступатися ініціативі. Щоб
завоювати схильність оточуючих, він, можливо, буде хвалитися та діяти незвичним для себе
способом.  Швидше за все,  він побоюється,  що не буде оцінений іншими,  якщо буде вести
себе звичайним чином. Можливо, полюбляє приймати участь в цікавих дискусіях.

Професійна характеристика. Автор може проявити розгубленість, якщо повинен
виконати роботу в короткий термін,  так як на це йому потріний певний час,  щоб виконати
роботу таким чином, як би він сам того хотів. В праці намагається застосовувати як
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системний, так і творчий підходи. Він досить зацікавленний в точності та якості виконуваної
ним роботі. Його почуття пов’язані з його працею, і він може виконувати завдання протягомі
тривалого часу. Автор схильний до самоізоляції та концентрування на своїй роботі, тому він
може працювати самостійно. В кожному завданні систематично слідує існуючим процедурам
та уважний до деталей. Механічні способи та принципи побудови своєї праці можуть бути
його другою натурою.  Незалежно від наявності чи відсутності в ного інтересу до
конструювання чи техніки, в нього є схильність до механіки, вирішення механічних завдань
та до конструювання. Може отримувати насолоду від фізичної праці. Хоча автор цілком
може виконувати та успішно закінчувати розпочаті ним самим проекти, йому, ймовірно,
необхідно буде прикласти певні особисті зусилля, щоб закінчити працю, розпочату іншими.»

Таким чином, по мірі розвитку судового почеркознавства та графології, слід очікувати
певного зближення їхніх методів у вирішенні деяких питань діагностичного характеру, але
при цьому жодна з цих діяльностей по дослідженню почерку ніколи не замінить одна одну.

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

ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ  ВЛАДИ
Ідея прав і свобод людини завжди висувалась на авансцену політичної боротьби за

загальнодемократичні перетворення. Прийняття ООН у 1948 р. Загальної декларації прав
людини, а в наступні роки таких документів, як Міжнародний пакт про громадянські та
політичні права (1966 р.), Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва у Європі
(1975р.), Документ Копенгагенської наради - конференції по людському виміру СБСЄ (1990
р.), Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини (1950р.) та інших,
прийнятих світовим товариством, забезпечили початок якісно нового етапу в розвитку
міжнародних норм і відносин у сфері реалізації прав людини і громадянина.

Треба визначити, що права людини - це невід'ємний атрибут людини як особистості,
який не залежить від ознак раси, національності, кольору шкіри, статі, походження,
переконань, майнового стану, місця проживання або інших ознак[1, 6].

Закріплення в Конституції України положень про те, що 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,  вимагають подальшого розвитку норм про правовий статус
громадянина. Формування правової держави неможливе без надійного правового захисту
кожної особи, забезпечення прав і свобод громадянина.

Громадяни - найбільша група суб'єктів адміністративно-правових відносин, оскільки
переважна більшість прав і свобод людини і громадянина реалізується у сфері виконавчої
влади, через систему управлінських відносин.

Проголошені в Конституції України права і свободи громадянина на недоторканість,
власність, інформацію, рівність доступу до державної служби, участь в управлінні
державними справами, право збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і
демонстрації, оскаржувати в суді рішення, дії та бездіяльність органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб не можуть бути ефективно реалізовані
без визначення адміністративно-правового статусу громадян. Це стосується і конституційних
обов'язків громадян[2, 39].

Адміністративно-правовий статус громадян є складовою частиною їх загального
статусу, встановленого Конституцією України та чинним законодавством. Якщо положення
Конституції України щодо правового статусу громадянина наблизилися до міжнародно
визнаної моделі правового статусу людини і громадянина у демократичній, соціальній,
правовій державі, то стосовно адміністративно-правового становища громадян в Україні
аналогічного наближення в повній мірі ще не відбулося.

Оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадян вимагає не тільки
визнання і закріплення в законі природних (невід'ємних) та субєктивних прав і свобод особи,
а й створення необхідного реального механізму забезпечення реалізації цих прав і свобод.
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Саме механізм реалізації та захисту прав і свобод громадян опосередковується переважно
нормами адміністративного права[1, 6].

Вирішення проблеми адміністративно-правового статусу громадян полягає також у
визначенні меж втручання органів виконавчої влади в життєдіяльність особистості, у
встановленні меж інтересів особи і публічних інтересів (громадських та державних), що
передбачає певні обмеження прав і свобод громадян. Саме при цьому необхідно передбачити
юридичні гарантії забезпечення реалізації та охорони прав і свобод особистості.

Проблема забезпечення прав і свобод громадян у сфері державного управління набуває
важливого значення, оскільки засади пріоритетності прав і свобод людини і громадянина
сприяють запровадженню принципово нового типу взаємовідносин між громадянами і
органами виконавчої влади, такого, за яким кожній людині було б забезпечено  (гарантовано)
реальне додержання і захист належних їй прав і свобод. Як об'єкт державно-управлінського
впливу громадянин у той же час повинен стати рівноправним учасником відносин з
державою, наділеним комплексом забезпечених законом прав і свобод. Роль держави в
цьому проявляіться у забезпеченні реалізаціі головних принципів і напрямів іі діяльності, що
прямо чи опосередковано впливають на формування та реалізацію правового статусу
особи[3, 325].

У взаємовідносинах громадян з органами виконавчої влади останні наділені владними
повноваженнями. Але в будь-якому разі громадяни мають право, що теж носить характер
владної вимоги, - право вимагати забезпечення реалізації своїх прав, свобод і обов'язків та
дотримання при цьому принципів законності.

Література:
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3. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: Навч. Посіб. – К., Юрінком Інтер, 2004, -336 с.

Тунтула А.С., старший преподаватель
кафедры гражданского и уголовного права

и процесса юридического факультета
Черноморского государственного университета им. Петра Могилы

УТОЧНЕНИЕ СУЩНОСТИ, ТЕРМИНОЛОГИИ И ПЕРЕЧНЯ СПОСОБОВ
ПОЛУЧЕНИЯ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Классификация практических действий (мероприятий) по получению
антикриминальных сведений от личностного или с помощью вещественного источника
может иметь такой вид:

1. Процессуальные действия:
1.1. Дефактопроцессуальные действия, имеющие цель получить антикриминальные

сведения как будущие доказательства: 1.1.1. Дефактоследственные действия. 1.1.2.
Дефактосудебные действия. 1.1.3. Дефактоэкспертные действия.

1.2. Деюрепроцессуальные действия, задача которых заключается уже в соблюдении
нормативно-правовой процедуры ведения досудебного следствия, судебного рассмотрения
антикриминального дела и основ исполнения следственных и судебных решений: 1.2.1.
Деюреследственные действия. 1.2.2. Деюресудебные действия. 1.2.3. Деюреэкспертные
действия. 1.2.4. Деюрезащитные действия. 1.2.5. Деюреобвинительные действия.

2. Внепроцессуальные действия (мероприятия):
2.1. Гласные внепроцессуальные действия, имеющие цель получить от личностного или

с помощью вещественного источника антикриминальные сведения, которые в силу
отсутствия у них такого свойства, как законность, не могут получить статус доказательства,
но могут иметь ориентирующее значение в контексте принятия процессуального решения:
2.1.1.1. Параследственные действия. 2.1.1.2. Парасудебные действия. 2.1.1.3. Параэкспертные
действия. 2.1.1.4. Паразащитные действия. 2.1.1.5. Параобвинительные действия.

2.2. Негласные мероприятия, детализация которых связана с изложением секретных
положений и не может быть осуществлена в данном издании.
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Возникает необходимость и ст. 65 УПК Украины усовершенствовать таким образом,
чтобы уточнить понятие доказательства,  субъекты и способы его получения и форму
представления, что более правильно сделать в рамках семи частей. По авторской концепциии
первая и вторая часть данной статьи должны содержать изложение сути доказательств и их
основных юридических свойств (значимость, законность, допустимость,
доброкачественность), что излагается в докладе С.А. Кириченко. Редакция же последующих
частей этой нормы может быть представлена таким образом:

Часть 3: Доказательства имеют право получать главные субъекты антикриминального
судопроизводства путем проведения:

1. Дефактоследственных действий: 1.1. Оформление явки с повинной о совершении
преступления. 1.2. Получение устного заявления или письменного сообщения о
совершенном преступлении или об его подготовке. 1.3. Задержание преследуемого. 1.4.
Допрос свидетеля, потерпевшего, преследуемого, гражданского истца, гражданского
ответчика, третьего лица с самостоятельными требованиями; третьего лица без
самостоятельных требований, представителя преследуемого, потерпевшего, истца, ответчика
и третьего лица, а также эксперта. 1.5. Очная ставка между указанными личностными
источниками. 1.6. Проверка показаний свидетеля, преследуемого или потерпевшего на месте.
1.7. Эксперимент с указанными личностными источниками. 1.8. Предъявление для
опознания трассосубстанции, документа, свидетеля, потерпевшего или преследуемое. 1.9.
Обследование (осмотр, личное исследование) места происшествия, местности, помещения,
транспортного средства. труппа человека, тела живого человека, документов и других
трассосубстанций. 1.10. Эксгумация трупа человека. 1.11. Обыск помещения, местности,
транспортного средства и лица. 1.12. Выемка трассосубстанций и документов. 1.13.
Наложение ареста на имущество и передача его на хранение. 1.14. Получение образцов на
экспертизу. 2. Аналогичных дефактосудебных действий (8, с.182-183 и др.).

Часть 4: Если же получение доказательств требует привлечения специальных знаний,
то к участию в данном действии привлекается специалист или получение доказательств
поручается эксперту через назначение и проведение необходимого исследования (8, с.183 и
др.).

Часть 5: Обследование (осмотр, личное исследование) места происшествия, а с санкции
прокурора и любое иное из перечисленных дефактоследственных (судебных) действий могут
быть проведении до возбуждения антикриминального дела, если без этого нельзя получить
сведения о наличии в событии происшествия признаков преступления или наличия
обстоятельств, дающих основания отказать в возбуждении такого дела (8, с.75 и др.).

Часть 6: Помощь главному субъекту антикриминального судопроизводства в
получении доказательств имеют право оказывать любые физические и юридические лица, в
том числе представители стороны защиты (обвинения), через: 6.1. Добровольную выдачу тех
значимых для дела вещественных источников антикриминальных сведений, которые
находятся в их владении. 6.2. Сообщение о вероятном или реальном месте нахождении того
материального объекта или лица, которые могут выступить по данному делу в качестве
соответственно вещественного или личностного источника антикриминальных сведений. 6.3.
Постановку вопросов или заявление соответствующего ходатайства по корректировке
процедуры получения антикриминальных сведений при проведении определенного
дефактопроцессуального действия.

Часть 7: Главные субъекты антикриминального судопроизводства:
7.1. Представляют доказательства в форме: 7.1.1. Протокола дефактоследственного

действия. 7.1.2. Протокола дефактосудебного действия. 7.1.3. Журнала судебного заседания.
7.1.4. Заключения экспертизы. 7.1.5. Протокола экспертного исследования.

7.2. Оценивают доказательства в форме: 7.2.1. Постановления дознавателя. 7.2.2.
Постановления следователя. 7.2.3. Постановления прокурора. 7.2.4. Постановления судьи.
7.2.5. Определения суда. 7.2.6. Протокола досудебной подготовки материалов. 7.2.7.
Обвинительного заключения. 7.2.8. Обвинительного приговора. 7.2.9. Оправдательного
приговора. 7.2.10. Приговора о признании лица причастным. 7.2.11. Апелляции прокурора и
других участников судебного заседания. 7.2.12. Кассационного представления прокурора и
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других участников судебного заседания. 7.2.12. Представление прокурора или пяти судей
кассационного суда о пересмотре судебного решения в особом производстве.

Из числа деюрепроцессуальных действий можно назвать следующие: 1. Вынесение
постановления о возбуждении уголовного дела. 2. Разъяснение потерпевшему физическому
или юридическому лицу права на предъявление гражданского иска. 3. Вынесение
постановления о признании потерпевшим или гражданским истцом либо о привлечении к
делу в качестве гражданского ответчика. 4. Вынесение постановления о предъявлении
обвинения. 5. Вынесение постановления об избрании меры пресечения. 6. Вынесение
постановления о назначении экспертизы. 7. Объединение антикриминальных дел. 8.
Приостановка производства по делу. 9. Возобновление производства по делу. 10. Дача и
контроль за выполнением отдельных поручений и указаний главного субъекта
антикриминального судопроизводства другому следователю (судье, суду) или органу
дознания. 11. Внесение представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению преступления. 12. Вынесение постановления о закрытии производства по делу.
13. Объявление участникам об окончании досудебного следствия и предоставлении им
материалов дела для ознакомления. 14. Составление обвинительного заключения. 15.
Подготовка и направление антикриминального дела прокурору для утверждения
обвинительного заключения. 16. Изучение, подготовка и назначение дела к судебному
разбирательству. 17. Вынесение обвинительного, оправдательного или нейтрального (о
признании преследуемого причастным) приговора и пр.

Гласными внепроцессуальными действиями главного субъекта или эксперта могут
быть: 1. Опрос (то есть последовательное общение с неограниченным количеством лиц в
целях установления личностных источников. 2. Прочесывание местности (обследование в
целях нахождения вещественного и не исключается скрывающегося или иного личностного
источника антикриминальных сведений больших участков местности, не находящихся во
владении конкретных юридических или физических лиц; иначе следует производить обыск).
3. Задержание или арест преследуемого. 4. Версирование [выдвижение (построение), анализ,
динамическое развитие и проверка версий]. 5. Составление плана проведения отдельного
дефактоследственного, дефактосудебного или дефактоэкспертного действия, их комбинации,
плана досудебного следствия или судебного рассмотрения антикриминального дела в целом
и пр. 6. Изучение материалов антикриминального дела прошлых лет перед возобновлением
производства. 7. Выделение из антикриминального дела материалов. 8. Объединение
производством нескольких антикриминальных дел. 7. Подготовка дела с обвинительным
заключением прокурору и т.д.



75

Секція 6. Кримінальне право та кримінологія
Балабко В. В., здобувач кафедри кримінального права

та кримінології Національної академії прокуратури України,
старший прокурор відділу прокуратури Запорізької області, юрист 1 класу

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛІКАРСЬКОЇ ПОМИЛКИ ТА ЇЇ
ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД ЗЛОЧИННОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ

Професія лікаря є однією із найважливіших у світі. Разом з тим, незважаючи на
значний прогрес у світовій і вітчизняній медицині, на сьогодні ніхто не може гарантувати
завжди успішність лікування, оскільки його результат залежить від багатьох чинників, як
об’єктивних, так і суб’єктивних.

У зв’язку з цим, особливої уваги та актуальності потребує питання визначення
лікарської помилки та її відмежування від злочинної необережності.

В українському законодавстві і практиці (юридичній і медичній) не має чіткого та
однозначного визначення поняття «лікарської помилки».  Кожен із науковців її трактує по-
своєму.

Так, на думку одних науковців, лікарська помилка – це медичний дефект, що
пов’язаний з неправильними діями медичного персоналу, який добросовісно виконував свої
обов’язки, але певні чинники (брак досвіду, відсутність належних умов надання медичної
допомоги, недостатнє обстеження хворого тощо) зумовили несприятливий результат
медичного втручання за відсутності ознак правопорушення. [1, с. 108].

Д. Косоротов взагалі під лікарськими помилками рекомендує розуміти «неправильні,
неуважні, недобросовісні, необережні дії та прийоми у наданні медичної допомоги або у
догляді за хворими, результатом яких є тілесне ушкодження або смерть хворого, погіршення
хвороби або втрата часу для правильного лікування» [2, с.36-37].

Я. Лейбович зазначає, що під лікарськими помилками або погрішностями слід розуміти
„неправильні, неуважні, недобросовісні, необережні дії або прийоми у наданні медичної
допомоги та догляді за хворими, в результаті яких спричинені тілесні ушкодження або
смерть хворого”.

І. Марковин вважав, що до поняття лікарської помилки повинні входити „невільні,
неуважні, ненавмисні діяння лікарів, які відбуваються від незнання або мнимопомилкового
лікування” [3, с.13].

Разом з тим, існують думки, що у випадку помилкового заподіяння потерпілому тяжких
наслідків медичні працівники повинні притягатися до кримінальної відповідальності,
оскільки будь-яке посягання на життя та здоров’я людини з боку медичного працівника не
може бути безкарним, а їх постійне виправдання призводить до байдужого ставлення до
пацієнтів. Однак у Кримінальному кодексі України (далі – КК України) не передбачена
кримінальна відповідальність за медичну (лікарську) помилку. А тому деякі науковці,
вважають, що медична помилка є формою невиконання або неналежного виконання
професійних обов’язків медичним працівником (ст. 140 КК України) [4, с. 128].

Отже, одні із зазначених вище науковців намагаються розширити поняття «лікарської
помилки», включаючи до неї, окрім дійсно не кримінальних дій лікаря, ще й необережність
та халатність, які, ми вважаємо, відносяться до необережних злочинів, вчинених медичними
працівниками; інші – взагалі намагаються криміналізувати всі лікарські помилки,
включивши їх до вже існуючих складів злочинів КК України, зокрема до ст. 140 КК України.

На наш погляд, можна погодитись з такими науковцями як О. Громов, який вважає, що
основним критерієм лікарської помилки є добросовісна омана лікаря, яка витікає із
визначених об’єктивних умов, без елементів халатності, необережності та професійного
невігластва [2, с. 36 – 37], а також з І. Давидовським, який вважає, що лікарською помилкою
необхідно визнавати добросовісну оману лікаря, яка зумовлена недосконалістю медичної
науки та її методів, або є результатом атипового перебігу захворювання чи недостатньої
підготовки лікаря, якщо при цьому не виявляються елементи халатності, неуважності або
медичного невігластва [5, с. 5].

Отже, визначимо, що лікарською помилкою є добросовісна омана лікаря, яка зумовлена
недосконалістю медичної науки та її методів, або є результатом атипового перебігу
захворювання чи недостатньої підготовки лікаря, які характеризуються добросовісною
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помилкою без елементів халатності та необережності, тобто за відсутності ознак
необережного злочину.

Вважаємо, що лікарська помилка відрізняється від злочину, вчиненого медичним
працівником з необережністю тим,  що при допущенні лікарської помилки в діях лікаря
відсутня обов’язкова ознака суб’єктивної сторони, така ,як вина у формі злочинної
недбалості або злочинної самовпевненості.

Так, злочинна недбалість проявляється в тому, що лікар не передбачає можливості
настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, зокрема, при проведенні лікування
за допомогою певних методик, вибраних методів догляду за хворим тощо, хоча в силу своїх
набутих знань, професійного досвіду повинен був і міг їх передбачити.

Злочинна самовпевненість виражається в тому, що лікар передбачав настання суспільно
небезпечних наслідків свого діяння (наприклад лікування), але легковажно розраховував на
їх відвернення.

Таким чином, при вчиненні лікарської помилки лікар, який введений в добросовісну
оману, не передбачає можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння для
хворого та не може їх передбачити, оскільки добросовісно виконує свої професійні обов’язки
та вважає свої дії, методики лікування, медикаментозну терапію, проведення операцій,
догляд за хворими вірними та найбільш ефективними для врятування життя та здоров’я
хворого. Також лікарська помилка, вважаємо, буде й при лікуванні або проведенні операції,
які пов’язані з певним ризиком, який усвідомлює лікар, але якого не можливо уникнути та
який в деяких випадках навіть є виправданим для врятування життя людини.
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Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України
ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ Й РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ,

ЗВІЛЬНЕНИХ ІЗ МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ
Після звільнення в людини проблем стає не менше,  хоча вони вже зовсім інші,  ніж у

колонії [1. с. 85]. Вирішення цих проблем пов’язується із соціальною адаптацією й
ресоціалізацією, які на даному етапі соціального одужання людини у своєму сполученні
стають одними з найважливіших напрямків спеціально-кримінологічного запобігання
рецидивній злочинності. Адже відомо про негативний вплив покарання позбавленням волі
без подальшої турботи про засудженого.  Це,  між іншим,  видно й з того,  як скоро
потрапляють назад до тюрми особи, які тільки що з неї звільнилися [2, с. 135].

Соціальна адаптація за ст. 1 Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які
відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”
визначається як комплекс правових, економічних, організаційних, соціально-психологічних
та інших заходів, які здійснюються щодо звільнених осіб з метою пристосування  до  умов
соціального середовища, захисту їх прав і законних інтересів. У цьому Законі увагу
сконцентровано здебільшого на інструментальному аспекті соціальної адаптації, під якою в
психології розуміється процес взаємодії особи із соціальним середовищем, що включає
засвоєння норм і цінностей останнього в процесі соціалізації, а також пристосування людини
до змінюваного середовища за допомогою різних соціальних засобів [3, с. 18; 4]. Вважаємо,
що зазначеним феноменом охоплюється не лише сам процес певної взаємодії, включаючи
засоби пристосування, а і її результат. Із цієї позиції соціальну адаптацію осіб, звільнених від
покарання, треба розцінювати як результат їх входження,  своєрідного „вживлення”  в
законослухняне суспільство. У разі недосягнення цього відбувається переміщення особи до
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іншого, „звичного” їй соціального середовища, що  характеризується наявністю конфліктів із
загальновизнаними суспільними нормами й цінностями, протиправною поведінкою тощо.

У свою чергу, ресоціалізація, як зазначається в спеціальній літературі, – це складна
соціально-правова категорія, яка охоплює різні сторони єдиного процесу відновлення й
розвитку соціально корисних зв’язків і відносин як під час відбування покарання, так і після
цього [5, с. 8; 6, с. 32]. Разом із тим стосовно звільненої особи вона представлена комплексом
заходів трудового й побутового влаштування і встановлення в такої особи зв’язків з метою її
подальшої соціальної реабілітації після звільнення, чим забезпечується відновлення
засудженого в соціальному статусі й повернення до самостійного життя [6,  с.  32-33].  Щоб
підкреслити тривалість процесу ресоціалізації, також окремо вказується на ресоціалізацію у
сфері виконання покарань як на процес підготовки засудженого до повернення в суспільство,
який ґрунтується на відновленні його позитивних зв’язків, відносин і на розвитку в цієї
особи соціально корисних умінь і навичок, необхідних для повноцінного існування в
суспільстві [7, с. 296].

 З викладеного випливає,  що ресоціалізація –  це теж своєрідний  феномен,  який
представлений у трьох проявах:  як процес,  результат і конкретні заходи,  націлені на
досягнення позитивного результату. На нашу думку, в ресоціалізації колишніх засуджених
найважливішим моментом є її осмислення як певного процесу подій,  які відбуваються в
житті цих осіб і які пов’язані з набуттям ними статусу законослухняного члена суспільства.

У спеціальній літературі теж вживається поняття „реадаптація звільнених з місць
позбавлення волі”, під яким розуміється багатогранний процес, яким охоплюється комплекс
питань моральної, психологічної, практичної підготовки засуджених до життя в суспільстві,
освоєння ними нових соціальних ролей, установлення корисних контактів, усунення або
нейтралізації негативних чинників, що заважають поверненню цієї категорії громадян до
чесного й узгоджуваного із законом існування, а також питань активного управління цим
процесом з боку державних і громадських організацій [8, с. 50].

Не вдаючись у детальний аналіз співвідношення понять „соціальна адаптація” і
„ресоціалізація”, можемо лише констатувати, що законодавець використовує обидва терміни,
і погодитися з тим, що „проблема соціальної адаптації та ресоціалізації дуже складна,
багатогранна, її розв’язання залежить від значної кількості чинників” [9, с. 589]. У реалізації
завдань соціальної адаптації і ресоціалізації повинні брати участь декілька основних
суб’єктів: 1) установи виконання покарання; 2) особи, звільнені із цих установ; 3)
мікросередовище зазначених осіб, у тому числі сім’я, найближче оточення, групи звичайного
спілкування тощо; 4) підприємства, установи, організації, у тому числі і спеціалізовані, де
звільнені мають отримати місце для праці, а нерідко й побутового влаштування; 5) навчальні
заклади, де неповнолітні повинні продовжувати навчання до загальнообов’язкового рівня; 6)
органи й організації, переважно державні, що організовують процес соціальної адаптації; 7)
органи міліції, інші органи державної влади, які здійснюють контроль за трудовим,
житловим, іншим побутовим влаштуванням звільнених, поведінкою останніх, ведуть їх облік
і мають вести запобіжну протирецидивну роботу з ними, насамперед індивідуальну, а
стосовно визначених законом категорій цих осіб – адміністративний нагляд [9, с. 589-590].

У цілому ж наведена система правильно відбиває масштабність тієї роботи, яку
передбачають соціальна адаптація й ресоціалізація. Однак зауважимо, що, розпочинаючись
ще під час відбування засудженим покарання, особливо важливого значення ця діяльність
набуває вже після його звільнення. Особливістю адаптаційно-ресоціалізаційного процесу
стає те, що успішність повернення особи до законослухняного суспільства залежить в першу
чергу від її власної активності, яка, на жаль, як виявило проведене дослідження, є дуже
низькою.

Щодо використання допомоги, яку пропонує сьогодні суспільство звільненим особам
при розв’язанні їх першочергових проблем, ці особи зазначили таке. Більшість з них будуть
намагатися самостійно вирішувати будь-які питання, що виникатимуть після відбування
ними покарання. Тому 93,0% опитуваних зазначили, що вони не користуються послугами
жодних соціальних закладів, а якщо й звертаються за допомогою, то найчастіше до центрів
соціальної адаптації і центрів реінтеграції (їх послугами на момент опитування
користувалися 2,3%). Користувалися послугами громадських і благодійних організацій 2,3%
звільнених.  Ще 1,2% осіб не відмовлялися від допомоги інших закладів (наприклад,
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медичних установ). Користувалися після звільнення послугами будинків нічного
перебування 0,6% осіб. Ще стільки ж (0,6%) були утриманцями будинків-інтернатів.

Як бачимо, має місце значна інертність реципієнтів щодо соціальних послуг. Водночас
це свідчить про нерозробленість таких запобіжних напрямків у боротьбі зі злочинністю,
зокрема, рецидивною, як соціальна адаптація й ресоціалізація колишніх засуджених.
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РЕЙДЕРСТВО ЯК СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ
З часів здобуття Україною своєї незалежності, поряд з позитивними змінами її

становлення і розвитку, відбуваються і негативні явища, такі як: зростання правового
нігілізму в суспільстві, розповсюдженням злочинної моралі, значним зменшенням
фінансування та зниженням ефективності правоохоронної діяльності. Кримінологічна наука
визнає, що трансформація сучасної злочинності набула рис організованості, кооперації,
корупційних схем у державних структурах. Поступово розширюються можливості впливу
злочинців на працівників правоохоронних органів, які зазвичай постійно наражаються на
небезпеку, пов’язану із загрозою їх життю і здоров’ю.

Серед факторів,  які суттєво вплинули на якісні і кількісні її показники,  динаміку і
структуру злочинності, нами визначаються: соціально-економічна нестабільність, знижена
правосвідомість населення, «девальвація» моральних цінностей, корупція у середовищі
влади, рейдерство, розповсюдження вуличної злочинності тощо.

Причини погіршення криміногенної ситуації в країні
По-перше, перехід суспільства від однієї формації (адміністративно-командної) до

ринкової створило, на наш погляд, не кращі умови для формування стабільної економічної та
правової ситуації в країні.

По-друге, окрема категорія громадян України свідомо стала на шлях суспільно
небезпечної діяльності та обрала найбільш оптимальну форму свого існування заробляти
гроші будь-якою ціною, в тому числі підкупом, силою, обманом, шахрайством тощо.

По-третє, в цих умовах міліція, на яку чинним законодавством покладено функцію
розкриття, розслідування суспільно небезпечних діянь, пошук злочинців, проведення
профілактичної та запобіжної роботи, виявилась, на жаль, без моральної, фінансової та
матеріально-технічної підтримки з боку держави, а це, в свою чергу, призвело до проведення
різного роду експериментів над міліцією; серед них слід виділити, зокрема, такі:

– кадрову революцію, що призвело до відтоку кваліфікованих фахівців, і заміною їх
тими, хто неготовий реально впливати на криміногенну ситуацію на обслугованому об’єкті;

– постійна зміна керівного складу; в деяких регіонах начальники міліції за місяць
змінювалися три рази;

– нерівноцінність у заробітній платі, яка суттєво вплинула на бажання молодих людей
служити в міліції.

Одним з напрямків розвитку правової держави є захист та забезпечення прав фізичних

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2
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та юридичних осіб на власність.  Нормативно правовою базою захисту власності є
Конституція України, Цивільний Кодекс України, Господарський Кодекс України,
Кримінальний кодекс України, Закон України “Про підприємництво” . Сучасна кримінально-
правова політика держави орієнтує чинне законодавство та правозастосовну практику на
подальше поглиблення диференційованого підходу до застосування кримінальної
відповідальності та покарання як засобу протидії злочинності.

 Слід визнати, що злочинність сьогодні постала перед нами як широкомасштабна
соціальна аномалія , яку треба долати не простими наявними у суспільстві і передбаченими
законом  засобами, але й шляхом розробки і впровадження в практику діяльності
правоохоронних органів теоретично зрілих нових кримінально-правових, кримінологічних
концепцій.

 Рейдерство є одним із проявів захвату чужої власності з використанням комплексу
юридичних, психологічних, економічних та моральних методик і технологій. Про
актуальність проблеми запобігання рейдерству свідчить те, що з початку 90-х створювалися
злочинні угрупування,  метою діяльності яких є захват державного,  комунального та
приватного майна, відкрито кримінальним шляхом досить часто із застосуванням фізичного
насильства.

Водночас, рейдерство, як суспільно небезпечне діяння, було створено штучно на основі
незаконних форм і методів володіння, користування і розпорядження майном, тому
складовою запобігання цьому явищу є ступінь дотримання законодавства суддями,
працівниками правоохоронних органів, посадовими особами виконавчої влади і забезпечення
невідворотності юридичної відповідальності. Крім того, рейдерство в Україні визначається
як досить високоприбутковий бізнес для організованих злочинних груп, окремих груп
корумпованих чиновників, які своїми діями створюють певні схеми рейдерства.

Відсутність юридичної відповідальності за рейдерство, нехтування гарантій права
власності, відсутність волі місцевих органів влади протидіяти цьому явищу, недостатня
робота правозахисних організацій призводить до небезпечних соціально-політичних
наслідків. Чинне кримінальне законодавство у цій сфері є недосконалими і потребує змін.
Враховуючи це пропонуємо рейдерство визначати як захват майна, яке перебуває у власності
держави, фізичної чи юридичної особи, шляхом нападу, з метою володіння, користування та
розпорядження ним. Рейдерство може бути поєднане з насильством або з погрозою
застосування такого насильства, тому воно  є небезпечним для життя чи здоров’я особи.
Рейдерство, також може бути поєднане із захопленням майна у великих чи особливо великих
розмірах або вчинене організованою групою.

Введення нової норми до КК України сприятиме підвищенню захисту права власності
держави, фізичних та юридичних осіб, більш ефективному запобіганню рейдерства,
якісному реагуванню судових, правоохоронних органів та місцевих органів влади на цей вид
правопорушення.

Глушков В.О., д.ю.н., проф., засл. юрист України,
зав. кафедри кримінального права та кримінології КНУ ім. Т. Шевченка

ПРО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ У
ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ

Чорноморській геополітичний простір з найдавніших часів залишався у зоні пильної
уваги суб’єктів міжнародних відносин, нерідко ставав предметом силового протистояння
сторін. У контексті сумісного існування процесів глобалізації та регіоналізації світового
простору, у справі створення дійової системи міжнародної безпеки і співробітництва у
Чорноморській зоні для України актуальним завданням стає вироблення концептуально
обґрунтованої регіональної політики на основі її геополітичних інтересів, успішна реалізація
якої буде сприяти підвищенню міжнародного іміджу країни, зміцнить її статус морської
європейської держави.

Чорноморський геополітичний простір у географічному і політико-системному вигляді
представляє самостійну систему, що виступає як підсистема європейської (регіональної)
системи міжнародних відносин. Росія, Туреччина й Україна в її рамках беруть участь у
формуванні структурних зв’язків, створюючи в неї доцентрово-силові відносини в системі,
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що й впливає на її функціонування. Ідея тісного регіонального економічного співробітництва
стає не тільки важливим фактором розвитку Чорноморської системи,  але і нерозривною
складовою процесу створення міцної системи регіональної безпеки. Тому Організація
Чорноморського економічного співробітництва є серцевиною системи регіонального
співробітництва.

Відповідно до задуму, до зони ЧЕС мають входити не лише країни Чорноморського
басейну, а і ті, що безпосередньо зацікавлені в співробітництві з державами Чорноморського
регіону.  У геоекономічному розумінні цей регіон є сферою тяжіння багатьох країн,  що не
зв'язані безпосередньо з Чорноморським басейном, але мають тут важливі економічні і
транспортні інтереси.

Ініціатива створення регіонального економічного співтовариства в якості
субрегіональної структури належить Туреччині. Її реалізація сприяла б модернізації
економіки в державах-учасниках,  що дало б можливість створити новий ринок країн із
населенням понад 330 млн. чоловік. Основною метою цієї організації є послідовна інтеграція
країн Чорноморського регіону у світову економіку на основі єдиного геополітичного
простору, побудови економіки на ринкових відносинах, додержання принципів ліберальної
демократії. Складним в системі ЧЕС є узгодження зовнішньоекономічних інтересів в умовах
економічних розбіжностей країн регіону з метою створення економічної сумісності.
Основною проблемою в даному напряму є різні рівні регулювання зовнішньої торгівлі -
національний (Албанія, Болгарія, Румунія, Туреччина, Україна) або наднаціональній
(економічний союз в рамках СНД (Україна)  або ЄС (Греція).  Для країн ЧЕС також
притаманний різний ступінь участі і в такій міжнародний організації як ГАТТ/ВТО та суттєві
відмінності інвестиційного клімату. Національні інтереси України збігаються з
національними інтересами і таких держав Чорноморського регіону, як Грузія, Молдова й
Азербайджан. Їх спільність сприяла тому, що в жовтні 1997 р. у Страсбурзі було
проголошено створення нового субрегіонального блока Чорноморського басейну - ГУАМ
(Грузія - Україна - Азербайджан - Молдова), яке  представляє собою угруповання країн на
основі однакових політичних й економічних устремлінь.

Загальні економічні інтереси держав ГУАМ найбільше сконцентровані навколо двох
основних питань - транспортування прикаспійських енергоносіїв і розробка нового
Транскавказького транзитного транспортного коридору із нафтогазових родовищ в
Азербайджані, Туркменістані, Казахстані і Узбекистані через Кавказький регіон, що
прийняло рівень стратегічного для цих країн. В зв’язку з цим Україна виступила з
пропозицією про підпис трьохсторонньої українсько-грузинсько-азербайджанської угоди, що
передбачала створення транскавказького транспортного коридору. Проявом такого Євро-
Азійського транспортного коридору (проект TRACECA)  може слугувати відкриття у грудні
1996 р. поромної переправи Іллічівськ - Поті.

Другий напрямок співробітництва в межах ГУАМ - це створення системи безпеки і
стабільності. Для чого необхідним стає формування спеціалізованих субрегіональних
структур безпеки з урахуванням національних інтересів країн організації. В кожній з країн
ГУАМ є конфліктними ситуації міждержавного значення, а саме Абхазія, Крим, Карабах,
Придністров'я. Аналіз геополітичних чинників у країнах Чорноморського басейну дає
підстави стверджувати про можливість виникнення і розвитку тероризму у цьому регіоні на
основі існуючих протиріч і зіткнення інтересів різноманітних геополітичних сил як
внутрішнього так зовнішнього характеру. Саме дана категорія протиріч та зіткнень
обумовлює наявність або відсутність, загострення інших конфліктних ситуацій - етнічних,
політичних, конфесійних, регіональних, є поштовхом до розвитку процесів регіоналізації,
дезинтеграції, дестабілізації обстановки внутрі кожної з одинадцяті країн регіону.

Cтратегічність геополітичного становища України обумовлено рівнем потенційної та
реальної конфронтаційності між двома глобальними центрами сили - Росією та Заходом. З
огляду на це вкрай важливим є питання національної безпеки та внутрішньополітичної
стабільності в державі.   Україна -  біполярна країна,  полюсами якої є Галичина та Донбас з
Кримом.  Різка відмінність між ними відслідковується перш за все у питаннях мови,
приналежності до релігії, національної ідентифікації. Якщо Галичина чітко орієнтується на
Захід та НАТО, за максимальне віддалення від Росії, то Донбас орієнтується на дружбу з
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Росією, має велику недовіру до НАТО. Найбільш складною проблемою в геополітичному
просторі України є Крим, враховуючи, що це найбільш слабке її місце. На сучасному етапі
Крим знаходиться в конфліктонебезпечній точці.Тут перехрещуються ісламська, євразійська
та європейська геополітичні формації . Носієм Європейської формації є Україна, євразійської
– Росія, ісламської Туреччина. Кримські татари тяжіють за культурою і традиціями до
тюрксько-ісламського світу, який для них представлено Туреччиною. Починаючи з 90-их
років ХХ ст. в Туреччині активно пропагуються в засобах масової інформації ідеї
пантюркізму та панісламізму як ідеологічних систем, що здатні створити якісно нову єдину
державу тюрків (Туран), що включає також і Крим.

Балкано-кавказська дуга нестабільності - цей складний геополітичний вузол сучасності
історично склався в результаті діяльності протилежних політичних устремлінь різноманітних
світових геополітичних утворень, а також послідуючих в результаті цього військових дій на
території колишньої Югославії і республіки Ічкерія, що торкнулись інтересів багатьох
держав світу і створили реальну можливість її виникнення, краї якої стосуються
Балканського півострова і Північного Кавказу, а вістрям вона упирається в Кримський
півострів. Балкани - це сконцентрований вузол протиріч, у якому проектуються інтереси всіх
геополітичних блоків Європи. Знаходження України в особливій системі геополітичних
координат, стратегічність її положення обумовлює можливість загострення і подальшого
розвитку цілої низки конфліктів. Територіальні, етнополітичні, конфесійні, протиріччя
можуть трансформуватися у відкриту боротьбу з використанням насилля та терору. На
основі аналізу ситуації в Україні, оцінки внутрішніх та зовнішніх умов, які впливають на
динаміку міжнародного тероризму, політичних, етнічних і релігійних передумов - тероризм,
як соціальне явище, насильницький спосіб досягнення політичної мети в нашій країні має
прояви, характерні для початкового ступеня його розвитку. Втім є низка чинників, які за
певних обставин можуть стати поштовхом до активізації екстремізму та  переростання його у
форми тероризму. До найбільш характерних факторів, які сприяють розвитку тероризму в
Україні слід віднести політичний радикалізм.

Етнічні передумови тероризму базуються на прагненні мешканців окремих регіонів чи
національних меншин до утворення територіально незалежної адміністративної одиниці
всупереч діючому законодавству. Найбільш загрозлива ситуація склалася в Криму, де
спостерігається тенденція радикалізації деяких структур кримськотатарського національного
руху,  активізація контактів між екстремістськими лідерами та представниками радикально-
націоналістичних ісламістських кіл зарубіжних країн і міжнародних. Кримськотатарське
питання містить у собі і чисельні складові, кожна з яких залишається остаточно не
вирішеною, і яке у будь-який момент може стати каталізатором виникнення гострих
конфліктів,  здатних перерости в міжнаціональні зіткнення.  Стратегічний курс меджлісу на
побудову "суверенної, національної кримськотатарської держави" використання деякими
лідерами національного руху погрози застосування сили для досягнення поставлених цілей,
реально створює умови для поширення тероризму.

Цілком можливе виникнення підґрунтя для поширення тероризму на основі
міжетнічних конфліктів з участю інших національних меншин. Так, протягом останніх років,
з боку окремих громадсько-політичних організацій і недержавних центрів Польщі, Румунії та
Угорщини іде нагнітання автономістських настроїв серед національних меншин у
прикордонних регіонах України, що призводить до ускладнення ситуації та сприяє
поширенню ідеї можливості вирішення наявних проблем силовими методами.

На сьогоднішній день для України не характерні прояви тероризму на релігійній основі,
які притаманні країнам Близького та Середнього Сходу. Проте в нашій державі чітко
простежується тенденція до загострення міжконфесійних протистоянь у православ'ї та між
православними і греко-католиками, що пов'язано з перерозподілом сфер впливу,
суперечками за право володіння культовими спорудами та церковним майном.

Потенційну загрозу можливого використання силових методів боротьби у досягненні
власних цілей несе поширення діяльності нетрадиційних релігійних об'єднань. В Україні
поряд з класичними церквами зараз набирають силу й релігії,  які зароджувалися далеко за
межами України. Серйозну проблему утворює релігійний екстремізм з боку харизматичних,
іудохристиянських, мусульманських та інших релігійних об'єднань, особлива зацікавленість
іноземних мусульманських держав у розповсюдженні ісламського екстремізму. У нашої
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державі спостерігається створення центрів новітніх нетрадиційних релігійних сект і
напрямів, серед яких є й екстремістські. За певних обставин вони можуть стати детонатором
вибуху тероризму в країні, використані окремими особами для здійснення силового тиску як
на прихильників іншої віри, так і на державні органи з метою досягнення своїх цілей.

Розпад СРСР сприяв процесу порушення принципів соціальної справедливості,
нівелюванням моральних цінностей. Динаміка цих процесів сприяла інтенсивному розвитку
тіньової економіки і організованої злочинності, лідери яких використовували терористичні
способи дій для вирішення питань економічного та політичного характеру. За злочинними
діями проглядається чітка соціальна позиція та політичні інтереси зацікавлених осіб і кіл. Це
дає підстави говорити про реальність інтеграції тероризму і організованої злочинності, яка
зараз набула такої сили, що дає можливість авторитетам кримінального середовища
здійснювати акції, здатні викликати соціально-економічні ускладнення не тільки в одному
регіоні,  а і в державі.  Схильність різних екстремістських і кримінальних угруповань до
терористичних дій особливо виявляється у кульмінаційні моменти соціально-політичної
кризи, ослаблення державної влади. Подібна небезпека існує нині і в Україні, де
несприятливий перебіг подій неминуче стимулюватиме зростання насильства та поширення
тероризму.

Актуальною для України залишається проблема незаконного обігу зброї, вибухових
речовин та інших засобів, що можуть бути використані під час здійснення терористичних
актів (кожен третій злочин вчинюється з їх використанням). Основними шляхами придбання
зброї є її викрадення з місць зберігання, вивезення із зон збройних конфліктів, надходження
з-за кордону та кустарне виготовлення. Встановлено, що причинами, які сприяють
незаконному заволодінню зброєю  і боєприпасами, здебільшого є значні недоліки в
організації, в тому числі і в технічному забезпеченні їх зберігання та обліку на військових
складах та в арсеналах,  на об'єктах дозвільної системи,  а також недбале ставлення до цього
окремих посадових осіб.

Особливу небезпеку становлять спроби злочинних елементів отримати доступ до
ядерної,  хімічної та бактеріологічної зброї,  а також інших засобів масового ураження.  Для
досягнення своєї мети терористи обирають найбільш уразливі об'єкти та найбільш жорстокі
способи скоєння терористичних актів. Геополітичні зазіхання окремих розвинутих держав
створюють умови для насильницьких за змістом конфліктів, які породжують тероризм. З
іншого боку, деструктивні, сепаратистські  сили або національно-патріотичні рухи,
використовуючи і враховуючи ці зазіхання вдаються до терористичних методів та дій для
досягнення своїх місцевих цілей. В умовах зростаючого геополітичного напруження Україна
опиняється в епіцентрі протиборства за домінування на глобальному рівні. Тут очевидні майже всі
ключові дезінтеграційні чинники - від політичної нестабільності країн-учасниць і їх економічної
інфраструктурної несумісності до важливих соціально-культурних відмінностей і глибоких
традиційних конфліктів як між країнами, так і усередині деяких із них. Інтеграційна політика
Чорноморського регіону має реалізуватися у вкрай несприятливому середовищі (міжетнічна
напруженість у Грузії, конфлікт між Вірменією й Азербайджаном, історична ворожнеча між
Туреччиною і Вірменією, взаємна недовіра Греції і Туреччини, напруженість відношень між РФ і
колишніми республіками СРСР). Відношення з країнами Чорноморського регіону сьогодні є
також важливим прецедентом у розвитку регіональної системи безпеки і співробітництва.
Держави регіону стикаються з протиріччями, що мають високий потенціал конфліктності
(Абхазія, Нагорний Карабах, Чечня, Боснія). Подолання цих протиріч і недопущення розгортання
конфліктів можливе на основах формування субрегіональних структур безпеки, які б утворили
загальну платформу для співробітництва в цій сфері з максимальним врахуванням інтересів усіх
держав регіону.

Розпад на початку 90 років минулого сторіччя біполярної системи міжнародних відносин
сприяв кардинальної перебудові систем міжнародної безпеки і співробітництва на глобальному,
регіональному та субрегіональному рівнях. Глобалізація сформувала сприятливі умови для
розвитку регіональних та субрегіональних систем міжнародних відносин. Результатом
міждержавної взаємодії стала поява Чорноморської системи міжнародних відносин зі своїми
елементами, структурою та середовищем. В такому процесі беруть участь одинадцять елементів -
держав Чорноморської системи міжнародних відносин. В силу своєї географічної, історико-
культурної, зовнішньополітичної, економіко-правової специфіки регіональних зв’язків, можуть
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розглядатися як такі і безпосередньо беруть участь у структуруванні регіональної системи безпеки
і співробітництва.

На хід таких процесів децентрово-силовий вплив роблять Росія і Туреччина. Розміщення сил
в регіоні значною мірою визначається зіткненням їх інтересів. Геополітична ситуація в
Чорноморському регіоні відзначається напруженістю російсько-румунських, російсько-
болгарських, російсько-турецьких, російсько-азербайджанських, російсько-грузинських
відносинах і регулюється єдиним стрижневим військово-політичним елементом монополярного
миру – НАТО

У цілому просліджується тенденція до ослаблення позиції Росії і посилення ролі Туреччини
в регіоні, що у перспективі може призвести до перерозподілу зон впливу. Це, в свою чергу приведе
до коректування російської регіональної політики, насамперед у сторону України, без підтримки
якої не вона зможе протистояти Туреччині. У зв’язку з цим, інші Чорноморські держави, повинні
сприяти створенню таких умов, за яких ні Росія, ні Туреччина не стали б прибігати до політики
силового тиску, у небезпеці якого Україна  знаходиться відразу з обох боків.

Друга сторона цих проблем торкається організації боротьби з міжнародним тероризмом в
Чорноморському регіоні, враховуючи наявність обґрунтованих підстав його проявів. Після подій в
Туреччини терористичного характеру дана держава, а також інші держави даного регіону,
військові контингенти яких знаходяться у Іраку, також зацікавлені у вирішенні проблем
організації боротьби з міжнародним тероризмом на належному організаційно-правовому рівні.
Рішення цієї проблеми повинно проводитися послідовно. По-перше, це висунення пропозицій
щодо створення зони небезпеки у Чорноморському регіоні, розробка відповідних документів на
рівні держав-учасниць. По-друге, розробка спеціальної конвенції по боротьбі з міжнародним
тероризмом у Чорноморському регіоні. В-третіх, створення спеціалізованого антитерористичного
центру країн Чорноморського регіоні, який би акумулював інформацію відносно існуючих у
регіоні терористичних угрупувань і їх членів, а також іншу необхідну інформацію, виконував
координуючу роль  у діяльності правоохоронних органів та інших силових відомств країн
Чорноморського регіону, міжнаціональних сил швидкого реагування (в разі їх створення),
формулював антитерористичну політику в регіоні тощо. Здійснення запропонованих заходів
сприяло б розвитку системи безпеки у Чорноморському регіоні, що в свою чергу сприяло би
розвитку регіональної системи економічного співробітництва, який вже набирає оберти.

Гордуз М.О.,  к.ю.н., доцент, СУЕМ
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З

НЕЗАКІНЧЕНИМИ ЗЛОЧИНАМИ
У сучасних умовах важливого значення набувають завдання становлення правової

держави, зміцнення правопорядку і законності, гарантії і захист прав і свобод громадян,
взаємної відповідальності особи і держави.

Злочинність сьогодні набула нових ознак і характерних якостей, вона стала більш
професійною та організованою. В цих умовах і назріли завдання збільшення ефективності
роботи правоохоронних органів в їх нелегкій боротьбі зі злочинністю, розробка відповідної
суспільним відносинам кримінальної політики.

Кримінальна політика є складовою частиною державної політики. Вона відображає те,
як держава відноситься до такого явища як злочинність. Остання, яка являє собою всі
фактично вчинені протиправні діяння, за які передбачено кримінальним законодавством
відповідальність. Вона є також негативним соціально-правовим явищем, яке наділено
певними якісними і кількісними характеристиками для розкриття її структури, стану та
динаміки.

Державна політика протидії злочинності об'єднує в собі не тільки правові,  а й
соціальні, економічні та інші інститути, які направлені на запобігання, реагування і
попередження злочинності.

Якщо відштовхуватись від положення, що кримінальна політика є складовою
державної політики, то можна зазначити, що на її основі формується стратегія і тактика
кримінально-виконавчої, кримінально-процесуальної і кримінологічної політики.

Одним із найбільш важливих і пріоритетних завдань кримінальної політики можна
назвати чітке розмежування злочинної та незлочинної поведінки.
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У зв'язку з формуванням нових суспільних відносин, суттєвим перетворенням
економічної системи, збільшенням злочинності стало необхідним створення нового
Кримінального кодексу України, який би найбільше відповідав реаліям сьогодення.

Розроблений та введений в дію з 2001 року новий Кримінальний кодекс України не
містить в собі чіткого положення про поняття незакінченого злочину.

У цьому Кодексі законодавчий орган все ще зупиняється на понятті стадій злочину і
жодним чином не акцентує увагу на поняттях закінченого та незакінченого злочину. Однак
поняття «стадії» зазначено тільки в назві розділу III «Злочин, його види та стадії» і зовсім не
розкрито їх визначення. І на противагу такому, в цьому розділі зазначають поняття
закінченого та незакінченого злочину. В поняття «незакінченого злочину» законодавець
включив готування до злочину (крім готування до злочину невеликої тяжкості, яке не тягне
за собою кримінальної відповідальності (згідно ч.  2  ст.  14  КК України)  і замах на злочин.
При закріпленні поняття «стадії», а не чітких понять закінченого та незакінченого злочину,
не робиться акцент на момент закінчення злочину, що призводить до певних ускладнень при
розслідуванні кримінальних справ.

Відсутність чіткого систематизованого вивчення інституту незакінченого злочину
призвела до певних проблем його розуміння органами правозастосування. Отже, при
закріпленні нових кримінально-правових інститутів необхідно всесторонньо вивчити цю
проблему.

Кримінальне законодавство не тільки повинно закріплювати кримінально-правові
заборони та встановлювати відповідні види і строки покарання, а й запобігати злочинній
діяльності. В зв'язку з цим законодавець закріплює інститут добровільної відмови від
злочину, який має велике значення для вирішення такого роду завдань. Закріпленням на
законодавчому рівні цього інституту держава заохочує своєчасну добровільну відмову особи
довести злочин до кінця і цим запобігає настання шкідливих наслідків як для особи, так і для
суспільства.

Питання, які тісно пов'язані з незакінченими злочинами і їх окремими видами, з
інститутами добровільної відмови і дієвого каяття, виступають однією з ключових проблем
теорії кримінального права та судової практики в цілому.

У сучасній юридичній літературі також присутні протиріччя в точках зору на питання
сутності та видів незакінченого злочину, визначення та особливостей окремих його видів.

Необхідно зазначити, що на практиці, як правило, дуже часто існують проблеми при
доказуванні наявності готування до злочину чи замаху. Підтверджує цю точку зору
відсутність наявності хоча б однієї кримінальної справи за готування до злочину. Як
правило, працівники правоохоронних органів, які виявили факт готування особи до злочину,
не затримують її за вчинення підготовчих дій, а, навпаки, чекають, коли особа буде
намагатися реалізувати свій злочинний намір, щоб затримати її не на готуванні, а на замаху
на злочин (закінченого чи незакінченого), або на закінченому злочині, при доказуванні
якого, як правило, виникає менше труднощів.

Отже, зміни, які відбуваються в кримінальному праві, залежать від змін кримінально-
правової політики. Держава розробляє і втілює в життя завдання, засоби, які повинні бути
направлені на боротьбу зі злочинами, тобто на кримінально-правову політику.
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ТЕРОРИСТИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Термін «терористичні злочини» вперше був офіційно використаний в Конвенції Ради
Європи про запобігання тероризму від 16 травня 2005 року. Тому виникає питання про
співвідношення цього поняття з такими поняттями як «тероризм», «терористичний акт»,
«злочини терористичної спрямованості», «терористична діяльність».
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Аналіз наукової літератури, міжнародних документів і кримінального законодавства
кількох країн свідчить, що тероризм як діяння існує у трьох рівнях і визначається у трьох
розуміннях:

1)тероризм у вузькому (власному) розумінні;
2)тероризм у широкому розумінні;
3)тероризм у найбільш широкому розумінні.

Водночас в науковій літературі підкреслюється, що дати визначення тероризму на
будь-якому його рівні шляхом перерахування певних діянь не вбачається за можливе. Це
можливо лише в результаті вироблення системи взаємопов’язаних ознак, що визначають
основні сутнісні характеристики даного діяння і дозволяють відмежувати його від суміжних
діянь.

Визначення тероризму у вузькому (власному) розумінні здійснюється в науці за
допомогою визначення властивих йому чотирьох ознак, які знаходяться у взаємозв’язку і
взаємозалежності. Відсутність будь-якої з цих ознак означає і відсутність власне тероризму.
Такими ознаками є: 1)вчинення загально небезпечних (саме загально небезпечних, а не будь-
яких суспільно небезпечних діянь) або погроза такими, що породжує загальну небезпеку;
2)публічний характер виконання з претензією на широкий резонанс; 3)навмисне створення
стану страху, напруженості на соціальному рівні, спрямоване на залякування населення або
якоїсь його частини; 4)застосування насильства відносно одних осіб (невинних жертв) або
майна з метою спонукання до певної поведінки інших осіб (представників влади,
міжнародних організацій тощо).

Вчинення в реальній дійсності будь-якого діяння, що підпадає під вищевказані ознаки
тероризму у вузькому (власному) розумінні позначається категорією «терористичний акт».
Останнє поняття має місце в ст.258 КК України.

Тероризм у широкому розумінні охоплює тероризм у вузькому розумінні і всі інші
злочини терористичної спрямованості. До категорії цих злочинів крім терористичного акту
належать також інші злочини (наприклад, захоплення заручників, посягання на життя
державного або громадського діяча, захоплення будинків, споруд, водного або повітряного
судна, залізничного рухомого складу тощо), якщо ці діяння вчиняються публічно і
спрямовані на залякування населення з метою надання впливу на прийняття якогось рішення
або відмови від нього. Тобто категорія злочинів терористичної спрямованості (тероризму у
широкому розумінні) відповідає всім вищевказаним ознакам власне тероризму за винятком
першої ознаки, оскільки охоплює не тільки загально небезпечні, але й інші суспільно
небезпечні діяння. Сутність цих діянь також полягає у залякуванні населення з метою
спонукання адресатів впливу до прийняття вигідних для терористів рішень.

Тероризм у найбільш широкому розумінні охоплює тероризм у широкому розумінні і
будь-яке сприяння підготовці або вчиненню злочинів терористичної спрямованості чи інших
терористичних дій у будь-якому вигляді: створення терористичної групи чи терористичної
організації, підготовку і навчання терористів, пропаганду і поширення ідеології тероризму,
фінансування терористичних дій тощо. Вчинення в реальній дійсності діянь, що підпадають
під поняття «тероризм у найбільш широкому розумінні», відповідає категорії «терористична
діяльність», яка використовується в Законі України «Про боротьбу з тероризмом» від 20
березня 2003 року № 638-IV.

Певна частина діянь,  що підпадає під поняття «тероризм у найбільш широкому
розумінні» піддана криміналізації і ця частина відповідно до положень Конвенції Ради
Європи про запобігання тероризму має назву «терористичні злочини». Виходить, що
терористичні злочини – це та ж терористична діяльність, яка тільки піддана криміналізації.
Тобто категорія «терористичні злочини» за своїм змістом ширша за категорію «злочини
терористичної спрямованості», оскільки крім цих злочинів охоплює всі криміналізовані
форми та види сприяння ним, але вужча за категорію «терористична діяльність», оскільки не
всі форми та види такої діяльності криміналізовані і навряд чи таке взагалі можливе і
доцільне.

Відповідно до Кримінального кодексу України кваліфікація терористичних злочинів
здійснюється або за окремими складами терористичних злочинів, або за іншими складами
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злочинів, під ознаки яких поряд з іншими діяннями підпадають також і терористичні
злочини. Окремі склади терористичних злочинів – це ті склади, які передбачають
відповідальність тільки за терористичні злочини (ст.ст.258-2584 КК), тобто склади злочинів,
які передбачають відповідальність за терористичний акт (ст.258 КК),  втягнення у вчинення
терористичного акту (ст.2581 КК), публічні заклики до вчинення терористичного акту
(ст.2582 КК), створення терористичної групи чи терористичної організації  (ст.2583 КК),
сприяння вчиненню терористичного акту (ст.2584 КК). В інших випадках терористичні
злочини, тобто злочини терористичної спрямованості та сприяння таким
кваліфікуватимуться за статтями КК, що передбачають відповідальність за ті чи інші
конкретні суспільно небезпечні діяння (посягання на життя державного чи громадського
діяча, захоплення заручників, погроза вчинити викрадення або використання радіоактивних
матеріалів, посягання на представника іноземної держави тощо) як дії виконавця або
співучасника, бо ознаками цих статей охоплюються такі діяння незалежно від того, чи мають
вони чи не мають терористичного характеру.

Задояний М.Т., к.ю.н., доцент,
професор кафедри кримінально-правових дисциплін СУЕМ

МОТИВ ЗЛОЧИНУ: ПОНЯТТЯ І ЙОГО СОЦІАЛЬНИЙ ЗМІСТ
Під мотивом в психології прийнято розуміти те, що, будучи віддзеркаленням оточуючої

людину дійсності, спонукає її до діяльності і направляє на задоволення певних потреб. Серед
радянських психологів склалося декілька точок зору на те, що необхідно вважати
спонукальними початками людської активності, мотивами поведінки особистості. Найбільша
кількість прихильників має точку зору, згідно якої всі спонукальні витоки людської
діяльності визначаються потребами особистості (В.М Колбановський, А.В. Петровський,
Г.А. Ковальов та ін.) визнавали і визнають за джерело людської активності відчуття,
інтереси, ідеали, і навіть переконання та світогляд. Деякі психологи бачать спонуку в єдності
потреб і відчуттів (І.А. Джидарін), у волі (Ш.М. Чхартішвілі), в суспільних імперативах
(А.В. Вєдєнов).

Одні з них ототожнюють мотив з потребою,  інші –  з відчуттям,  треті –  з наміром і
метою,  четверті –  з психічним станом і т.д.  За формою прояву мотив –  це психічне явище
(внутрішній стан особистості), що стає в тих чи інших умовах спонукою до певної
діяльності.  За своїм змістом це те об'єктивне,  в чому конкретизується потреба в даних
умовах і на що спрямовується діяльність.

Будучи спонукачами людської поведінки, мотиви виражають відношення особистості
до суспільства в цілому, до тих чи інших соціальних цінностей. Це відношення виявляється
як в безпосередніх спонуках до соціально значущої діяльності, так і опосередковано через
свідомо поставлені цілі, ухвалення рішень, вибір тих або інших варіантів поведінки.

При цьому особистість закономірно вимушена визначати свою позицію відносно
діючої системи соціальних норм і санкцій, які приписують їй обов'язковість правомірного і
морального вибору форм реалізації мотивів.

Відомо, що кожний вид соціальних норм, що регулюють мотивовану поведінку
особистості, має разом із загальними ознаками, специфіку, властиву лише йому. Відповідно
до цієї специфіки і виділяються як головний аспект особливості мотиваційної сфери
особистості, нормативні межі мотивованої поведінки, реакція суспільства на порушення цих
меж. Отже цей аспект включає такі ланки поведінки особистості: спонуки до поведінки -
норма поведінки - відповідальність за відхилення від норми (порушення).

Злочин є такою мотивованою поведінкою особистості, яка виходить за межі, окреслені
кримінальним законом, що передбачає відповідні санкції (міру відповідальності) за його
порушення. Мотив тут набуває свого юридичного значення як ознака, що входить до складу
злочину. Закон прямо вказує на нього в тих випадках, коли в особливостях мотиваційної
сфери безпосередньо виражається суспільна небезпека злочину або з особливостями мотивів
пов'язана соціально-політична спрямованість вчинюваних дій, або коли мотив і мета
безпосередньо підкреслюють специфіку вчиненого, виділяючи його з інших видів злочинної
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діяльності. Проте, незалежно від того, вказує чи ні законодавець на нього як на необхідний
елемент складу злочину, мотив відіграє важливу роль і в змісті суб'єктивної сторони, і в
характеристиці об'єктивних та інших ознак складу злочину, і у визначенні ступеня суспільної
небезпеки вчиненого злочинного діяння.

В юридичній літературі понад усе приділялося і приділяється увага дослідженню саме
цього аспекту мотиваційної сфери злочинної поведінки, тобто виявленню змісту
особливостей і функцій мотиву як необхідного елементу суб'єктивної сторони складу
злочину і як ознаки, що дозволяє визначити і вичленити з нього інші елементи. В цьому
плані вивчаються значення мотиву для кваліфікації і встановлення суспільної небезпеки
злочину, взаємозв'язок мотиву та інших елементів суб'єктивної сторони (злочинного наміру,
мети, вини та ін.), вплив мотиваційної характеристики злочинного діяння на елементи складу
злочину та ін. Плідно проводиться також аналіз соціального змісту і правової значущості
мотивів тих або інших конкретних видів злочинної діяльності.

Останніми роками зростає інтерес юристів до дослідження психологічного механізму
мотивації злочинної поведінки як свідомого вольового акту особистості. У зв'язку з цим
виникла проблема вивчення таких глибинних взаємозв'язків психологічних феноменів, які
неможливо вкласти у вузькі рамки формально-юридичного аналізу і обмежити лише
дослідженням кримінології. З'явилася необхідність науково препарувати мотиваційну сферу
злочинної поведінки на стику соціальної психології, психології, кримінології і
кримінального права.

В результаті був виданий ряд робіт, в яких розглядаються різні соціально-психологічні і
психолого-кримінологічні аспекти мотиваційних процесів злочинної діяльності. Сюди варто
віднести в першу чергу статті юристів, присвячені характеристиці взаємозв'язку мотивів та
інших соціально-психологічних рис особистості злочинця, а також мотивів і відчуттів,
мотивів, наміру, мети і винності особистості, конкуруючих мотивів і оцінних відносин,
мотивів і спрямованості особистості, мотивів і антигромадської установки, мотиваційної
сфери і особливостей особистості, винної у вчиненні злочину.

І який би аспект мотиваційної сфери злочинної діяльності не розкривався, всі
дослідники беззастережно визнають мотив за таку спонуку до злочинної поведінки, яка є
його рушійною силою, внутрішнім джерелом. Сам факт злочину – це форма виразу і
об'єктивізації мотивів злочину. А тому мотиваційна сфера може виступати як показник
ступеня ефективності кримінально-правових та інших норм, а також важливою ознакою, за
допомогою якої «можна зрозуміти справжній характер правомірної або протиправної
поведінки».

Проте і розкриття,  соціально-психологічного змісту та функцій мотиваційної сфери
злочинної діяльності немає, так, мабуть, і не може бути єдності і одностайності. Одні
дослідники роблять акцент на детермінаційній характеристиці мотивів протиправної
діяльності, розглядаючи суб'єктивну сторону злочину як внутрішню, психологічну причину
його здійснення, а в найсуб'єктивнішій стороні таку причину бачать в мотиві (П.З. Дагель,
Б. Петелін). Інші підкреслюють, як правило, відбивну природу мотиваційної сфери, глибину і
рівень її усвідомлення суб'єктом злочинної діяльності (Б.С. Волков). Треті досліджують
мотиви, що виявляються в правовій сфері як психологічне відношення до об'єктивної
дійсності Е.А. Лукашева). Деякі з дослідників ставлять знак рівності між мотивом і
інтересом (І.Р. Філановський), мотивом та емоційним станом особистості, яка порушила
закону (Б.В. Харазішвілі). Ряд вчених акцентує увагу на цільовій спрямованості мотивів
(З.Л. Тарарухін, Л.В. Наумов) і т.д.

Відмінність точок зору і специфіка підходу до дослідження мотиваційної сфери
породжують дискусії і взаємну критику серед вчених, зайнятих цією проблемою. Думається,
проте, що опоненти, звинувачуючи один одного в неправомірному виділенні того або іншого
аспекту мотиваційної сфери, в результаті є союзниками. Прагнучи розкрити окремі сторони і
грані складного соціально-психологічного механізму, кожний з них вносить певний вклад в
розробку проблеми мотивації злочинної діяльності.

Мотиви цієї діяльності – один з видів людських спонук, для пізнання яких також не
обійтися без наукових розробок гносеології. Цілком правомірно досліджувати мотиви будь-
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якої, у тому числі і протиправної, поведінки і в плані причинно-наслідкової залежності, і в
світлі теорії віддзеркалення,  і як структурні елементи внутрішньо єдиної системи особових
відносин, і як прояв тих або інших властивостей внутрішнього світу особистості.

Необхідно підкреслити, що в гносеологічному аспекті є безгрунтовними спроби
протиставляти мотиви злочину мотивам іншого виду поведінки, хоча, зрозуміло, певні
особливості тут є. Може йтися лише про специфіку рис мотиваційної сфери стосовно такого
виду діяльності, як злочин. У зв'язку з цим цілком правомірно диференційоване дослідження
мотиваційної сфери з урахуванням особливостей мотивів, що об'єктивно привели до
суспільно небезпечної поведінки, мотивів, що виражають відношення до злочинної
діяльності, мотивів, що розкривають відношення до злочинного результату, домінуючих
мотивів, що свідчать про антигромадську спрямованість особистості і т.п.

Проте у всіх випадках мотив, його соціальний зміст і соціально-психологічний
механізм, його негативна сутність можуть бути зрозумілі лише як приватна форма прояву
загальних закономірностей становлення і функціонування мотиваційної сфери. Приречені на
невдачу будь-які спроби вивести кримінально-правове або кримінологічне поняття мотиву,
не спираючись при цьому на загальне вчення про мотиви діяльності особистості, розроблене
соціологією і психологією.

Проблема мотивів повинна розглядатися через призму вчення про відбивну природу
свідомості і його активної творчої спрямованості на об'єкт віддзеркалення. Мотив, отже,
будучи однією з психологічних форм віддзеркалення навколишнього середовища, є, разом з
тим внутрішнім важелем, «ідеальною силою», спонукаючою до активної діяльності в тому
або іншому напрямах. Це значить, що мотив, як і свідомість в цілому, «не лише відображає
об'єктивний світ, але і творить його».

Творчий характер мотиваційної сфери найбільш яскраво розкривається при
характеристиці діяльного змісту людини, що носить наочний характер. Стрижневим
компонентом цієї характеристики є визнання того факту, що людина є суб'єктом діяльності,
процесу, в якому вона наповнює себе наочністю решти всього світу. «В міру того як
предметна дійсність всюди в суспільстві стає для людини... дійсністю його власних
сутнісних сил, всі предмети стають для нього опредмечуванням самого себе, твердженням і
здійсненням його індивідуальності, і предметами, а це значить, що предмет стає ним самим».

Принцип єдності і тотожності наочно-змістовної активності і наочного змісту, що
належить активності, є принциповим методологічним посиланням для розуміння мотивів
будь-якої людської діяльності. Саме спираючись на цей принцип, відомий радянський
психолог З.Л. Рубінштейн сформулював положення про єдність зовнішнього і внутрішнього
у вчинках і діях людини, коли мотиви діяльності утворюють своєрідний внутрішній
стрижень дії, суть його психологічного змісту. Мотив немов лежить усередині діяльності,
пронизуючи весь її зміст і, отже, виявляючись на всіх її етапах. При цьому вища форма
мотивів грунтується на усвідомленні особистістю обов'язків по відношенню до суспільства.

Ідея єдності внутрішнього і зовнішнього в мотивованій наочній діяльності знайшла
подальший розвиток в роботах іншого відомого радянського психолога A.M. Леонтьева. Для
нього зовнішнє (предмет діяльності) розкриває не лише те, на що направлений процес, але і
те, що наповнює об'єктивним змістом його спонукаючі начала. «Ми називаємо діяльністю
процеси, - пише A.M. Леонтьев, - які характеризуються психологічно тим, що те, на що
направлений даний процес в цілому (його предмет), завжди співпадає з тим об'єктивним, що
спонукає суб'єкта до даної діяльності, тобто з мотивом». Предмет діяльності, таким чином,
виступає для A.M.  Леонтьева як дійсний мотив,  що додає їй певну спрямованість.  Єдність
наочності і мотивованості діяльності - ось принцип, який у результаті сформульований і
обгрунтований цим автором. А оскільки людині властива лише наочна діяльність, то це,
зокрема, означає, що діяльності без мотиву взагалі не буває і «невмотивована» діяльність
зовсім не позбавлена мотиву, а лише має суб'єктивно і об'єктивно прихований мотив.

Єдність наочно-змістовної активності і наочного змісту, внутрішнього і зовнішнього в
діяльності, її предмету і мотиву означає єдність соціального середовища, особистості і її
мотивованої діяльності. На цих позиціях стоїть наука психологія, і ці позиції є
методологічною основою для дослідження кримінології особистості злочинця і мотивів
злочину.
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Спираючись на соціально-психологічне вчення про мотиваційну сферу діяльності
особистості, кримінологія вивчає мотиви злочинів на рівні теоретичних узагальнень і
конкретного соціального і психологічного аналізу. На рівні теорії кримінології в
найзагальнішому вигляді мотив злочинної поведінки можна визначити як сформована під
впливом соціального середовища і життєвого досвіду особистості спонука, яка є
внутрішньою безпосередньою причиною злочинної діяльності і виражає особистісне
відношення до того, на що направлена злочинна діяльність. Таке розуміння мотиву включає
момент єдності соціального і психологічного, суспільного та індивідуального, об'єктивного і
суб'єктивного, тобто містить діалектико-матеріалістичну характеристику спонук особистості
до злочину як до специфічного виду свідомо мотивованої діяльності.

Матеріалістичний підхід до проблеми мотивів в кримінології полягає перш за все в
тому, що за мотивами признається роль ідеальних спонукальних сил злочинної діяльності,
породжених соціальними причинами, що лежать зовні особистості і відображеними в її
свідомості як спонукаючі начала. Злочинець постає тут як суб'єкт, який в індивідуалізованій
ідеальній формі відображає в собі соціальні умови взагалі і соціальні детермінанти
злочинності зокрема. Адже він як особистість знаходить в суспільстві не просто зовнішні
умови,  до яких необхідно пристосовуватися,  але і самі ці соціальні умови несуть в собі
мотиви і цілі його діяльності, що суперечить інтересам суспільства. Злочинець направляє і
координує за допомогою мотивів свою злочинну діяльність, усвідомлюючи при цьому себе
як джерело суспільно небезпечної активності, що впливає негативно на ті суспільні
відносини, що охороняються кримінальним законом, і в цьому протистоїть об'єкту.

Думається, що має рацію болгарський кримінолог Дімітр Фіданов, стверджуючи:
«Рішення діяти разом з мотивом говорить нам набагато більше про відношення злочинця і
зовнішню дійсність і, зокрема до об'єкту посягання, про відношення його до самого себе і
зовнішнього світу. Мотиви часто в концентрованій формі виражають думки, бажання, емоції
по відношенню його до даних цінностей, що мають суспільне значення. Ось чому мотиви в
значній мірі виражають і саму людину як сукупність суспільних відносин.

На якому б рівні не досліджувалися мотиви злочинної поведінки, завжди необхідно
мати на увазі,  що вони (як й інші мотиви)  існують в реальній дійсності лише в межах
конкретних зовнішніх обставин і внутрішніх можливостей діяльності. Таким чином,
негативні риси особистості виявляються у формі мотивів злочину і об'єктивізуються у
злочинній діяльності лише тоді, коли для цього є певні зовнішні умови.

Мотив злочину отримує свою конкретну визначеність, психологічну форму і правову
значущість лише у зв'язку з конкретними умовами життєдіяльності особистості злочинця, з
конкретними ситуаціями. Ситуація може грати роль фону, на якому розгортається злочинна
діяльність; активно стимулювати процес формування спонук до злочинної діяльності;
сприяти реалізації спонук, які виникли раніше і т.д. У своїй основі ситуація, в якій,
вчинюється злочин, є сукупністю конкретних умов і обставин, які впливають на особистість і
безпосередньо визначають процес перетворення можливості вчинення злочину у факт
дійсності.

За своїм змістом ця ситуація є одним з окремих видів соціальних ситуацій.  Звідси
витікає, що її зміст включає сукупність діючих або потенційних в даному місці і часі
соціальних сил,  носіями яких є люди,  що розглядаються в їх взаємодії.  Особливість такої
ситуації полягає в тому,  що вона носить конфліктний характер.  Воля і зусилля індивіда,  а
іноді і групи знаходяться тут в суперечності з вольовою спрямованістю колективів і
суспільства в цілому. Цю суперечність в конкретних життєвих обставинах індивід (група)
вирішує на користь своїх вузькоегностичних устремлінь.

Визнання активної ролі ситуації в механізмі злочинної діяльності дозволяє послідовно
підійти до аналізу ідеальних спонукальних начал злочинної поведінки і особистості
злочинця в цілому. Особливе значення це має при вивченні конкретного злочину і
конкретної особистості, що його вчинила.

Матеріалістичний погляд на мотиви злочину виходить, таким чином, з того загально
філософського положення, згідно з яким «... людина в своїй практичній діяльності об'єктивно
протистоїть об'єкту, тобто усвідомлює своє відношення до об'єкта». Сам суб'єкт з його
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соціально обумовленими мотивами – це не грубо-матеріальна і формально-інституційна
сила, а перш за все осереддя (система) міжіндивідуальних, отже, достовірно особових
якостей людини як носія суспільно корисної і суспільно шкідливої активності. Виявляється і
реалізується ця активність в конкретних умовах місця і часу, тобто в конкретних життєвих
ситуаціях.

Науковий підхід до проблеми мотивів в кримінології виражається також в тому, що,
визнаючи за мотивами роль ідеальних, спонукальних сил злочинної діяльності, що мають
відображувальну природу, ми, разом з тим, визнаємо їх відносну самостійність.

Ця відносна самостійність найбільш яскраво виявляється, по-перше, в тому, що
мотиваційна сфера не є віддзеркаленням тих умов і обставин, в яких сформувалася
особистість злочинця.  Сфера ця не є простим передавачем тих зовнішніх дій,  які
стимулюють злочинну діяльність. Мотив є діалектичною єдністю об'єктивного (соціальних
умов, середовища) і суб'єктивного, тобто тих якостей особистості, в які трансформувалися і
через які як би заломилися об'єктивні чинники. При цьому найнегативнішою якістю
особистості злочинця і є єдність стійкого мотиву злочину і стійкої форми антигромадської
поведінки як способу реалізації цього мотиву.

По-друге, відносна самостійність мотиваційної сфери виражається в її, так званій,
особовій функції. Мотиви злочинної діяльності виступають немов перетворювачами тих
зовнішніх чинників, які сприяють вчиненню злочинів, беручи участь в оцінці цих чинників,
їх важливості для досягнення злочинної мети,  їх ролі в задоволенні особистих потреб і
інтересів, що суперечать інтересам суспільства. Інакше кажучи, мотиви злочинної діяльності
додають тут «пристрасність» відносинам особистості до соціальної дійсності, зокрема до
правових норм, що виражають і закріплюють інтереси суспільства. Вони тим самим додають
особистісним смисл злочинній поведінці.

По-третє, відносна самостійність мотиваційної сфери виявляється в соціальній функції
мотивів – спонукаючого і направляючого чинника суспільно значущої діяльності. Мотиви
злочину – це активна сила, що визначає антисоціальну спрямованість поведінки особистості,
що здійснює зворотну дію на суспільні відносини,  соціальне середовище.  В мотиві,  як
правило,  зафіксована соціальна позиція,  зайнята особистістю в тій чи іншій конфліктній
ситуації, що передує вчиненню небезпечного для суспільства діяння. Ця позиція і є тією
внутрішньою соціально-психологічною підставою, яка безпосередньо зумовлює
антигромадську спрямованість активності особистості.
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Кириченко С. А.
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СУЩНОСТЬ АНТИКРИМИНАЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ИХ ЛИЧНОСТНЫХ И
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативное понятие доказательств более правильно сформулировать через
отображение в ст.65 УПК Украины ее сущностной информационной составляющей части и
терминологического перечня основных юридических свойств, представив часть первую
данной статьи следующим образом: „Доказательством по уголовному делу являются любые
сведения о факте (внешнем или внутреннем проявлении события, в том числе явления,
деяния, вещественного источника) в целом или об его отдельной стороне, которым присущее
единство значимости, допустимости, законности и доброкачественности.

Во второй части названной статьи УПК целесообразно таким образом изложить
толкование противоположных каждому из этих свойств понятий: „Незначимыми являются
сведения, с помощью которых нельзя подтвердить или опровергнуть факт (обстоятельство)
предмета доказывания или доказательственный факт (промежуточный тезис этого предмета
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доказывания); незаконными – сведения, полученные с нарушением предусмотренного
данным Кодексом порядка, в том числе с применением обмана, угроз или насилия;
недопустимыми – сведения, первоисточник которых неизвестно или не может быть
проверен, либо сведения, направленные на обоснование положения закона, общеизвестного
или преюдициального факта либо неприродного явления, то есть такого, которое
противоречит известным законам природы или не может быть ими объяснено;
недоброкачественными – сведения, содержательные противоречия которых не дают
возможности сделать однозначный вывод, либо которые получены с существенным
нарушением признанной методики или с использованием не признанной в установленном
порядке методики либо такие сведения, которые недостоверно отображают подлежащий
доказыванию факт (обстоятельство) в целом либо его отдельную сторону.

В нормах УПК, касающихся порядка оценки доказательств, целесообразно раскрыть
сущность дополнительных юридических свойств совокупности доказательств
(достаточность, согласованность), а также сути „доказательственного статуса” положения
закона, общеизвестного и преюдициального факта, используемых в обосновании решений
главного субъекта антикриминального судопроизводства наряду с доказательствами без
дополнительного доказывания иными доказательствами или доказательственными фактами.
В целях целостного представления других сущностных сторон процесса доказывания в
последующих частях ст.65 УПК целесообразно дать исчерпывающий перечень субъектов и
действий по получению, оценке и использованию доказательств, формы их представления и
пр.

Вещественными источниками антикриминальных сведений следует понимать
различного рода материальные объекты, изучение внешних и внутренних проявлений
которых имеет значение для правильного разрешения антикриминального дела
(качественного, эффективного и рационального ведения борьбы с определенным
преступлением). Характер такого рода проявлений и особенности получения сведений
определяют деление вещественных источников на трассосубстанции и документы.

Трассосубстанциями являются любые вещественные источники, могущие иметь
значение для решения указанных задач процессуальной деятельности в качестве: 1.
Субстанций, которые приобретают антикриминальное значение субстанциональными
свойствами (признаками внешнего и внутреннего строения, качественно-количественным
составом, физико-химическими константами и пр.). 2. Трасс, значение которых проявляется
уже в трассологических связях (пространственное материально-фиксированное отображение
признаков трассообразующего объекта) с событием преступления, что, в свою очередь,
определяет появление следующих разновидностей данного отображения: 2.1. Отпечатки –
материально-фиксированное отображение признаков внешнего строения одного твердого
тела (трассообразующий объект) на поверхности и не исключительно в структуре другого
твердого тела или в сознании человека (трассовоспринимаающие объекты) либо аналогичное
отображение признаков внешности человека (трассообразующий объект) в сознании другого
человека (трассовоспринимающий объект), когда исследованием данного отображения
можно осуществить значимую для правильного разрешения антикриминального дела
(эффективного, рационального и качественного ведения борьбы с конкретным
преступлением) индивидуальную или групповую идентификацию трассообразующего
объекта. 2.2. Диагностическое отображение – материально-фиксированное отображение
признаков общего характера внешнего деяния (трассообразующий объект) на поверхности
или в структуре твердого тела и не исключено веществ иного агрегатного состояния либо в
сознании человека (трассовоспринимающие объекты), когда путем исследования данного
отображения можно диагностировать факт наличия и характер такого внешнего деяния и
этим самым установить аналогичные значимые для антикриминального дела сведения.
Внешее деяние может проявляться в определенном воздействии или в «бездейсвтви
внешнего окружения», то есть в случае умышленной или случайной защиты указанных тел
или веществ от такого воздействия. 2.3. Ситуативное отображение – материально-
фиксированное отображение механизма (ситуации) взаимодействия двух и более твердых
тел или веществ иного агрегатного состояния (трассообразующие объекты) на поверхности
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или в структуре этих или других твердых тел и не исключительно веществ иного агрегатного
состояния либо в сознании человека (трассовоспринимающие объекты), когда путем
исследования данного отображения можно установить значимые для антикриминального
дела сведения о механизме или ситуации взаимодействия указанных объектов.

Предлагается в отдельных нормах УПК Украины отобразить лаконичные определения
сущности и ступенчатого видового деления как личностных, так и вещественных источников
доказательств, наиболее новым из которых выглядит подвидовое деление следующих видов
личностных источников:

- свидетелей на: а) очевидца (лицо, которое непосредственно наблюдало обстоятельства
приготовления или совершения преступления или сокрытия его следов, которое не несет
ответственности за недонесение либо которое сообщило в антиделиктные органы об
обстоятельствах данного события); б) параочевидця (аналогичное лицо, которое знает об
указанных обстоятельствах из иных источников); в) парасвидетеля (лицо, которое может
дать показания относительно любых иных значимых для правильного решения
антикриминального дела фактов);

- потерпевших на:
а) дефактопотерпевшего (лицо, которому событием преступления ущерб причинен

непосредственно и которое осознано наблюдало данное событие);
б) парадефактопотерпевшего (лицо, которому событием преступления ущерб причинен

непосредственно, но которое в силу бессознательного состояния или невменяемости,
отсутствия на месте либо иных причин не могло осознано наблюдать данное событие);

в) деюрепотерпевшего (лицо, которому событием преступления ущерб причинен
опосредствовано, признано потерпевшим на основании закона и которое в силу аналогичных
причин не наблюдало данного события);

г) парадеюрепотерпевшего (лицо, которому событием преступления ущерб причинен
опосредствовано, признано потерпевшим на основании закона и которое непосредственно
наблюдало данное событие);

- преследуемых на подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного,
оправданного, причастного (с вынесением окончательного судебного решения о закрытии
антикриминального дела за недоказанностью вины преследуемого, когда все возможности
для формирования внутреннего убеждения суда о виновности или невинности лица уже
исчерпаны), парапричастного (с вынесением окончательного судебного решения о
применении принудительных мер воспитательного характера в отношении лица,
совершившего общественно опасное деяние, но не достигшего возраста антикриминальной
ответственности) и парапреследуемого (с вынесением окончательного судебного решения о
применении принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего
общественно опасное деяние, но признанного по заключению стационарной судебно-
психиатрической экспертизы невменяемым или ограниченно вменяемым).

Коваленко В. Ф., старший викладач кафедри права
Полтавський інститут економіки і права

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДІЯНЬ,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ.СТ. 185, 190, 191 КК УКРАЇНИ

Серед злочинів проти власності чинний Кримінальний кодекс України передбачає
таємне викрадення чужого майна – крадіжку (ст. 185), скоєння якого карається штрафом до
850 грн.,  або виправними роботами на строк до двох років,  або позбавленням волі на строк
до трьох років. [1] Водночас, проводячи політику декриміналізації діянь, характер і ступінь
яких не викликає потреби у жорсткому реагуванні, законодавець у законодавстві про
адміністративні правопорушення створив значну кількість норм, які передбачають водночас
адміністративну відповідальність за діяння, передбачені Особливою частиною КК України.
[9]

Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення у главі 6 “Адміністративні
правопорушення, що посягають на власність” передбачає такий проступок як дрібне
(вартістю до 525 грн. [3]) викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства,
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привласнення чи розтрати (ст.51), вчинення якого тягне за собою накладання штрафу від 51
до 255 грн. або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням
двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. [2]

Неоднозначність трактування правозахисниками, працівниками судових та
правоохоронних органів змісту вказаних норм призводить до протилежних наслідків при
вирішенні аналогічних справ. Якщо виходити із розуміння ч.3 ст. 3 КК України
(“злочинність, караність діяння, інші кримінально-правові наслідки визначаються лише
Кримінальним кодексом”)  та ч.  2  ст.  ст.  9  КУпАП (“адміністративна відповідальність за
передбачені КУпАП проступки настає, якщо ці проступки за своїм характером не тягнуть за
собою відповідно до закону кримінальну відповідальність”), то переважаюча більшість діянь
– розкрадань, які охоплюються одночасно КК України як конкретні склади злочинів та
КУпАП як проступки – повинні були б кваліфікуватись як відповідні злочини (крадіжка (ст.
185 КК України), шахрайство (ст. 190 КК України), привласнення чи розтрата майна (ст. 191
КК України). Однак, якщо враховувати той же характер викрадень (на нашу думку, йдеться
передовсім про рівень суспільної небезпеки та обсяг спричиненої шкоди у кожному
конкретному випадку),  а також зміст положення ч.  2  ст.  11  КК України (не є злочином
діяння, що хоч формально містить його ознаки, однак через свою малозначність не становить
суспільної небезпеки (не заподіяло істотної шкоди об’єкту посягання), то в більшості
випадків аналізовані діяння, як показує правозастосовча практика, кваліфікуються як
проступки, передбачені ст. 51 КУпАП. [6, 98] Цьому сприяє передовсім необґрунтовано
широке охоплення диспозицією ст. 51 КУпАП способів викрадення чужого майна (шляхом
крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати), що по суті містять у собі окремі склади
злочинів, відсутність у ній таких важливих застережень як повторність вчинення, вчинення
за попередньою змовою групою осіб, вчинення шляхом проникнення у житло, інше
приміщення чи сховище, які в свою чергу є кваліфікуючими ознаками вище згадуваних
злочинів, а також подвійність стандартів у застосуванні неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян (для визначення розміру штрафу – сума, кратна 17 грн., для визначення
кваліфікуючих ознак правопорушення – розмір нестабільної податкової соціальної пільги).
[8, 9; 9, 5]

Зазначенні чинники призводять до виникнення та значного поширення таких
негативних наслідків як:

- дестабілізація та неоднозначність правозастосовчої діяльності;
- зниження ефективності попередження злочинності у сфері посягань на власність,

активності роботи правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю, втрати інтересу
оперативних служб до розкриття (виявлення) аналізованих діянь;

- неможливості притягнення до відповідальності через малі строки накладення
адмінстягнення та його каральної неефективності;

-  подальшого поширення таких діянь,  а відтак збільшення кількості потерпілих та
випадків невідшкодування їм збитків. [7,4] Зважаючи на це доцільним вважаємо врахування
наступних пропозицій:

1) нагально необхідно доопрацювати окремі положення чинних Кримінального кодексу
та Кодексу України про адміністративні правопорушення у напрямку встановлення єдиних
критеріїв мінімальної межі кримінальної та відповідно верхньої межі адміністративної
відповідальності, а також чітких кваліфікуючих ознак окремих складів злочинів із
матеріальним складом і передбачити неможливість притягнення до адміністративної
відповідальності за їх наявності;

2) усунути двозначність у застосуванні неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
при визначені кваліфікуючих ознак та розміру покарань (штрафів);

3) вилучити правові норми, що кваліфікують склади правопорушень, із нормативних
актів, які традиційно не відносяться до таких, якими встановлюється кримінальна чи
адміністративна відповідальність та не допустити аналогічних випадків у подальшій
законотворчій практиці.
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Ланцедова Ю. О., к. ю. н., доцент кафедри цивільного
 і кримінального права та процесуюридичного факультету

Чорноморського державного університету ім. Петра Могили
СУТНІСТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ З ОСОБИСТІСНИМИ І РЕЧОВИМИ

ДЖЕРЕЛАМИ АНТИКРИМІНАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ
Робота із особистісними і речовими джерелами антикримінальних відомостей має

міждисциплінарний (процесуальний, криміналістичний, ордистичний) характер і складається з
наступних етапів: 1. З’ясування сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із
особистісними і речовими джерелами антикримінальних відомостей. 2. Взаємопов’язане
версіювання [висунення (побудова), аналіз, динамічний розвиток і перевірка версій], планування
та організація роботи з цими джерелами. 3.1. Встановлення [пошук, виявлення (констатація
автентичності, індивідуалізація), розшук, зустріч] особистісного джерела. 3.2. Збирання [пошук,
виявлення (констатація автентичності, індивідуалізація), розшук, одержання, закріплення,
вилучення, упаковка, зберігання, транспортування] речових джерел, витребування довідок та
отримання зразків речових джерел для порівняльного дослідження. 4. Отримання від
особистісного чи за допомогою речового джерела відомостей про факт у цілому (зовнішній чи
внутрішній прояв події, у т.ч. явища, діяння, матеріального об’єкта) або його окрему сторону
через проведення окремих дефактопроцесуальних (дефактослідчих, дефактосудових,
дефактоекспертних) і гласних позапроцесуальних дій, негласних заходів чи їх комбінації або
тактичної операції. 5. Оцінка даних відомостей (визначення через аналітичну діяльність чи
проведення при необхідності певних практичних дій значимості, законності, допустимості і
доброякісності цих відомостей, їх узгодженості і достатності в сукупності з іншими відомостями
для вирішення певного завдання по правильному вирішенню справи). 6. Використання вказаних
відомостей (вибір доказових фактів, групування доказів та інших видів антикримінальних
відомостей та оперування ними при обґрунтуванні чи спростуванні фактів та обставин
базисного, спеціального і часткового предмету доказування і виділених доказових фактів як
ланцюжкових тез даного доказування, прийнятті проміжного та остаточного процесуального
рішення). 7. Документування версіювання, планування, організації та обставин встановлення
особистісних чи збирання речових джерел, отримання від них антикримінальної інформації, її
оцінки і використання.

Третій, четвертий, п’ятий і шостий з названих етапів даної роботи є основними, а перший,
другий і сьомий – її наскрізними додатковими етапами, коли з’ясування сутності, послідовності
та інших закономірностей роботи із особистісними і речовими джерелами антикримінальних
відомостей має складати інформаційно-довідкову, версіювання, планування та організація –
забезпечувальну і документування – посвідчувальну основу ефективного, раціонального та
якісного здійснення кожного з основних етапів викладеної процедури, а версіювання і
планування повинні бути у цьому ще й орієнтиром (дороговказом).

Звідси під доказуванням в антикримінальному судочинстві більш доцільно розуміти
основану на з’ясуванні сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із джерелами
антикримінальних відомостей єдність міждисциплінарної аналітичної і практичної законної
діяльності головних суб’єктів по встановленню особистісних і збиранню речових джерел такого
роду відомостей, їх отриманню від вказаних джерел, оцінці і використанню основних і
допоміжних (ордистичних) доказів та орієнтуючих відомостей для правильного вирішення
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справи, а також по версіюванню, плануванню, організації та забезпеченню безперервності
ланцюжка процесуального документування кожного із названих етапів даної процедури.

Дослідження шляхів вирішення проблеми належної процесуалізації та іншої об’єктивізації
отриманих до і після порушення кримінальної справи відомостей показали особливу значимість
даного наукового завдання у контексті з’ясування сутності і послідовності процедури
доказування, оскільки недосконале процесуальне та традиційне оперативно-розшукове
законодавство обумовлює появу різного роду порушень, коли без проведення експертизи чи
інших процесуальних дій не можна отримати відомості,  достатні для порушення справи,  а
наявність протягом слідства випадків позапроцесуальної роботи з джерелами значно знижає
довіру до отриманих відомостей, ускладнює їх використання в якості доказу. Усуненню цих
перепон сприяє побудована на давній ідеї допуску до порушення справи певних процесуальних
дій запропонована О.А. Кириченком [1, с.58-82; 2, с.135-188; 3, с.140-209; 4, с.222-302; 5, с.332-
336] концепція безперервності ланцюжка процесуального документування роботи із джерелами
доказів, подальше удосконалення якої полягає:

- по-перше, у допуску до порушення антикримінальної справи всіх видів огляду та
особистого дослідження, а із санкції прокурора й будь-якої іншої процесуальної дії, якщо цим
самим переслідується мета отримати достатні докази наявності чи відсутності в події ознак
злочину або обставин, що виключають провадження по справі;

-  по-друге,  все розмаїття трасосубстанцій (за винятком нерухомих,  громіздких і тих,  що
швидко псуються, з яких виготовляють похідні речові джерела, або які переносять у спеціальні
приміщення як своєрідну упаковку) з моменту їх виявлення мають бути у належній упаковці, а
поза нею – тільки при проведенні процесуальної дії із документуванням стану наявної упаковки,
всіх щодо них дій і процедури виконання нової упаковки;

- по-третє, існуючий порядок використання у доказуванні результатів негласних заходів (ч.
2 ст. 65 і ч. 3 ст. 66 КПК України), визнається в якості другого після експертизи випадку
порушення принципу безпосередності антикримінального судочинства, який має й значно
менший обсяг процесуальних гарантій захисту прав і свобод людини, її честі і гідності. Звідси
пропонується поетапна кодифікація міжвідомче розрізненого традиційного оперативно-
розшукового законодавства через прийняття всеохоплюючої та єдиної для всіх зацікавлених
відомств Настанови із ведення ордистичної діяльності, потім відповідного Закону України і,
врешті-решт, вітчизняного і бажано й міжнародного Ордо-регламентного кодексу. У розвиток
цих положень пропонується система, зміст і порядок користування цим кодексом, який має
складатися із Загальної та Особливої частини, а остання з частин такої кількості розділів, скільки
є допусків по роботі із таємними документами із відображенням в кожному із них вичерпного
переліку негласних (ордистичних)  заходів відповідного рівня таємності,  підстав,  суб’єктів і
точного порядку їх проведення. Прийняття вказаного кодексу має також усунути й суперечність
чинного КПК України, коли доказами визнаються лише фактичні дані, що отримані у
передбаченому законом порядку (ч.  1  ст.  65  КПК),  в якості джерел такого роду даних вказані
протоколи оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) з додатками (ч. 2 ст. 65 КПК), а самі дані,
отримані протягом цих заходів, іменуються доказами (ч. 3 ст. 66 КПК), у той час як власно
порядок проведення ОРЗ регулюється відомче розрізненими підзаконними актами різного
ступеню таємності [6, с.192-194].

Завданням узагальнюючої оцінки доказів, яка має замінити традиційні перевірку та оцінку
чи у такому ж розумінні й дослідження доказів і пронизувати всю процедуру доказування,
обґрунтовано вважати визначення через аналітичну діяльність чи при необхідності практичні дії
[повторні, нові окремі дефактопроцесуальні (дефактослідчі, дефактосудові, дефактоекспертні,
деюрепроцесуальні і гласні позапроцесуальні дії, негласні заходи, їх комбінації, тактичну
операцію] єдності основних юридичних властивостей кожного доказу (його значимості,
законності, допустимості і доброякісності) і додаткових юридичних властивостей сукупності
доказів (їх узгодженості і достатності для прийняття остаточного і проміжного рішення у
контексті вирішення справи).
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ІНСТИТУТ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Банкрутство на сьогодні є вкрай актуальною темою в Україні. Вітчизняна економіка,
що лишень розпочинала свій шлях розвитку, постраждала внаслідок дії світової фінансової
кризи. Багато підприємств опинилося та й досі опиняються на межі повної руйнації.
Враховуючи той факт,  що наслідки кризи людство буде відчувати на собі ще доволі довго,
проблема удосконалення законодавства про банкрутство в Україні набуває ще більшого
значення та важливості.

В основі системи банкрутства, встановленої Законом України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» покладено принцип, згідно
якого акцент переноситься не на ліквідацію виробничих потужностей підприємств-
боржників, а на спроби збереження, відновлення, оздоровлення виробництва. Це є цілком
логічним, адже збереження виробництва – це збереження робочих місць, платників податків,
клієнтів банківської системи, а як наслідок, - збереження та покращення рівня соціально-
економічного розвитку регіону. Але, на жаль, законодавство про банкрутство має суттєві
недоліки, що ускладнює реалізацію на практиці такого принципу, а в окремих випадках
навіть унеможливлює.

Підставою для застосування банкрутства до суб’єкта підприємництва згідно
законодавства України є його неспроможність виконати після настання встановленого
строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а
також виконати зобов’язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через відновлення
платоспроможності.

Суб’єкт неспроможний виконати зазначені грошові зобов’язання протягом 3-х місяців
після настання встановленого строку їх сплати, визнається боржником.

А за наявності другої умови – розміру безспірного грошового зобов’язання, із приводу
несплати якого виникає заборгованість у 300 мінімальних розмірів заробітної плати  -
господарський суд порушує справу про банкрутство.

Такі норми, на нашу думку, повинні бути переглянуті. Невиконання своїх зобов’язань
перед кредиторами протягом 3-х місяців із дати його настання в нинішніх умовах існування
ринку в Україні є досить поширеним явищем.   Те ж саме стосується суми заборгованості.
Сукупність цих ознак за бажання можна знайти можна знайти в господарській діяльності
майже кожного суб’єкта підприємництва.

Можливість порушити справу проти такого боржника за законом є у будь-якого
зацікавленого кредитора і дуже часто така схема використовується як прихована форма
переходу підприємства з одних рук до інших.

Повертаючись до питання можливості врятування, збереження підприємства заходами
санації, стикаємося із ще однією проблемою. Термін, який закон відводить для проведення
санації, є недостатнім, таким, що не надає можливості відновити платоспроможність.

Нарешті, банкрутство часто використовується несумлінними боржниками як засіб
ухилення від сплати боргів численним кредиторам за рахунок відсторонення багатьох з них
від участі в процедурі банкрутства з причини пропуску місячного терміну подання позовних
заяв з моменту опублікування інформації про порушення справи про банкрутство. Ставка в
таких ситуаціях робиться на те, що далеко не всі суб’єкти господарювання виписують та
читають ті видання, в яких публікується така інформація.
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Крім того,  боржник за бажанням може контролювати рішення комітету кредиторів
шляхом введення до його складу підконтрольних йому «кредиторів». Виявити
«несправжність» таких кредиторів можна із допомогою детального юридичного та в першу
чергу бухгалтерського аналізу відносин між боржником та таким кредитором, адже,
зрозуміло, що такі дії потребували попередньої згоди, винагороди та певної гарантії їх
виконання.

Це далеко не всі види порушень та можливих зловживань з боку суб’єктів
господарювання – як кредиторів, так і боржників. На практиці ситуацій, коли недосконалість
законодавства про банкрутство використовується як засіб досягнення власної, такої, що
суперечить інтересам суспільства і держави, мети, зустрічається набагато більше.

Тому на сьогодні необхідно переглядати та змінювати окремі положення нормативної
бази, що регулює відносини у сфері банкрутства. На нашу думку, доцільним заходами були б
збільшення розміру безспірної заборгованості та терміну виникнення підстави у кредитора
порушувати справу про банкрутство свого боржника, удосконалення механізму
встановлення всіх кредиторів боржника, встановлення «справжньості» кредитора тощо.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ВЕЛИКОЇ ЯСИ ЧИНГІЗХАНА НА СИСТЕМУ

МАЙНОВИХ ПОКАРАНЬ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
Після проголошення Великим курултаєм 1206 р. Тимуджина Чингізханом, того ж року

для всіх монгольських племен було проголошено Велику Ясу –  закон,  нормам якого
зобов’язані були користуватись всі, навіть сам хан. [3, с. 46] Знаний дослідник Золотої Орди
Фазлаллах Рашид ад-Дін з цього приводу зазначав наступне: “…Після перемоги над Ван-
ханом Чингізхан, скликавши великий курултай для свого затвердження на престолі, видав
суворі закони” [8, с. 135], які, беззаперечно, поширювались і на підвладні народи.

Як вірно зазначав В. Рязановський, безсумнівно, що при патріархальному побуті
монголів і силі родового ладу, Яса Чингізхана, як і загалом всі первіснообщинні кодекси,
являла собою головним чином лише об’єднання і закріплення діючого звичаєвого права. [7,
с. 10]

Поширив свою дію зазначений акт і на руські землі. Як з цього приводу зазначає І.
Ісаєв, в період монгольського панування всі руські князі були підсудні вищому судові
Золотої Орди. Судові позови і кримінальні справи, сторонами в яких були русичі та монголи,
розглядались монгольськими судами, справи ж між русичами розглядали княжі суди. Таким
чином, норми Руської Правди в монгольського права діяли одночасно на одній території. [4,
с. 72]

Ні в монгольському оригіналі, ні в повному перекладі Яса до нас не дійшла; ми знаємо
її з повідомлень і витягів перських та арабських істориків.  [9]  Так,  в першу чергу,  про
існування і застосування Яси Чингізхана ми взнаємо з “Таємної історії монголів”, зі
“Збірника літописів” Фазлаллаха Рашида ад-Діна, а також з праць арабських істориків XIII –
XV ст. Джувейні та Макрізі. [2]

Закони Чингізхана карали смертю за вбивство, подружню зраду, крадіжку, грабіж,
скуповування чужого майна, приховування втікача, чародійство, спрямоване на шкоду
ближнього і т.д. [5, 67] Це, за словами В. Рязановського, “так характерно для кочового
войовничого народу, для народу хижака і скотаря”. [7, с. 20]
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Якщо карою за тяжкі злочини була смерть,  то за менші –  застосовувалися тілесні
покарання або заслання до віддалених місць (до Сибіру). [5, с. 68] Власне, саме введення
смертної кари, покарання батогом, катування, чого не було в Руській Правді і майже не було
в Псковській судній грамоті, можна вважати найбільш значимим результатом монгольського
панування на Русі, і тим більше у сфері кримінального права. [6, с. 158]

Не зважаючи на явне домінування перерахованих вище покарань, особливо смертної
кари, Велика Яса знає й покарання у виді штрафу. Так, наприклад, п. 27 Яси (за В.
Рязановським –  п.  28  [7,  14])  передбачав,  що “від вбивства (кари за злочин)  можна
відкупитись пенею, заплативши за мусульманина сорок золотих монет (бариш), а за китайця
розрахуватись одним ослом”. [1]

П. 29 Яси зазначав, що “той, хто знайде викраденого коня, зобов’язаний повернути його
господареві з доданням десяти (за В.  Рязановським –  дев’яти [7,  с.  15])  таких же коней…”.
[1]

Іноді за конокрадство та вбивство на монгола накладався штраф (причому розмір
штрафу диференціювався у залежності від правового статусу особи вбитого – за
мусульманина більше, ніж за китайця). [3, с. 46]

Ще одним важливим питанням залишається те, наскільки на практиці було
впроваджено Велику Ясу на українських землях. Більшість дослідників схиляються до думки
про те, що на землях Південно-Східної Русі, де встановилося монголо-татарське іго,
відбулися певні, а деколи й досить значні, внутрішні перетворення. В той же час, державний
лад і право зазначених земель й надалі лишилися переважно традиційними. Більшість
колишніх правових джерел тут зберегли своє значення аж до другої половини XIV століття.
[3, с. 47]
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАЧАЛА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
В сучасних умовах одним із першочергових завдань, що стоять перед світовою

спільнотою, є проблема боротьби з міжнародною злочинністю, яка за своїм характером
давно набула глобального значення. Умови боротьби з міжнародними злочинами щодень
ускладнюються зростанням числа їх тяжких проявів, масштабними наслідками руйнівного та
дестабілізуючого значення, можливістю спричинення екологічних катастроф, тобто всім тим,
що складає загрозу самому існуванню людства. Дана проблема вимагає, безперечно,
спільних зусиль держав та їх постійного співробітництва, можна констатувати, що
відбувається «інтернаціоналізація» заходів запобігання й припинення злочинності, розробка
та узгодження яких піднімається до міжнародно-правового рівня. Міжнародно-правової
регламентації потребують питання гармонізації кримінально-правової заборони, оптимізації
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систем кримінального правосуддя, координації превентивних антикримінальних зусиль
держав [1, с.1]. Безпосередньо ці та інші питання складають зміст системи міжнародного
кримінального права – абсолютно нової галузі, яка має реальну перспективу свого
подальшого еволюційного розвитку.

Як і будь-яка інша галузь, міжнародному кримінальному праву (надалі – МКП),
притаманні як загальні,  так і спеціальні принципи,  що відіграють вирішальну роль у
визначенні та здійсненні міжнародної кримінальної політики, так як саме вони визначають
об’єм і зміст кримінального права, а  також практику застосування кримінально-правових
норм.  Встановлюючи певні критерії належної поведінки держав в тій або іншій конкретній
сфері міжнародних правовідносин, вони сприяють консолідації і, зрештою, виділенню МКП
як самостійної системи права.

 До фундаментальних принципів міжнародного права закономірно належать сім
базових ідей, зафіксованих у Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються
дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН (1970 р.). Це
наступні з них:

- Принцип, згідно якого держави утримуються у міжнародних відносинах від погрози
силою чи її застосування, як проти територіальної недоторканості чи політичної
незалежності певної держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним із цілями ООН.
Співпраця держав у боротьбі з міжнародними злочинами може виконувати своє призначення
за наявності неухильного дотримання вказаного вище принципу. Кожна держава зобов’язана
утримуватися від загрози силою, актів репресалій, пов’язаних із застосуванням сили,
насильницьких дій, що позбавляють народи свободи і незалежності, заохочення організації
іррегулярних сил або озброєних банд, у тому числі найманців, для вторгнення на території
інших держав, від організації, підбурювання, надання допомоги або участі в актах
громадянської війни або терористичних актах у інших державах;

- Принцип, згідно якого держави вирішують свої міжнародні суперечки мирними
засобами, таким чином, щоб не піддати загрозі міжнародний мир і безпеку, справедливість.
Дане положення діє як у сфері боротьби з міжнародними злочинами, так і в інших сферах
міжнародної співпраці. Таким чином, міжнародні спори повинні вирішуватися на основі
суверенної рівності держав, у суворій відповідності до принципу вільного вибору засобів
мирного розв’язання суперечок;

- Принцип обов’язку суб’єктів міжнародного права не втручатися до справ,  що
належать до внутрішньої компетенції будь-якої держави. Безумовно, що боротьба із
міжнародними злочинами відноситься до внутрішньої компетенції державного утворення, і у
цьому відношенні вони самостійно визначають векторні напрямки співпраці. Чималою
кількістю держав укладено угоди про надання правової допомоги, вони є підписантами
багатосторонніх договорів, присвячених питанням боротьби з окремими видами
міжнародних злочинів.  В той же час,  при всьому різноманітті форм,  в яких розвивається
боротьба з міжнародними злочинами, за наявності свого суверенітету, кожна держава
самостійно визначає свій ступінь участі в зазначеному процесі;

- Принцип обов’язкової міждержавної співпраці на користь забезпечення
міжнародного миру та безпеки, врегулювання міжнародних проблем економічного,
соціального, культурного і гуманітарного характеру. В Декларації про принципи
міжнародного права, які стосуються дружніх відносин й співпраці між державами, достатньо
повно втілене загальне значення принципу міждержавної співпраці, його обумовленість
політикою мирного співіснування. Декларація визначає основні напрямки такої співпраці, як
підтримка міжнародного миру і безпеки, загальна пошана і дотримання прав людини та
ліквідація всіх форм расової дискримінації, розвиток відносин у економічній, соціальній,
культурній, технічній, торгівельній сферах;

- Принцип рівноправності та самовизначення народів. У відповідності до цієї ідеї всі
народи мають право вільно, без будь-якого зовнішнього втручання, реалізовувати свій
політичний статус та здійснювати економічний, соціальний та культурний розвиток.
Зрозуміло, що іншим учасникам міжнародного діалогу кореспондує обов’язок поважати і не
порушувати це право;
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- Принцип суверенної рівності держав, який проголошує їх юридичну рівноправність.
Кожна із держав користується правами, властивими повному суверенітетові, інші ж держави
зобов’язані поважати правосуб’єктність, територіальну цілісність і політичну незалежність,
самостійний вибір партнерських міжнародних зобов’язань;

- Принцип добросовісного виконання державами зобов’язань, прийнятих ними у
відповідності до Статуту ООН, що сприяє, відповідно, забезпеченню міжнародного
правопорядку, стабільності та ефективності міжнародних відносин. Міждержавна співпраця
багато в чому обумовлена дотриманням державами норм міжнародного права, належним
виконанням прийнятих на себе конкретних умов та пересторог. Акцентуючи свою увагу на
даному принципі, необхідно відмітити, що він з’явився ще у давнину у формі звичаю «pacta
sunt servanda» («угоди повинні дотримуватися»), в сучасному міжнародному праві
закріплений в договірній формі у Статуті ООН та у багатьох інших актах [3, с.52-61].
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СКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Склади злочинів проти конституційних основ національної безпеки України
передбачаються у Розділі I Особливої частини Кримінального кодексу України, який має
назву «Злочини проти основ національної безпеки України».

При розгляді злочинів проти основ національної безпеки України в літературі звичайно
не виокремлюються злочини проти конституційних основ національної безпеки, проте прямо
вказується на антиконституційний характер певних злочинів, ознаки яких передбачені у
цьому розділі Особливої частини КК.

Зокрема у підручниках, підготовлених вченими Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого при характеристиці складу злочину, передбаченого ст.109
КК, яка встановлює відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення державної влади, прямо вказується, що «правовою
підставою криміналізації цих діянь є ч.2 ст.5 Конституції України, відповідно до якої право
визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і ніхто не
може узурпувати державну владу» [1,с.19;2,с.20], при характеристиці складу злочину,
передбаченого ст.110 КК, яка встановлює відповідальність за посягання на територіальну
цілісність і недоторканість України,  вказується на те,  що «ч.3  ст.2  Конституції України
проголошує, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою»
[1,с.21;2,с.22], а при характеристиці складу злочину, передбаченого ст.112 КК, яка
встановлює відповідальність за посягання на життя державного чи громадського діяча,
зазначається, що, «безпосереднім об’єктом цього злочину є відносини, які забезпечують
нормальну діяльність усіх гілок державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), а також
політичних партій [1,с.24; 2,с.25-26].

При розгляді питань кримінальної відповідальності за посягання на життя державного
чи громадського діяча О.С.Сотула пише: «Антиконституційні прояви являють загрозу
демократичному розвитку України, її внутрішній безпеці, основам політичної системи
України. Ситуація, що склалася, говорить про нагальну потребу у детальному дослідженні
складу посягання на життя державного чи громадського діяча…» [3,с.1]. Про те ж саме
вказує також І.В.Діордіца при розгляді питань кримінально-правової відповідальності за дії,
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення
державної влади, підкреслюючи явно антиконституційний характер таких дій [4,с.1]. Це
дозволяє виокремити серед злочинів проти основ націоанльної безпеки України таку
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категорію злочинів як злочини проти конституційних основ національної безпеки і віднести
до них злочини, які передбачені статтями 109, 110 та 112 КК України [5,с.106].

Злочин, передбачений ст.109 КК України, посягає на дві головні складові держави –
конституційний лад України і державну владу.

Статтею 110 КК України передбачено відповідальність за посягання на територіальну
цілісність і недоторканість України.

Якщо звернути увагу на складові вказаного злочину, то очевидним є те, що посягання
здійснюється на національну безпеку України у конституційній сфері, яка полягає у
відсутності загрози порушення встановлених Конституцією, законами України і
міжнародними правовими актами територіальної цілісності та порядку визначення її
території.

Звертає на себе увагу і ця обставина, що статті 109 і 110 КК України сконструйовані
зовсім не однаковим чином. Якщо ст.110 КК сформульована у класичному варіанті, тобто в
частині 1 цієї статті містяться ознаки основного складу злочину, а в частинах 2 і 3 –
кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складу злочину, то специфіка конструкції
ст.109 КК полягає в тому, що вона складається з двох норм, тобто ч.2 ст.109 КК містить не
кваліфікуючі ознаки складу, а самостійні ознаки окремого складу злочину, передбачені ж в
ч.3 ст.109 КК кваліфікуючі ознаки мають відношення лише до тих діянь, ознаки яких
містяться в ч.2 ст.109 КК. Причому ті самі дії, які в ст.109 КК поділені між частинами 1 і 2
цієї статті, в ст.110 КК передбачаються всі у частині 1. Таке положення протирічить одному з
основоположних принципів криміналізації – принципу системно-правової несуперечності.
Тому вважаємо за необхідне уніфікувати ці склади злочинів у конструктивному плані, а
також уніфікувати їх кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки.

Суспільна небезпечність злочину, передбаченого ст.112 КК України – посягання на
життя державного чи громадського діяча, - полягає в посяганні на життя головних
представників влади та політичних партій. Тобто посягання на життя державного чи
громадського діяча також відноситься до злочинів проти конституційних основ національної
безпеки України, бо посягає цей злочин на національну безпеку у сфері здійснення
державної влади, яка забезпечує її нормальне функціонування та у сфері діяльності
політичних партій, що гарантується Конституцією України.

Потерпілими від цього злочину можуть бути особи, перелік яких вказаний в диспозиції
ст.112 КК.

Посягання на життя або вбивство близького родича особи,  яка вказана в ст.112  КК,  у
зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку, кваліфікується як
замах на вбивство або вбивство за загальним складом умисного вбивства відповідно до п.8
ч.2 ст.115 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на
строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

В КК України мають місце ще чотири спеціальні склади злочинів, які передбачають
відповідальність за посягання на життя конкретних осіб у зв'язку з виконанням ними
службового або громадського обов'язку. Зокрема, це ст.348 КК, яка передбачає
відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу чи його близьких
родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, а також члена
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку і
встановлює покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років
або довічне позбавлення волі; ст.379 КК, яка передбачає відповідальність за посягання на
життя судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів у зв'язку з їх
діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя і встановлює покарання у вигялді
позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі;
ст.400 КК, яка передбачає відповідальність за посягання на життя захисника чи представника
особи або їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової
допомоги і встановлює покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до
п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі; ст.443 КК, яка передбачає
відповідальність за посягання на життя представника іноземної держави або іншої особи, яка
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має міжнародний захист,  з метою впливу на характер їхньої діяльності або на діяльність
держав чи організацій, що вони представляють, або з метою провокації війни чи
міжнародних ускладнень і встановлює покарання у вигляді позбавлення волі на строк від
восьми до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Звертає на себе увагу та обставина,  що ознаками трьох спеціальних складів злочинів
(ст.ст.348, 379, 400 КК) охоплюються не тільки посягання на життя певних службових чи
громадських осіб, але й їх близьких родичів, тоді як в статтях 112 і 443 КК такої ознаки
немає. Вважаємо, що це недолік чинного кримінального законодавства, який демонструє
невідповідність його в цьому випадку такому важливому принципу криміналізації діянь як
принцип системно-правової несуперечливості. Усунути цей недолік можливо або шляхом
відповідного доповнення статей 112 і 443 КК, або шляхом виключення зі статей 348, 379 та
400 КК вказівки про близьких родичів і кваліфікувати всі випадки посягань на близьких
родичів виключно за п.8ч.2ст.115  КК,  санкція якої є значно суворішою,  ніж санкції статей
348, 379, 400, 443 КК. У зв'язку з цим виникає і друге питання,  а саме питання про
доцільність існування цих спеціальних норм. Дійсно, який сенс є у тому, щоб встановлювати
спеціальні норми, котрі передбачають покарання, яке менш суворе, ніж покарання,
встановлене загальною нормою. Але це питання не охоплюється темою дослідження автора і
потребує нових наукових досліджень.
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Черноморскийгосударственный университет им. Петра Могилы
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ»

И « МЕХАНИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ»
Под огнестрельным оружием в уголовно-правовом, криминалистическом и

ордистическом отношении более правильно понимать такое устройство, в котором
целостный снаряд (пуля, дробь, картечь, то есть объект, предназначенный тяжело поранить
или убить человека либо существенно повредить иное препятствие), приводится к
целенаправленному движению стволом под давлением газов, образующихся при сгорании
взрывчатого вещества (пороха и пр.).

Во взрывном оружии также действуют взрывчатые вещества, в качестве которого
может быть и порох. Однако приводимые в движении энергией взрыва части оболочки
взрывного устройства не являются целостными снарядами. таковыми может быть лишь
«начинка» взрывного оружия (гвозди, металлические шарики и пр.), которая, усиливая
поражающие факторы данного устройства движутся произвольно и,  как правило,  во все
стороны одинаково. Особенности оболочки и иных частей взрывного устройства могут
задать лишь относительно преимущественное направление действия такого рода целостные
снаряды и иных факторов взрыва в определенном направлении. Однако полностью



103

контролируемого целенаправленного их движения достичь практически невозможно, что
является основным признаком разграничивающим огнестрельное и взрывное оружие.

В то же время механическом оружии, например, арбалете, также могут быть целостные
снаряды (стрелы и пр.),  которые приводятся в действие,  однако,  механически,  а не под
давлением сгорающих газов, как это имеет место в огнестрельном и взрывном оружии.
Очень важно также, чтобы снаряды огнестрельного оружия имели так «убойную силу», то
есть могли тяжело поранить или убить человека либо другую живую силу или существенно
разрушить иное препятствие.

Следовательно, признаками огнестрельного оружия является наличие: 1. Ствола для
обеспечения целенаправленного движения снаряда под действием давления сгорающего
взрывчатого вещества, когда ствол: 1.1. Должен иметь достаточную степень прочности,
чтобы не разорваться при выстреле. 1.2. Со стороны стреляющего герметически закрываться,
чтобы пороховые и иные продукты сгорания взрывчатого вещества двигали снаряд в
противоположном направлении. 2. Устройства для контролируемого воспламенения
взрывчатого вещества. 3. Целостного снаряда (пули, дроби, картечи и др.), приводимого в
действие давлением газов, образующихся при сгорании взрывчатого вещества. 4. Взрывчатое
вещество, способное придать снаряду достаточную убойную (поражающую) кинетическую
энергию.

Традиционное наименование холодного оружия исторически возникло в контексте
отграничения данного вида оружия от вновь появившегося огнестрельного оружия, которое
при применении нагревалось. Сущность же такого рода оружия состоит не столько в
относительном его ненагревании, сколько в том, что поражающая часть данного вида оружия
приводится в действие мышечной силой или иным механическим (дистанционным)
способом. Мышечное приведение в действие поражающей части холодного оружия является,
как правило, непосредственным контактным, но может быть и дистанционным, например,
метание копья и пр. В силу этого более правильно данное оружие именовать
«механическим», поскольку именно механическая сущность усилия, в том числе и
мышечного усилия человека, приводящего в действие поражающую часть данного оружия,
является определяющим в отграничении этого вида оружия от иных видов криминального
оружия. Несовершенным является и недостаточно четкое отграничение механического
оружия от бытовых и иных «неоружейных» предметов,  в первую очередь от охотничьих и
бытовых ножей и пр., которые изначально изготавливаются для иных, нежели причинение
смертельных и тяжких телесных повреждений человеку, целей, но часто используются
именно для этого без какого-либо приспособления. Данное противоречие легко устранить,
если в качестве механического оружия считать любой предмет или устройство,
приспособленное для причинения смертельных телесных повреждений человеку, когда
способами приспособления будут рассматриваться как изготовление или переработка
предмета (устройства) с этой целью, так и применение существующих предметов (устройств)
с этой же целью. Именно установление данной цели должно стать определяющим для
квалификации действий лица за изготовление, переделку, хранение и ношение
механического оружия, что не может исключить введение запрета на ношение в
определенных общественных местах (увеселительные мероприятия и заведения и др.)
предметов (устройств), изготовленных с иной целью, но объективно приспособленные для
выполнения и функции механического оружия именно противозаконным применением
такого предмета (устройства), например, использование охотничьего ножа или ножа для
умертвщления домашних животных и др. при совершении хулиганских действий и иных
правонарушений.

В силу изложенного, в качестве механического оружия более правильно рассматривать
предмет (устройство) специально приспособленный изготовлением, переработкой или
соответствующим применением существующих предметов или устройств для причинения
человеку мышечным либо иным механическим усилием жизненно опасных телесных
повреждений.

Отсюда признаками механического оружия являются: 1. Приспособленность предмета
или устройства для причинения человеку жизненно опасных телесных повреждений
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посредством его: 1.1. Изготовления, то есть, начального изготовления оружия с такой целью.
1.2. Переработки, то есть, переделкой существующих предметов или устройств для
указанной цели. 1.3. Применения, то есть использование с этой же целью существующих
предметов или устройств без их переделки. 2. Поражающая часть предмета или устройства
приводится в действие: 2.1. Мышечным контактным и дистанционным усилием человека.
2.2. Любым иным механическим дистанционным и, не исключатся контактным, усилием без
использования энергии сгорающих взрывчатых веществ. 3. Способность поражающей части
оружия причинить человеку жизненно опасные телесные повреждения, что в контексте
клинкового механического оружия определяется следующими дополнительными
поражающими признаками клинка, который должен: 3.1. Быть не менее 13 см. 3.2.
Выдерживать механическую нагрузку, достаточную для причинения человеку жизненно
опасных телесных повреждений.

Клинковое механическое оружие может иметь и специфические конструктивные
особенности по типу: 1. Ограничителя рукоятки, препятствующего ранению руки лица,
применяющего механическое оружие. 2. Кровотоков лезвия, то есть бороздок для стекания
крови раненого человека. 3. Обоюдоострого клинка, то есть наличия по обеим сторонам
клинка лезвия. Указаны конструктивные особенности клинковых предметов (ножей и пр.)
принимаются во внимание, в первую очередь, при разграничении механического оружия и
бытовых предметов, поскольку эти особенности характеризуют такой признак, как
приспособленность предмета для жизненно опасного ранения человека. Эти же признаки
могут быть и у охотничьего ножа, который, в таком случае, более правильно отграничить от
механического оружия лишь по цели применения.

Світличний О. О., старший викладач кафедри
кримінального права та кримінології,

Національний гірничий університет
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ ІЗ РОЗБЕЩЕННЯМ

НЕПОВНОЛІТНІХ
Міжнародна спільнота особливо занепокоєна інтенсивним зростанням останнім часом

сексуальної експлуатації дітей, дитячої порнографії, комерціалізації дитячої проституції
тощо. На протидію цьому ганебному явищу спрямована ціла низка міжнародних конвенцій
Організації об’єднаних націй (ООН) та Ради Європи (РЄ). Вони мають величезне значення
для розбудови вітчизняної системи кримінального законодавства з метою імплементації
відповідних приписів у Кримінальний кодекс України (далі – КК). Першим міжнародним
документом, який проголосив загальновизнаний принцип «Людство повинно дати дітям все
найкраще із того, що в нього є», була Женевська Декларація «Про права дітей» 1923 р.
Незважаючи на дещо декларативний характер цього документу, вперше було проголошено
право дитини на допомогу, виховання і захист, незалежно від нації, громадянства та
віросповідання. До появи у 1948 р. так званої «Карти прав дітей», цей міжнародно-правовий
документ протягом 25 років стояв на сторожі прав неповнолітніх. Карта прав дітей є базовим
документом в історичному процесі формування міжнародно-правових стандартів прав і
свобод дитини, оскільки всі наступні документи лише розвивають і конкретизують її основні
положення. В Конвенції ООН від 20 листопада 1989 р. «Про права дитини» ще раз
підкреслюється право дитини на пріоритетну правову охорону порівняно із дорослими. В ст.
19 Конвенції закріплено: «Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих,
адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм
фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи
недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з
боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину».

В ст. 34 Конвенції про права дитини з Факультативним протоколом № 1, прийняту
Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р., визначаються обов’язки держав-
учасників захищати дітей від всіх форм сексуальної експлуатації та сексуального
розбещення. З цією метою вони, безпосередньо, на національному, двосторонньому та
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багатосторонньому рівнях вживають всі необхідні заходи для попередження: а) схиляння чи
примусу дитини до будь-якої незаконної сексуальної діяльності; б) використання в цілях
експлуатації дітей в проституції або іншій незаконній сексуальній практиці; в) використання
в цілях експлуатації дітей в порнографії та порнографічних матеріалах. В Факультативному
протоколі № 2 до вищезазначеної Конвенції (2000 р.) міжнародна спільнота визнає значними
та такими, що постійно збільшуються, масштаби дитячої проституції та порнографії,
поширену практику секс-туризму. Всі зазначені явища надзвичайно небезпечні для
вразливих груп дітей, особливо для малолітніх дівчат, які на значно більшому рівні
піддаються ризику сексуальній експлуатації. Їх частка визнається незрівнянно великою серед
інших дітей, яких сексуально експлуатують.

На конференції міністрів юстиції країн-членів РЄ 25 жовтня 2007 р. затверджена
Конвенція про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення.
Вперше у міжнародно-правовій практиці протидії сексуальній експлуатації та сексуальному
розбещенню неповнолітніх у Конвенції запроваджено низку чітких вимог до національного
кримінального законодавства, що відображені у Розділі IV «Матеріальне кримінальне
право». Зокрема, країна-учасник зобов’язується вжити необхідних законодавчих або інших
заходів для криміналізації: 1) сексуального розбещення: a) залучення до діяльності
сексуального характеру дитини, яка згідно з відповідними положеннями національного права
не досягла віку вступу у сексуальні стосунки; б) залучення до діяльності сексуального
характеру дитини, коли використання здійснюється з насиллям, примусом або погрозами;
або розбещення здійснюється із свідомим використанням довіри, авторитету або впливу на
дитину, а також в середині сім'ї, або насилля здійснюється в особливо вразливій для дитини
ситуації, зокрема через використання розумової або фізичної неспроможності, або залежного
становища (ст. 18); 2) дитячої проституції: а) вербування дітей для заняття проституцією або
спонукання дитини до участі у проституції; б) примушування дитини до проституції або
отримання прибутку від цього або іншим чином використання дитини з цією метою; в)
інших дій, що призвели до дитячої проституції. Під «дитячою проституцією» розуміється
факт використання дитини для діяльності сексуального характеру, коли гроші або інша
форма винагороди чи компенсація надаються або обіцяються як оплата, незалежно від того,
чи ця платня,  обіцянка або винагорода надані дитині або третій особі (ст.  19);  3)  дитячої
порнографії: а) виробництво дитячої порнографії; б) пропонування або дії, що роблять
доступною дитячу порнографію; в) розповсюдження або передавання дитячої порнографії; г)
придбання дитячої порнографії для власних потреб або для іншої особи; д) володіння
дитячою порнографією; є) свідомий доступ до дитячої порнографії за допомогою
інформаційних або комунікаційних технологій. Під «дитячою порнографією» розуміються
будь-які матеріали, які візуально зображують дитину, залучену до реальної або модельованої
явно сексуальної поведінки, або будь-яке зображення дитячих статевих органів, перш за все з
сексуальною метою (ст. 20); 4) участі дитини у порнографічних виставах: а) вербування
дітей для участі у порнографічних виставах або спонукання дитини до участі у таких
виставах; б) примушування дитини до участі у порнографічних виставах або отримання
користі від цього або іншим чином використання дитини з цією метою; в) свідоме
відвідування порнографічних вистав,  у яких залучені діти (ст.  21);  5)  розбещення дітей:
навмисне спонукання дитини, яка не досягла віку, передбаченого національним
законодавством, до спостерігання, навіть не беручи участі, сексуального розбещення або
сексуальної діяльності заради сексуальних потреб (ст. 22) та ін. Обґрунтованими, на наш
погляд, є вимоги Конвенції, що містяться у ст. 18, та полягають у визначенні віку, до якого
заборонено залучення дітей до діяльності сексуального характеру (ч. 2 ст. 18) та вказівка, що
положення Конвенції не спрямовані на врегулювання сексуальних стосунків за згодою між
неповнолітніми (ч. 3 ст. 18). Своєрідною є вказівка щодо караності визначених Конвенцією
правопорушень. Так, в ч. 1 ст. 27 відносно фізичних осіб передбачається забезпечення
покарання ефективними, пропорційними та переконливими санкціями відповідно до
ступеню тяжкості правопорушення. Ці санкції повинні включати покарання відносно
позбавлення свободи, що може призвести до екстрадиції.
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Відтак, запровадження вищевказаних положень у вітчизняний КК, щонайменше,
потребує узгодження наступних питань: а) вікових меж криміналізації розбещення
неповнолітніх; б) чіткого визначення змісту розпусних дій щодо неповнолітніх; в) посилення
кримінального покарання щодо спеціальних суб’єктів розбещення дітей та підлітків; г)
декриміналізацію розбещення, що вчиняється неповнолітніми за згодою серед своїх
однолітків.

Сидоренко Л. О.,  старший науковий співробітник
лабораторії проведення експертиз та досліджень

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру
при ГУ МВС України в Черкаській області,

старший викладач кафедри кримінально-правових
дисциплін юридичного інституту, СУЕМ

БІОМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ: ВИДИ, НАДІЙНІСТЬ,
ВІДМІННІСТЬ ВІД КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

В статті перелічені окремі методи біометричної ідентифікації людини, показуються
області їх застосування, вказується на відмінність від криміналістичної ідентифікації.

Біометрична ідентифікація - засіб підтвердження особи, належності паспорта його
власнику шляхом розпізнавання і зіставлення зафіксованих носіями біометричних даних
(кольору очей, малюнка сітківки ока, відбитків пальців, геометрії руки, рис обличчя тощо) з
особистими даними власника [1].

Біометрія – область знань, яка представляє методи вимірювання фізичних
характеристик і формулювання персональних поведінкових характеристик людини для
ідентифікації [2].

Біометрична система – автоматизована система, яка вирішує задачі реєстрації
користувачів та їх ідентифікації.

Основні біометричні технології: по райдужній оболонці ока; по зображенню обличчя;
по відбитку пальця;  по геометрії руки;  по характеристиках мови;  по сітківці ока; по формі
вуха; по клавіатурному почерку; по рукописному підпису; по відтиску долоні; по термограмі
обличчя та руки; по ходьбі.

В основі кожного методу біометричної ідентифікації лежить порівняння біометричних
характеристик конкретного об’єкту із однією чи декількома аналогічними характеристиками
об’єктів, раніше поміщених в базу даних.

Розглянемо деякі види біометричної ідентифікації людини.
Ідентифікація по відбитку пальця
Суть методу. Використання таких властивостей папілярних узорів, як:

індивідуальність (неповторність), відносна незмінність, відновлюваність. Зчитування
відбитків пальців здійснюється за допомогою сканерів, які можуть бути як у вигляді окремих
зовнішніх пристроїв  терміналів,  так і можуть бути встановлені на ноутбуки,  миші,
клавіатури, флешки.

Ідентифікація по геометрії руки
Суть методу. Використання простої геометрії руки – розміри і форма (ширина долоні,

радіус вписаного в долоню кола, довжини та ширини пальців, висота кисті руки в трьох
місцях; кути між контрольними точками, середні значення тощо). Крім того, можуть
використовуватися також деякі інформаційні знаки на тильній стороні долоні (малюнок
складок на згибах між фалангами пальців, узори, утворені кровоносними судинами).

Ідентифікація по малюнку кровоносних судин на долоні (термограма долоні)
Суть методу. Спеціальною фотокамерою в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль

робиться знімок долоні користувача. При цьому на знімках стають видимими кровеносні
судини, розташовані під шкірою. Малюнок цих судин, утворений їхньою кількістю та
взаєморозташуванням, розташуванням точок перетину, індивідуальний для кожної людини.

Ідентифікація по обличчю
Суть методу. Використання фізичних і структурних ознак обличчя (овал обличчя,

геометрія його основних частин), його колір, а також колір волосся і т.п. Найбільш часто

http://wiki.oszone.net/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F._%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://wiki.oszone.net/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F._%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://wiki.oszone.net/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F._%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://wiki.oszone.net/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F._%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
http://wiki.oszone.net/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F._%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://wiki.oszone.net/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F._%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://wiki.oszone.net/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F._%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


107

використовується така ознака як яскравість. До фізичних та структурних ознак можна
віднайти також координати точок обличчя в месцях зміни контрасту (брови, очі, ніс, вуха,
рот і овал). До математичних ознак відносяться спектри вихідних образів, статистичні
характеристики, градіенти зміни яскравості та ін., отримані в результаті математичного
перетворення вихідних ознак.

Ідентификация по термограмі обличчя
Суть методу. Отримання за допомогою камер, які вловлюють інфрачервоне

випромінювання, малюнків вен і артерій на обличчі (термограма обличчя). Навіть однояйцеві
близнюки мають свої унікальні термограми.

Ідентифікація по райдужній оболонці чи сітківці ока
Суть методу. Отримання за допомогою спеціального сканера зображення  райдужної

оболонки ока (Iris), які є унікальною біометричною характеристикою для кожної людини.
Вона формуються в перші півтори роки життя і залишається практично незмінною до самої
смерті. Розпізнавання по радужній оболонці ока має суттєві переваги перед розпізнаванням
за сітківкою. Після сканування по визначеному алгоритму будується цифровий код, по якому
і здійснюється ідентифікація.

Ідентифікація по голосу
Суть методу. Голос, це звукові коливання, які за допомогою технічних засобів можна

зобразити у вигляді специфічних графіків, індивідуальних для кожної людини. Особливості
голосу залежать від індивдуальної будови,  взаємодії мускулів,  кісток та хрящів конкретної
людини.

Ідентифікація по підпису
Суть методу. Ідентифікація по динаміці підпису, введеного в комп’ютер.
Ідентифікація по клавіатурному почерку
Суть методу. Фіксація та порівняння динамічних характеристик при роботі з

клавіатурою (клавіатурний почерк). Кожна людина по-своєму набирає текст на клавіатурі.
По цих характеристиках можна досить точно ідентифікувати користувача.

Ідентифікація по формі вуха
Суть методу.  За допомогою фотокамери та спеціальних комп’терних програм по

певному стандарту складається математичний опис вуха (своєрідний «відбиток»), а потім
цей відбиток комп’ютер порівнює з раніше занесеними в базу даних відбитками.

Кожен із названих методів має свої переваги та недоліки, а багато з них не виключають
застосування способів введення в оману. Тому не можна сліпо довіряти будь-якому
біометричному методу, якби він не розхвалювався виробником. Стовідсоткової гарантії
обмеження доступу та захисту інформації жоден із названих методів дати не може, тому
часто застосовуються паралельно два і більше методів.

Області застосування перелічених методів ідентифікації людини самі різноманітні:
від біометричних паспортів, обмеження доступу до різних режимних та звичайних об’єктів
до захисту інформації в комп’ютерах, мобільних пристоях тощо. Деякі приклади.

· Біометрична система, яка розпізнає форму и розмір руки, використовується на
фабриці морозива «Graeter’s» для відслідковування терміну присутності працівників на
робочих місцях.

·У зв’язку з підвищенням ризику терористичних атак на Статую Свободи,
Адміністрація Національного парку використовує для спостереження систему розпізнавання
осіб,  яка "вихвачує"  обличчя відвідувачів та порівнює їх з наявною базою даних даних
підозрюваних в тероризмі чи причетності до терористичних груп.

·В Індії планується використати біометричну ідентифікацію для більш ефективної
боротьби  із зловживаннями при всиновленні дітей.

·Компанія Ingersoll Rand Security Technologies оголосила про запровадження системи
ідентифікації по геометрії кисті руки в сімейному тематичному парку разваг,  який
розташований біля Ніагарського водоспаду.

·Компании Yarg Biometrics та Fujitsu оголосили про свої плани запровадження
біометричної ідентифікаційної системи для шкіл, яка використовує малюнок вен на долоні.
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· Голандська банківська група ABN Amro оголосила про запровадження системи
біометричної ідентифікації своїх клієнтів: при телефонному зверненні їх будуть
ідентифікувати по голосу.

·В деяких західних медичних установах використовують сканери відбитків пальців для
запобгання маніпуляціям з картами страховок.

· Згідно подписаного Єлізаветою II біля, резиденти Сполученого Королівства
починаючи з  16-ти років будуть забезпечені біометричними ідентифікаційними картами.

Cлід зазначити, що біометрична ідентифікація має суттєві відмінності від
криміналістичної ідентифікації: якщо біометрична ідентифікація дає право доступу
користувачеві чи захищає інформацію від доступу до неї сторонніх осіб, то завдання
криміналістичної ідентифікації – ототожнення особи в ході слідчої дії (впізнання) чи в
процесі проведення експертизи, що відображається в протоколі слідчої дії чи у висновку
експерта і тягне за собою процесуальні наслідки [3,4].
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Черноморского государственного университета им. Петра Могилы
ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ И ОРДИСТИКИ

По первой теорологической концепции криминалистика представляет собой
методическую (неправовую, антиделиктную) юридическую науку, которая призвана на основе
познания сущности, последовательности и иных закономерностей работы с личностными и
вещественными источниками антикриминальных сведений разработать гласные технические
средства и общие правила обращения с ними, тактические приемы проведения отдельных
процессуальных и гласных внепроцессуальных действий или их комбинации, а также гласные
методические рекомендации по выявлению, прекращению, раскрытию и досудебному
расследованию преступлений, судебному (досудебному) разрешению антикриминального дела,
исполнению судебного (досудебного) решения, проведению работы с освобожденным до
истечения или погашения срока судимости и по осуществлению иных мероприятий по
предупреждению преступлений.

Для сравнения ордистику за этим же критерием более правильно рассматривать в качестве
методической (неправовой, антиделиктной) юридической науки, которая должна на основе
познания сущности, последовательности и иных закономерностей работы с личностными и
вещественными источниками антикриминальных сведений разработать негласные технические
средства и общие правила обращения с ними, тактические приемы проведения отдельных
негласных мероприятий или их комбинации, а также негласные методические рекомендации по
выявлению, прекращению, раскрытию и досудебному расследованию преступлений, судебному
(досудебному) разрешению антикриминального дела, исполнению судебного (досудебного)
решения, проведению работы с освобожденным до истечения или погашения срока судимости и
по осуществлению иных мероприятий по предупреждению преступлений.

Изложенное дает основание для вывода о том, что криминалистика и ордистика являются
родственными методическими (антиделиктными, неправовыми) юридическими науками и
различие между ними заключается лишь в том, что первая из наук разрабатывает составные
части гласной, а вторая – негласной методики борьбы с преступлениями (по первой
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теорологической концепции) либо со всеми правонарушениями (по второй перспективной
теорологической концепции).

Рассмотренные теорологические положения криминалистики и ордистики определяют
тождественность системы и содержательно-тематического наполнения обеих этих наук, когда
базовый учебный курс криминалистики более правильно представить в такой системе:

Часть I. Теорология. Темы: 1. Периодизация, понятие, система, дисциплинарные связи и
дидактические основы. 2. Основы методологии. 3. Основы базисных собственно
криминалистических методов. 4. Основы работы с личностными и вещественными источниками
антикриминальных сведений. 5. Основы микрообъектологии.

Часть II. Техника
Раздел 1. Общие положения техники. Темы: 6. Понятие, источники и система техники. 7.

Сущность технического средства, их классификация и комплектация.
Раздел 2. Основные отрасли техники. Темы: 8. Основы фотосъемки и звуковидеозаписи. 9.

Основы следоведения. 10. Основы одорологии. 11. Основы оружиеведения. 12. Основы
установления исполнителя (автора), средств и иных обстоятельств процесса изготовления
документов. 13. Основы установления факта и обстоятельств внесения изменений в документы.
14. Основы габитоскопии. 15. Основы информатики.

В последнем случае имеются в виду традиционные темы по уголовной регистрации и
учетам, что в более развернутом виде правильнее именовать «Информационно-справочное
обеспечение борьбы с преступлениями».

Часть III. Тактика
Раздел 1. Общие положения тактики. Темы: 16. Понятие, источники, система и основные

категории тактики. 17. Основы версирования, планирования и организации борьбы с
преступлениями. 18. Основы розыскной и поисковой деятельности антиделиктологов и их
взаимодействия.

Раздел 2. Тактика проведения отдельных процессуальных и гласных внепроцессуальных
действий или их комбинаций (тактических операций). Темы: 19. Тактика получения явки с
повинной или иного сообщения о преступлении, опроса и объяснения. 20. Тактика задержания и
ареста. 21. Тактика обследования (осмотра, личного исследования). 22. Тактика эксперимента.
23. Тактика проверки показаний на месте. 24. Тактика обыска и выемки. 25. Тактика допроса и
очной ставки. 26. Тактика опознания. 27. Тактика проведения иных процедурных действий.

Раздел 3. Тактика назначения и проведения экспертиз. Темы: 28. Основы экспертологии.
29. Тактика назначения и проведения отдельных видов экспертиз (рассматриваются наиболее
актуальные).

Часть IV. Методика
Раздел 1. Общие положения методики. Темы: 30. Понятие, источники, система и основные

категории методики. 31. Основы преодоления противодействия борьбе с преступлениями.
Раздел 2. Методики борьбы с отдельными видами и группами преступлений. Темы: 32.

Методика борьбы с убийствами и причинением телесных повреждений. 33. Методика борьбы с
изнасилованием и другими половыми преступлениями. 34. Методика борьбы с кражами,
грабежами, разбоями и другими видами хищений. 35. Методика борьбы с транспортными
преступлениями. 36. Методика борьбы с преступными нарушениями охраны труда. 37.
Методика борьбы с преступлениями, связанными с пожарами. 38. Методика борьбы с
хулиганством и терактами. 39. Методика борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками.
40. Методика борьбы со взяточничеством и другими служебными преступлениями. 41.
Методика борьбы с экономическими преступлениями. 42. Методика борьбы с налоговыми
преступлениями. 43. Методика борьбы с экологическими преступлениями.

Раздел 3.  Методики борьбы с преступлениями при особых обстоятельствах.  Темы:  44.
Особенности методики борьбы с организованными преступлениями. 45. Особенности
методики борьбы с заказными преступлениями. 46. Особенности методики борьбы с
преступлениями несовершеннолетних. 47. Особенности методики борьбы с преступлениями
лиц с психическими недостатками. 48. Особенности методики борьбы с преступлениями
иностранцев или против них. 49. Особенности методики с преступлениями в военное время
или в иной чрезвычайной ситуации. 50. Особенности методики борьбы с преступлениями
прошлых лет.
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Хряпінський П. В., к. ю. н., доцент,
професор кафедри кримінального права та правосуддя

Запорізького національного університету
ПРАВОВІ ЧИННИКИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ СПЕЦІАЛЬНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД

КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В Особливій частині Кримінального кодексу України (далі – КК) передбачено 18 видів

спеціального звільнення від кримінальної відповідальності, а саме: ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч.
3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 212-1, ч. 5 ст. 235-4, ч. 5 ст. 235-5, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 258-3, ч. 6
ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 289, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321, ч. 6 ст. 369
КК. В системі обставин, що зумовлюють звільнення від кримінальної відповідальності в
Особливій частині КК, ми виокремлюємо правові чинники: а) кримінально-правового, б)
кримінологічного і в) криміналістичного характеру.

Дія кримінально-правового чинника, насамперед, позначається у спеціальному
розміщенні звільнення від кримінальної відповідальності у КК. Воно входять до системи
запобігання конкретному злочину у Особливій частині КК та займає своєрідне місце після
основного та кваліфікованого (особливо кваліфікованого) складів злочину. Його
призначення в Особливій частині КК полягає у визначенні змісту позитивної
посткримінальної поведінки особи, яка вчинила злочин, що виступає підставою звільнення
від кримінальної відповідальності. Дія кримінально-правового чинника полягає також у його
органічному поєднанні з конкретним злочином. Приписи про звільнення особи від
відповідальності на підставі позитивної посткримінальної поведінки розміщуються
безпосередньо у останніх частинах статей, у яких передбачається відповідальність за злочин.
Це унеможливлює застосування норми про звільнення до іншого злочину (злочинів), так би
мовити, за аналогією. Кримінально-нормативний чинник виключає застосування
спеціального звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів,
кримінально-правові норми яких не передбачають заохочувальних норм.

Цей чинник також зумовлює самостійний статус спеціальних заохочувальних приписів
у кримінальному законодавстві. Вітчизняний законодавець не визнає ст. 45 КК у якості
загальної норми для спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності,
передбачених Особливою частиною КК. Підстави звільнення від кримінальної
відповідальності при дійовому каятті (ст. 45 КК) не можуть розглядатися у якості загальних
щодо спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності в Особливій частині
КК.

Кримінально-правовий чинник опосередковується чітким визначенням у
заохочувальній нормі передумов і підстав її застосування. Передумовами спеціальних видів
звільнення від кримінальної відповідальності є вчинення особою закінченого злочину. На
відміну від загальних видів звільнення, які можливі у випадках вчинення злочинів невеликої
або необережних злочинів середньої тяжкості (ст.ст. 45, 46 КК), а також будь-яких злочинів
невеликої та середньої тяжкості (ст.ст. 47, 48 КК), спеціальні види звільнення мають своїми
передумовами вчинення особливо тяжких (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-3,
ч. 3 ст. 289 КК), тяжких (ч. 4 ст. 235-4, ч. 4 ст. 235-5, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 307, ч. 3,
ч. 4 і ч. 5 ст. 369 КК), середньої тяжкості (ч. 1 і ч. 2 ст. 175, ч. 2 і ч. 3 ст. 235-4, ч. 2 і ч. 3 ст.
235-5, ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч.1 ст. 289, ч.1 ст. 309, ч. 1 ст. 321, ч. 2 ст. 369 КК), а також
злочинів невеликої тяжкості (ч. 1 і ч. 2 ст. 212, ч. 1 і ч. 2 ст. 212-1, ч. 1 ст. 235-4, ч. 1 ст. 235-5,
ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 369 КК). У якості передумов в деяких заохочувальних приписах вказано
на вчинення такого злочину вперше (ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 212-1, ч. 4 ст. 289 КК). Підставою
звільнення від кримінальної відповідальності є вчинення особою позитивної
посткримінальної поведінки, що містить склад правомірної поведінки. Зазвичай, це
пов’язується з припиненням злочинної поведінки, наприклад, здачею суспільно-
небезпечного предмету – вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин і
пристроїв (ч. 3 ст. 263 КК), наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 4
ст.  307 КК),  отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських
засобів (ч.  5 ст.  321 КК);  фактичним виходом із злочинних організацій (ч.  2 ст.  255, ч.  2 ст.
258-3, ч. 6 ст. 260 КК); здійсненням відповідних виплат, податків, повернення майна,
відшкодуванням завданої шкоди (ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 212-1, ч. 4 ст. 289 КК).
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Чинники кримінологічного характеру, що обумовлюють спеціальні види звільнення від
кримінальної відповідальності, полягають у запобіжному впливі на злочинність в цілому і на
окремі злочини, зокрема. Пріоритетними напрямками діяльності правоохоронних органів є
запобігання злочинам проти особи, власності, організованої злочинності і корупції,
тероризму, торгівлі людьми, відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом, злочинів у
бюджетній сфері, обігу наркотичних речовин, зброї та вибухових пристроїв та ін. Під
впливом позитивної посткримінальної поведінки формується особа, що суттєво вирізняється
від суспільно-небезпечної особи, яка вчинила злочин. Особа у випадку здійснення,
позначених у Особливій частині КК посткримінальних вчинків, позбувається якості
суспільної небезпечності, пов’язаних з попередньо вчиненим злочином, та набуває певного
позитивного забарвлення

Криміналістичний чинник віддзеркалюється у високій ефективності використання заяв
і свідчень осіб, які добровільно повідомили про вчинення того чи іншого злочину, на
досудовому слідстві і суді, викритті інших співучасників, доведенні багатоепізодної
злочинної діяльності.  Особливо цінною є активна співпраця осіб,  що раніше входили до
організованих злочинних об’єднань, зі спеціалізованими підрозділами правоохоронних
органів у викритті організаторів та керівників, активних членів цих об’єднань, руйнуванні
стійких злочинних зв’язків між злочинними групами і організаціями тощо. Активна
співпраця у зазначеному напрямку полягає у допомозі працівникам правоохоронних органів
у нейтралізації діяльності злочинної організації чи усуненні наслідків зустріч представників
злочинних організацій або організованих груп. Насамперед це передбачає надання повної і
достовірної інформації про злочинну організацію чи сходку, надання правдивих свідчень у
ході допитів, проведення ін. слідчих дій. Водночас звільнення від кримінальної
відповідальності не вимагає від колишніх учасників організованої злочинної діяльності
вчинення інших дій, зокрема, відшкодування шкоди для потерпілих, участі в оперативній
розробці злочинних організацій, які продовжують діяти.

Так, скажімо, з огляду на високу латентність хабарництва, складно переоцінити
негативні наслідки для подальшої процесуальної перспективи розгляду кримінальної справи
у суді втрати «надійного свідка в особі хабародавця» у справі про хабарництво, якщо
службова особа не була затримана на місті вчинення злочину під час так званого
«контрольованого хабара». Відтак, достовірність і повнота доказової інформації, що
здобувається за допомогою особи, яка заявила про давання хабара, є виключно цінною. На
наш погляд, стосунки з цією особою, зазвичай, виходять за рамки простої «заяви про давання
хабара» й носять більш системний характер «сприяння розкриттю справи про хабарництво».
Натомість, позитивної поведінки у вигляді добровільної і своєчасної заяви про те що сталося
достатньо для звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченого ч. 6 ст. 369 КК.
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Секція 7. Актуальні проблеми перекладу
Бараннік М.П., викладач  кафедри теорії і практики

перекладу та компаративістики, СУЕМ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Сучасне перекладознавство сформувалось як самостійна наукова дисципліна в другій
половині двадцятого сторіччя. Післявоєнне розширення міжнародних контактів у всіх сферах
людського спілкування, що викликало різке збільшення потреби в перекладах і
перекладачах, стало могутнім стимулом для росту теоретичних досліджень перекладацької
діяльності. За останні 50 років з'явилася величезна кількість робіт, велика різноманітність
теоретичних концепцій і методів дослідження.

Сучасне перекладознавство – результат міждисциплінарних досліджень, що
використовують методи цілого ряду наук (літературознавства, когнітивної й
експериментальної психології, нейрофізіології та етнографії).

Однак внаслідок багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин більшість робіт в області
теорії перекладу має більш-менш яскраво виражену лінгвістичну основу. Для успішного
формування лінгвістичного перекладознавства існує цілий ряд важливих передумов:

1) У другій половині XX сторіччя мовознавство значно розширило область своїх
інтересів. Від виняткової уваги до розвитку і структури мовних систем воно звернулося до
широкого кола проблем, що визначають можливість використання мови як знаряддя думки і
засіб мовної комунікації. У центрі уваги лінгвістів виявилася смислова сторона мовних
одиниць і мовних витворів, зв'язок мови з мисленням, реальною дійсністю, із суспільством і
культурою, з іншими знаковими системами. З'явились нові лінгвістичні дисципліни та
області дослідження, такі як когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика,
лінгвістика тексту, теорія мовних актів і т.п. Мовознавство перетворилося в справжню
макролінгвістику – цілий комплекс лінгвістичних дисциплін, що вивчають усе різноманіття
форм, способів, результатів і особливостей існування мови в людському суспільстві. Тільки
така лінгвістика могла зайнятися теоретичним осмисленням сучасної перекладацької
діяльності.

2) Спроби створити систему машинного перекладу, передати функції перекладача
комп'ютеру, здатному виконувати цю роботу набагато швидше і дешевше. Але вчені-
лінгвісти переконалися, що основні перешкоди в цій області лежать не в обмежених
можливостях комп'ютера, а в недостатності наших знань про сутність перекладацького
процесу, необхідних для створення повноцінних програм, багато розроблювачів-лінгвістів
звернулися до вивчення перекладу "людського", сподіваючись таким шляхом вирішити
виниклі проблеми.

3) Суб'єктивний фактор. Виникла потреба в масовій підготовці професійних
перекладачів, яка привела до створення численних перекладацьких шкіл і відділень, що в
основному створювалися в університетах і інститутах іноземних мов.  У ролі викладачів
перекладу поряд із самими перекладачами виявилися університетські вчені-філологи і
лінгвісти, що одні з перших усвідомили необхідність теоретичного осмислення
перекладацької діяльності для розробки науково обґрунтованих навчальних програм.

4) Зміни в характері перекладацької діяльності. У XX сторіччі усе більш важливе місце
- і по обсягу, і по соціальній значимості - стали займати переклади текстів спеціального
характеру - інформаційних, економічних, юридичних, технічних і т.п. ( Якщо в художній
літературі головне передати художньо-естетичні достоїнства оригіналу, то в таких
перекладах на перший план виступили власне мовні проблеми). Тобто перекладач мусить
вирішувати чисто лінгвістичні проблеми, обумовлені розходженнями в семантичній
структурі й особливостями використання двох мов у процесі комунікації.  А,  отже,  вивчити
такі перекладацькі проблеми доцільно лінгвістичними методами [1].

В той час багато вчених, які зробили значний внесок у розвиток сучасного
перекладознавства, не вважають себе лінгвістами, а деякі з них особливо підкреслюють
обмеженість і неправомірність лінгвістичного підходу до дослідження перекладацької
діяльності. Це порозумівається тим, що перекладознавство - це особлива наукова
дисципліна, що має багато інтердисциплінарних аспектів. Сама по собі одна лінгвістика не
може розкрити всю багатогранність цього складного виду діяльності.
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Видатний американський лінгвіст Ю. Найда, який зробив  великий внесок у розвиток
сучасного перекладознавства, пропонує звести різні теорії перекладу до чотирьох основних
підходів:

- філологічний
- лінгвістичний
- комунікативний
- соціосемантичний
Філологічний напрямок виник історично раніше інших, зосередився в основному на

проблемі відповідності перекладу тексту оригіналу, на принципах адекватності перекладу,
заснованих на філологічній інтерпретації перекладних текстів. Визначення понять
адекватності й еквівалентності і сьогодні залишається в центрі уваги перекладачів.

Лінгвістичний підхід представляється природним наслідком того, що переклад завжди
має справу з двома мовами. Основна увага приділяється змістовним відносинам між
оригіналом і перекладом.

В основі комунікативного підходу лежить запозичення в теорії комунікації основних
понять, як джерело, повідомлення, рецептор, зворотний зв'язок, процесів кодування і
декодування.

Соціосемантичний підхід зосереджує увагу на соціальних аспектах і взаємодії різних
знакових систем у реальних актах вербальної комунікації.

Як і всяка наукова дисципліна, сучасне перекладознавство створювалося зусиллями
вчених багатьох країн, у першу чергу тих, де перекладацька діяльність придбала широкий
розмах. Чимала заслуга в цій області належить вітчизняній науці. Багато цінних результатів
отримано вченими США, Великобританії, Франції, Німеччини і ряду інших країн.

Таким чином, теоретичне осмислення перекладацької діяльності має безсумнівне
практичне значення. Професійна компетенція припускає знайомство з основними
положеннями сучасного перекладознавства й уміння використовувати їх при рішенні
практичних задач. Вивчення праць вітчизняних і закордонних теоретиків перекладу складає
важливу роль підготовки майбутніх перекладачів.

Література:
1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової та технічної літератури. Частина 2. Лексичні, термінологічні
та жанрово-стилістичні труднощі / В. І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 304 с.

Бобир Ж. М., викладач кафедри іноземних мов, СУЕМ
РОЛЬ МЕТАКОГНІТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ФОРМУВАННІ ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ
У сучасних умовах інтенсифікації навчального процесу у вищих навчальних закладах

та відведенням з цією метою значного обсягу матеріалу на самостійне опрацювання
студентами особливо актуальною стала проблема формування у студентів умінь самостійно
планувати, організовувати і реалізовувати навчальну/пізнавальну діяльність [3, с. 3; 1, с.
286]. Уміння навчатися автономно є суттєвими для професійного розвитку та
самовдосконалення фахівця, оскільки саме вони реалізують підхід до навчання як
безперервного процесу протягом життя. Автономія у вузькому значенні – управління
студентами своїм процесом навчання і відповідальністю за нього як у межах навчального
процесу, так і за його рамками. Тому важливо навчити студентів навчатися, сформувати у
них уміння автономної пізнавальної діяльності, ознайомити з пізнавальними стратегіями
вивчення іноземних мов, які дозволяють раціонально організувати навчальний процес.

В останні роки великий інтерес становить дослідження метакогніції, яка розглядається
як погляди студентів на навчання та активне регулювання їх навчальної діяльності.
Метакогнітивні стратегії забезпечують студентів способом координації свого навчального
процесу та ефективним інструментом для успішного вивчення навчальних дисциплін,
зокрема, іноземної мови; це мислення вищого порядку, яке включає активний контроль
когнітивними процесами, що впливають на навчання. Вони сприяють розвитку автономності
та незалежності студентів у процесі навчання у ВНЗ. Метакогнітивний аспект навчання у
ВНЗ включає стратегії регулювання та ментальні моделі навчання.

Автономна навчальна діяльність досліджувалася у працях таких вчених як Н.В.
Соловона, Т.Н. Ломтєва. Метакогніції та метакогнітивні стратегії розглядаються у роботах
Т.Ю.Тернових, І.В. Міщинської, N. Anderson, J. Livingston, J. O’Malley, A. Chamot, R. Oxford.
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Під стратегією розуміють план вирішення труднощів у певній області людської
діяльності. Пізнавальні стратегії визначаються як ментальний план досягнення навчальної
мети [4, с. 8] – це інтелектуальні навички, які застосовують студенти, щоб утримати під
контролем внутрішні процеси уваги, сприйняття, розуміння та передачі інформації [2, с. 89].
За визначенням Р.Оксфорд, пізнавальні стратегії – це “специфічні дії, поведінка і прийоми,
якими користуються студенти – часто свідомо – для забезпечення прогресу в засвоєнні,
збереженні в пам’яті, відтворенні та застосуванні іноземної мови” [6, с. 175].

Існує кілька таксономій пізнавальних стратегій. Так, Р. Оксфорд розрізняє прямі та
непрямі пізнавальні стратегії, які, у свою чергу, поділяються ще на 3 підгрупи стратегій. До
першої групи належать:

1) стратегії запам’ятовування;
2) когнітивні стратегії;
3) компенсаторні стратегії, тобто такі, які безпосередньо пов’язані з ментальними

процесами і формуванням нового лінгвістичного знання та його використанням у
запропонованих завданнях і ситуаціях.

До другої групи стратегій відносять:
1) мета когнітивні;
2) афективні;
3) соціальні стратегії, тобто ті, що пов’язані з навчальним процесом та його контролем

[6, с. 176].
Хоч усі стратегії тісно пов’язані між собою, все ж, на нашу думку, особливе місце тут

належить метакогнітивним стратегіям, які й визначають шлях пізнання. Співвідношення
метакогнітивних стратегій з іншими можна виразити як співвідношення між стратегією і
тактикою. Метакогнітивні стратегії визначають цілі навчання, тобто ЩО вчити, тоді як інші
види стратегій спрямовані на досягнення поставлених цілей, тобто ЯК вчити. Метакогнітивні
стратегії слугують алгоритмами для отримання, виклику з пам’яті та використання
інформації.

Функціональна структура метакогнітивної моделі пізнання включає такі стратегії як
[5, с. 150]:

1) підготовка і планування навчання – студент формує хід думок стосовно певного
виду діяльності. Визначаються цілі, їх цінність та відповідність навчальним потребам,
можливість бути досягнутими;

2) вибір та використання стратегій – на цьому етапі студент свідомо обирає когнітивні
стратегії для виконання конкретного завдання;

3) контроль за використанням стратегій – у ході реалізації обраних когнітивних
стратегій студент постійно перевіряє чи вони використовуються як заплановано і чи
наближають його до навчальної мети. Якщо обраний курс дії виявляється неефективним,
студент обирає інші стратегії пізнання. Таким чином, контроль впливає на формування
метакогнітивних знань студента;

4) управління кількома стратегіями – студент реалізує кілька когнітивних стратегій
одночасно. Так, наприклад, розумінню тексту сприяє поєднання компонентного та
контекстуального аналізів невідомих слів;

5) самооцінка, яка спрямована на оцінювання усього шляху пізнання. Студент
аналізує чи досягнуто поставленої мети і, чи отримано очікуваний результат, розглядається
наступне застосування отриманих знань та метакогнітивного досвіду. Особливого значення
на цьому етапі має саморефлексія студента як зв'язок між ситуацією та цілями.
Саморефлексія свідчить про розвиток студента як активного суб’єкта навчально-виховного
процесу.

Отже, планування навчального процесу з урахуванням метакогнітивних пізнавальних
стратегій сприятиме досягненню кращого результату при вивченні іноземної мови. Вибір
студентом навчальних стратегій залежить як від ступеню вивчення іноземної мови і
поставленої мети, так і від індивідуальних особливостей студента.

Література:
1. Ломтева Т.Н. Андрагогика в контексте гуманистической образовательной парадигмы. – Ставрополь: СГУ,
2004. – 340 с.
2. Міщинська І.В. Застосування пізнавальних стратегій при вивченні іноземної мови: досвід англомовних країн
// Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – 2008. – № 48/2. – Ч. 2 – С. 88–91.
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Бушкова В.В., к.ф.н., доцент кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

TRANSLATABILITY OF SLANG ZOONYMS
Civilized societies and their languages retain many remnants of animisms, mostly on

unconscious level. Many hundreds of years ago before a human being has learned to override, at
least to some extent, the powers of nature and managed to acquire some knowledge about the world
as natural environment for existence, people had no other example to follow than similar to them
creatures – animals. They felt related to them and began to seek what they were allied to them in. At
first people allotted animals the features, expressing the emotions and feelings they personally
became aware of. But later they started applying the visions they held of animals to their own
psychological, physical and mental state. Moreover these meanings started to be transferred not to
describe only emotional conditions or rational faculties, but also were applied to the whole sphere
of human knowledge of the world around: things, actions, abstract notions (especially characterized
by high frequency) and so on.

At present time the usage of zoonyms in slang may be explained by semantic development
and semantic change of the words and notions, which are concealed deep in the sphere of the
unconscious.

Among the sources enriching the layer of zoological words in slang we may distinguish three
the most common: Underworld, Blacks, and Drugs in the ratio 1:1:9 correspondingly in accordance
with the data researched. The most abundant field for replenishment of slang is the language of
drug-takers and drug-dealers (grass-hoper – a marijuana smoker; hogs – an addict who requires
very large doses to sustain the habit; kicked by a horse – addicted to heroin; monkey – a drug addict;
winged – under the effects of cocaine; bee  bites  – scars from injections of drugs; canary – a
barbiturate; cold turkey – sudden withdrawal from drugs; snow bird – cocaine; chicken–head –
cocaine–addict etc.).

Zoonyms, being the part of slang, perform almost the same functions as slang itself. They are
rarely used for the exchange of information. In most cases such words and expressions are
introduced into the speech to show one’s attitude to someone or something, expecting to find the
support from the listener. Sometimes zoonymic expressions used, for example, in Drugs slang may
point out the belonging or non–membership to certain community. Thus, one of zoonym’s functions
is to identify members of the group.

Very often zoonyms are used for the sake of humor, irony, and sarcasm (fox trap –  an
automobile customized and fixed up in a way to that will attract women; couch-turkey – a
psychiatrist; a psychoanalyst; squirrel–food – a loony person; worms in blood – spaghetti in tomato
sauce).

Some zoonyms are used to abuse, humiliate or degrade someone. Usually such words are
marked in dictionaries with the note derogatory term (porch monkey – a black person; bear – an
ugly woman; fish – a stupid and inept person; horse–doctor – veterinarian; pig – someone who eats
too much, a glutton).

Translation  of  zoonyms  and  zoonymic  expressions  as  well  as  any  other  translation  requires
more than memorizing the facts about the usage of certain words in certain situations. The point is
that it is not enough to have some knowledge of another language in order to provide good
translations.  One  must  have  a  thorough  knowledge  of  both  languages  and  an  ability  to  deal  with
differences in meanings that appear insignificant until you cross over to the other language. It
includes language and culture competence.
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Zoonyms are very often polysemantic and that’s why it is difficult sometimes to distinguish
their gender. For example, let’s consider the word bear.  It  has  several  meanings  and  we  should
ascribe this word to a certain gender according to each separate meaning. Thus, the word “bear” in
the meaning “an ugly woman” is related to the feminine gender while this very word in another
meaning “a highway patrol officer” is referred to male nouns.

In general theory of translation it is presumed that the translation has the same meaning as the
original text. No exchange of information is possible if there is discrepancy between the transmitted
and the received message.

In different cultures there is different background knowledge, in particular related to certain
social and historical aspects. Then there is no wonder that while translating from English into
Ukrainian we come across elements, which have equivalents and those, which have not. Particularly
it may be applied to translation of slang, which is very specific in each country. Sometimes it is
more difficult to convey the emotive charge of the original expression because of the lack of
notions,  realities  in  the  culture  of  the  target  language.  In  a  case  when  “direct  translation”  is
impossible we have to resort to a description or interpretation.

Весельська О.Л., викладач кафедри іноземних мов, СУЕМ
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ

МОВ У ВНЗ
Використання сучасних інформаційних технологій на занятті – надзвичайно актуальне і

водночас проблематичне питання для викладача іноземної мови. В методиці викладання
іноземних мов ця проблема розробляється з початку 80-х років ХХ століття. Сьогодні
використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови.
Тому викладач іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння
сучасною комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на усіх
етапах навчання – це вимога часу. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним
інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним,
комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним [1, с. 85].

Впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес вимагає від ВНЗ
створення спеціальних комп’ютерних класів, забезпечення закладів комп’ютерами нового
покоління, а також проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів (підвищення рівня
комп’ютерної грамотності, навчання створенню дистанційних навчальних курсів, створення
власної сторінки в Інтернеті, навчання роботи в блогах тощо) [5, с. 36-37].

Останнім часом в нашій державі розпочато створення дистанційних курсів з вивчення
іноземних мов, що відповідає вимогам часу, і де необхідним є застосування Інтернет-
технологій.

Розглядаючи питання щодо використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов,
можна виділити такі позитивний момент його впровадження:
- мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відео матеріали;
- дає можливість вчителеві застосовувати індивідуальний підхід;
- сприяє розвитку самостійності учнів, спонукає користуватися інформацією, що
безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя;
- підвищує поінформованість щодо інших мов та культур;
- завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції;
- забезпечує сучасним матеріалом, що відповідає інтересам і потребам учнів;
- пропонує автентичний і актуальний матеріал [3, с. 115-118].

Найпростіше використання Інтернету –  це використання його як джерела додаткових
матеріалів для викладача та студента. Це величезна довідково-інформаційна система, яка
може бути використана для вивчення мови. Матеріали можуть бути роздруковані і
використані під час традиційного заняття. У цьому випадку використовується лише незначна
частина можливостей мережі. Але навіть за такого використання вивчення іноземної мови
змінюється: користувач Інтернету отримує актуальну і автентичну інформацію.
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Використання Інтернету у процесі вивчення іноземної мови не повинно бути
самоціллю. Насамперед, викладачу необхідно дати відповідь на запитання: для кого, для
чого, коли, в якому обсязі повинен бути використаний Інтернет, оскільки дуже важко
зорієнтуватися у величезному об’ємі інформації. Сайти, які є корисними для викладача
іноземної мови і які можуть бути використані під час заняття, можна розділити на
інформаційні та власне навчальні. Інформаційні сайти використовують для добору цікавих
текстових документів, творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різні види робіт,
вони розроблені з урахуванням рівня знань студентів. Робота саме з такими сайтами є
цікавою і корисною у вивченні мови.  Крім того,  є група вузькоспеціальних навчальних
сайтів, призначених для навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, письма,
говоріння та аудіювання), вивчення фонетики, граматики, лексики тощо. У роботі з
навчальними сайтами обирається той рівень складності, який відповідає рівню підготовки
студентів [2, с. 28-31].

З метою вивчення іноземних мов може використовуватись як вільне спілкування в
Інтернеті, так і спеціально організоване спілкування в режимі електронної пошти,
електронної конференції та дошки об’яв. Це створює унікальну автентичну ситуацію
діалогічного мовлення.

Найбільш широко використовується організоване спілкування за допомогою
телекомунікаційних мереж: листування між окремими студентами і між цілими групами,
обмін інформацією між навчальними закладами різних міст, країн. У цьому випадку
викладач грає роль організатора роботи, який допомагає спланувати листування, написати
лист чи скласти колективну відповідь [4, с. 99].

Зрозуміло, що робота з комп’ютером у процесі вивчення іноземних мов не повинна
бути лише розвагою чи навпаки займати весь об’єм робочого часу. Використання
комп’ютерних технологій повинно бути вмотивованим та доцільним.

Інтернет технології можуть бути успішно та доцільно використанні у процесі вивченні
іноземних мов з метою пошуку студентами додаткової інформації з теми, що вивчається для
збору даних для створення комп’ютерних презентацій з метою перевірки рівня
сформованості ЗУН студентів – робота з різноманітними онлайн-тестами, а також для роботи
з онлайн-словниками [6, с. 272].

Враховуючи всі переваги й можливості сучасних інформаційних технологій, не варто
забувати, що комп’ютер, здійснюючи цілу низку функцій навчання, все ж таки не може
повністю замінити викладача іноземної мови. Комп’ютер не потрібно протиставляти
викладачу, а використовувати його як засіб підтримки його професійної діяльності.
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КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ ВИБАЧЕННЯ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ
Семантичним центром комунікативної ситуації вибачення є висловлювання вибачення.

Висловлення існує і вивчається лише у конкретній комунікативній ситуації, компонентами
якої, окрім самого висловлення, традиційно вважаються мовець і адресат з їх
характеристиками і обставини спілкування (офіційні чи неофіційні). За соціокультурною
ознакою спостерігається значна диференціація структури, стилю та використання мовних
засобів при формуванні висловлення в залежності від співвідношення соціальних ролей
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комунікантів, які, поряд із психічними особливостями  партнерів по спілкуванню (як
постійними –  темперамент,  риси характеру,  так і змінними –  настрій,  емоції тощо),
відіграють важливу роль при формуванні висловлення [2, 161].

Для моделювання комунікативної ситуації вибачення з метою більш детального та
впорядкованого вивчення усіх її компонентів ми скористалися концептуальною мережею.
Концептуальна мережа виникає в результаті  інтеграції пропозицій, що належать до різних
типів базисних фреймів (предметного, акціонального, посесивного, ідентифікайійного та
компаративного) і складається з абстрактних концептів, представлених вузлами/слотами і
відношеннями між ними. Такі абстрактні концепти специфікуються у значеннях різних
мовних одиниць [1, 181].

Концептуальна мережа, що представляє комунікативну ситуацію вибачення,
складається з таких основних слотів як мовець,  адресат і повідомлення.   Мовець надсилає
повідомлення адресатові. Оскільки основним засобом комунікації є мова, повідомлення,
передане засобами мови, представлене вербальним висловленням. Воно може
супроводжуватись невербальними засобами комунікації.

Мовець, як і адресат, має низку характеристик, які впливають не на появу висловлення
вибачення, а на його форму: лексичне наповнення, інтонаційне та синтаксичне оформлення.
Ці характеристики є спільними як для мовця, так і для адресата, і включають такі параметри,
як вік комунікантів,  їх соціальний статус,  стать,  рівень освіти,  рід занять тощо.  Інша група
характеристик мовця та адресата, навпаки, впливає на саму появу висловлення вибачення і є
обов’язковою для виникнення комунікативної ситуації вибачення. Вони є різними для мовця
і адресата. Мовець повинен відчувати провину за свій вчинок й оцінювати його як
негативний і як такий, що не повинен був статися, чи усвідомлювати, що він образив
адресата і має перепросити. Іншими словами, комунікативна ситуація вибачення виникає як
результат попередніх дій мовця, які образили адресата. Обов’язковими для адресата є
почуття несправедливості й образа на мовця, котрий його скривдив. Формуючи висловлення
вибачення, мовець переслідує певну комунікативну мету – попросити пробачення, щоб
загладити провину перед адресатом, налагодити з ним контакт і відновити дружні стосунки;
щоб досягти змін в емоційному стані адресата чи в його ставленні до мовця.  Висловлення
вибачення є безумовно адресованими, оскільки майбутнє мовця значною мірою залежить від
рішення адресата, який може як вибачити, так і не вибачити мовця, хоча, зазвичай, очікує
його вибачення.

Ми визначили, що причинами виникнення висловлювання вибачення можуть бути такі:
мовець може негативно оцінювати свої дії і щиро намагається спокутувати провину;
зустрічаються також мовленнєві ситуації,  в яких мовець не відчуває своєї провини в тому,
що сталося; він вибачається лише тому, що цього вимагають правила спілкування
(висловлення у подібній ситуації відносять до етикетних); існують також висловлення
вибачення, причиною виникнення яких було не відчуття провини, а страх перед покаранням;
мовець може вибачатись за вчинки тих, хто не у змозі самі попросити пробачення.

Результатом висловлення вибачення є зміни в емоційному стані адресата або у його
ставленні до мовця: адресат приймає вибачення мовця у таких комунікативних ситуаціях,
коли він не дуже ображений і вважає провину мовця несерйозною чи ставиться до нього
надто поблажливо; адресат може не приймати вибачення мовця (така реакція пояснюється
тим, що адресат не бажає продовжувати з ним дружні стосунки чи намагається примусити
його ще дужче переживати провину за скоєне).
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ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ТВОРЧОСТІ:
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Художній переклад вважається одним із найскладніших видів перекладу.  Його не
можна порівняти з діловим перекладом, коли офіційні фрази повинні передати інформацію,
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яку очікують. Він не схожий на синхронний переклад, де важливе швидке реагування і точне
формулювання думки. Художній переклад відрізняється від технічного тим, що він повинен
передавати не лише буквальний зміст тексту, але й його підтекст. Художній переклад із
будь-якої мови повинен бути виконаний так,  щоб атмосфера сюжету,  стиль автора
збереглися повною мірою.

Художній переклад не припускає дослівності. Саме тому, він викликає безліч
суперечок у середовищі учених та перекладачів. Частина дослідників дотримується думки,
що найкращі переклади з’являються не тоді, коли перекладач наслідує синтаксичні й
лексичні відповідності мови-оригіналу, а коли фахівець займається своєрідним творчим
дослідженням. Практично виходить відтворення тексту іншою мовою. Деякі ж схиляються
до думки, що неможливо зберегти структуру тексту, відходячи в перекладі від оригіналу
настільки сильно, як це роблять перекладачі художніх творів. Особливо часто такі суперечки
точаться навколо поезії. Крім того, варто вказати й на той факт, що у художніх творах
відображається культура тієї країни, де живе їх автор. І тому перекладачі, які погано знайомі
з цими особливостями менталітету й культури, ніколи не зможуть передати дух оригіналу
твору.  Тому,  як результат,  до спеціалістів,  що працюють у цій сфері,  ставляться жорсткі
вимоги.

Спеціаліст із художнього перекладу, поза всяких сумнівів, повинен бути близько
знайомий з культурою та менталітетом носіїв мови. В іншому випадку від читачів вислизне
не лише авторський задум, але й його йсвітогляд, стиль та особливості мови. Крім того,
перекладач, що займається художнім перекладом, повинен досконало володіти й рідною
мовою, бути майстром слова. Відтак, перекладач художніх текстів повинен бути в якійсь мірі
дослідником. Важко перекладати текст іншої епохи, іншої культури, якщо ви не знайомі з її
особливостями. Важливо й те, що сприйняття читачем твору значною мірою залежить від
підтексту, національної культури та від інших факторів, тому професіонал завжди повинен
мати це на увазі. Більше того, перш ніж розпочати роботу над перекладом, він має приділяти
чимало часу осмисленню оригіналу. Письменник-перекладач повинен не лише блискуче
знати мову твору-оригіналу, але й «товаришувати» з її фразеологією, ідіомами, засобами
художньої виразності, вміти відчувати гру слів. Після цього в хід вступають професійні
"письменницькі" навички: хороший стиль, вміння грамотно і цікаво писати українською,
фантазія, життєвий досвід, мистецтво інтерпретації.

Особливості аналізу художнього перекладу – одна з малодосліджених питань
українського літературознавства. Вивчення своєрідних рис перекладацької майстерності дає
цінний матеріал для усвідомлення закономірностей становлення стилю письменника,
жанрових і стильових  модифікацій у творчості поетів, прозаїків та драматургів. А з’ясування
особливостей перекладу того чи іншого літературного твору дає широкий матеріал для
узагальнення не тільки перекладацьких стратегій, але й можливих етапів аналізу художнього
перекладу.
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TRANSLATION COURSES AND THEIR VARIETIES
Translation is different things for different people. As Anthony Pym puts it, translation is a

text from the perspective of external knowledge, but an activity (aiming at the production of a text)
from the perspective of internal knowledge. Until very recently, virtually all discussions of
translation both in class and in print dealt primarily or exclusively with language. The ability to
translate was thought of largely as an advanced form of the ability to understand or read a foreign
language. Translation studies was thought of as a specialized branch of philology, applied
linguistics, or comparative literature. Translator training revolved around the semantic transfer of
words, phrases and whole texts from one language to another. The chief issue in the history of
translation theory since Cicero in the first century before our era has been linguistic segmentation:
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should the primary segment of translation be the individual word (producing word for word
translation) or the phrase, clause, or sentence (producing sense for sense translation). Even in our
day, most of the best –known theorists of translation – J.C. Catford, Kornei Chukovski, Peter
Newmark, Ian Mason are linguists who think of translation as primarily or exclusively an operation
performed on language.

Translation courses have for generations used basically the same methodology, whether at
university level, in secondary schools, or even in private language-teaching institutions. Translation
as a technique has long been a part of general language-learning courses and until the '50s was,
indeed, the fundamental method used for teaching a foreign language (the grammar-translation
method). With the introduction of the audiolingual method, the use of the native language was either
banned from the foreign-language classroom or was highly restricted. Nowadays, however, it's no
longer sinful to use the student's native language as a resource in order to facilitate foreign-language
acquisition. Nonetheless, resorting to the student's native language must not be confused with using
translation as a learning, or even testing, technique.

In translation-oriented undergraduate programs, where students will leave their colleges with a
degree in translation, translation is, obviously, not only a language-learning technique but also, and
mainly, professional language training approach. Translation courses in this category are
requirements in an overall undergraduate program.

However, translation as a technique is not restricted to programs for future translators. There
are two other situations in which translation plays a part in the course work.

Translation,  as  defined  by  Catford  (1965),  is  the  act  of  "replacing  text  material  in  the  source
language (SL) by an equivalent text material in the target language (ТL.)," where not only superficial
semantic  equivalents  are  sought  but  also  a  maximum  of  implied  meanings  and  emotional  and
aesthetic effects are transferred. The end product of translation is the result of a series of phases that
the translator undergoes consciously or unconsciously and more or less intricately according to
factors such as the characteristics of the original text to be translated, the translator's intellectual and
material resources, the source and target language involved, the purpose of the translation, and other
basically external influences such as time and physical or emotional conditions for the task. But the
basic process remains the same: an author (A) has transmitted his message (M) via a certain code (C)
to a receptor (R) who is the translator (T), i.e., the new author, who will transmit the same message
via a different code to other receptors (Dutra 1984):

At least two phases are clear in the translator's task: his deciphering of the original author's
message as a receptor and his encoding of this message for other receptors. These are the two
distinct phases, but other correlated steps are involved.

Decoding a text is more than just identifying the "story it t ells." It means identifying the text's
objective (who or what was it written for?) and its social function. Is the text basically informative,
transmitting information either on objective material, i.e., concrete worldly matters, or on abstract
concepts of a non-technical nature? Is the text primarily expressive, i.e., is its intent to create an
impression of beauty or impart the author's self? Is the text mainly vocative, i. e. , does it stir the
reader's emotions, does it aim at persuasion, does it force the reader to react? Or is the text, in fact, a
healthy mixture of at least two of these characteristics?

Identifying the cultural phenomena involved in the text is also an important part of the
decoding phase. The cultural element includes traces of national, local, ethnic, or epochal features
which must be picked up by the translator.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА
ЗАСАДАХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Вирішення проблеми конструювання змісту сучасного підручника потребує
моделювання досліджуваного явища для чіткішого уявлення про особливості цієї діяльності.
Питання, пов’язані з моделюванням, широко обговорюються в науковій літературі та
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роботах з методології різних наук.  На початку 70-х років А.І.  Уємов у своїй монографії
провів логічний і методологічний аналіз майже всіх відомих на той час трактувань поняття
„модель”. На основі цього він обґрунтував поняття моделі, що охоплює найбільш істотні
загальні ознаки цього поняття, з усіх існуючих трактувань. Нове визначення мало такий
зміст: „Модель – це система дослідження, яка слугує засобом для отримання інформації про
іншу систему” [3, с. 48]. Сьогодні моделювання використовується в усіх науках і на всіх
етапах наукового дослідження. Під час аналізу наукової літератури було помічено існування
різних підходів до розуміння цієї категорії: загальнонауковий, філософський та
педагогічний.

З загальнонаукової точки зору модель визначають як „аналог (схему, структуру,
знакову систему) певного фрагмента природної або соціальної дійсності, продукту людської
культури, концептуально-теоретичного утворення й тому подібного – оригіналу моделі” [5,
с. 374].

У філософському розумінні поняття „модель” трактується як умовний образ
(зображення, схема, опис, тощо) якогось об’єкта (або системи об’єктів) і слугує вираженню
відносин між людськими знаннями про об’єкти і цими об’єктами [4, с. 481].

У дидактиці моделі створюють для описання, пояснення, розрахунку процесу
навчання або його окремих аспектів [2, с. 308]. Педагогічний словник С.У. Гончаренка
визначає „модель” (від лат. “modulus” – міра, мірило, зразок) як умовний образ (зображення,
схема, опис тощо) якогось об’єкта (або системи об’єктів), що зберігає зовнішню схожість і
його пропорції, при певній схематизації й умовності засобів зображення [1, с. 213].

Узагальнюючи наявні у науковій літературі характеристики моделі як способу
пізнання певного об’єкта, в тому числі педагогічного, і враховуючи своєрідність предмета
нашого дослідження,  ми розглядаємо модель як загальну схему реалізації основних
положень культурологічного підходу у змісті підручника з іноземної мови для студентів
вищих немовних навчальних закладів, як складну багатокомпонентну категорію.

Дидактична модель розглядається нами як система взаємопов’язаних елементів:
соціального замовлення суспільства на рівень професійної майстерності сучасного
випускника немовного навчального закладу, мети, дидактичних умов формування
професійної іншомовної культурологічної компетентності засобами підручника, вимог до
навчальних матеріалів підручника, засобів реалізації культурологічного підходу у його
змісті, етапів організації процесу конструювання змісту підручника та результату.

Усі її складові взаємопов’язані та взаємообумовлені і спрямовані на здійснення
культуровідповідної іншомовної підготовки студентів до їхньої майбутньої професійної
діяльності. У цьому ми вбачаємо системний підхід до відтворення певної реальності, в основі
якого лежить поняття „система”, що характеризується компонентами та зв’язками між ними.

Сформульовані у дидактичній моделі вимоги, умови, засоби та етапи були враховані
під час конструювання змісту підручника з іноземної мови для студентів вищих немовних
навчальних закладів.
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СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ CОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У
МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ  ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Формування соціокультурної компетенції відіграє особливу роль в ефективній
підготовці майбутніх перекладачів. Адже їм необхідно здійснювати модифікаційні дії з
матеріалом перекладу, які зумовлені існуванням лінгвоетничного бар’єра між комунікантами
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і забезпечити комунікативно-функціональну еквівалентність тексту оригіналу і тексту
перекладу [3, 27 ]. Суть цих модифікаційних дій полягає в тому, щоб шляхом певних змін у
змісті тексту, який перекладається, пристосувати його до іншої лінгвоетничної
комунікативної компетенції нового адресата [3, 31 ]. Лінгвоетничну компетенцію, відповідно
до змісту, вкладеного у це поняття перекладознавцем Л.К.Латишевим, ми можемо
співвіднести із соціокультурною компетенцією.

Щоб уміти застосовувати такий своєрідний „культурний фільтр”[3, 36 ], майбутнім
перекладачам необхідно усвідомити вплив культури на сприймання людиною світу, мову і
спілкування та розвинути чутливість до форм вияву соціокультурних явищ у мові і
комунікації. Обидва ці фактори, які необхідні для формування соціокультурної компетенції,
дослідник І.Ю. Голуб об’єднує поняттям соціокультурної сенсибілізації [2 , 167 ].

Методика соціокультурної сенсибілізації вимагає розробки відповідних вправ, адже
будь-яка методика знаходить своє вираження у вправах:  їм належить основна роль у
навчанні іншомовного спілкування. Метою цього дослідження є обгрунтування необхідності
розробки спеціальних вправ, розкриття їх специфіки і розробка класифікації вправ
відповідно до існуючої типології.

Об’єктивні труднощі у пізнанні національного характеру (менталітету) та особливостей
комунікативної поведінки носіїв мови можна подолати, якщо загострити увагу майбутніх
перекладачів, „сенсибілізувати” їх, до чужої культури і розвинути у них уміння і здібності
поводитися з цією культурою. Для цього необхідні спеціальні вправи, що спонукають
студентів до аналізу і зіставлення, які розвивають їхню соціокультурну спостережливість і
чутливість [ 1, 259]. Таким чином, вправи для формування соціокультурної компетенції у
майбутніх перекладачів ( і одночасно вправи на випереджаючий розвиток їхньої професійно
спрямованої компетенції) є вправами з аналізу, усвідомлення й обговорення явищ, аспектів
іншомовної культури, для розвитку чутливості до цих явищ мови, для обговорення
можливих дій перекладачів при переході з одного соціокультурного коду на іншій. Говорячи
про необхідність таких вправ,  Н.Ф.  Бориско вказує,  що вони є ефективними на всіх рівнях
формування соціокультурної компетенції: мовному, соціальному і культурно-змістовому, а
також на кожному з етапів навчального процесу: введення у спілкування, треннування і
практика у спілкуванні [ 1, 318].

Обгрунтувавши необхідність розробки спеціальних вправ для розвитку сенсибілізації
до культури іноземної мови і взаємодії рідної та іноземної культури під час міжкультурного
спілкування, звернемося до методичного апарату, призначеного для створення й опису вправ
у навчанні іноземної мови. Таким апаратом є, зокрема, типологія Н.К.Скляренко, яка була
створена на підставі виділення дослідницею критеріїв класифікації типів вправ:
комунікативність, вмотивованість, спрямованість вправи на прийом або видачу інформації,
характер виконання,  участь рідної мови,  функція у навчальному процесі,  спосіб і місце
виконання,  наявність ігрового компонента [  4,  24  ].  Дослідник І.Ю.  Голуб вводить ще два
критерія для класифікації і характеристики вправ для формування соціокультурної
компетенції: це культурологічна спрямованість вправ і наявність фази рефлексії, спрямованої
на вплив іноземної культури на іноземну мову,  рідної культури на рідну мову та взаємодію
культур і мов при міжкультурному спілкуванні. Крім того ним запропоновані наступні групи
вправ: 1) вправи для розвитку сенсибілізації до сприймання рідної та іншомовної культур; 2)
вправи для розвитку сенсибілізації до соціокультурних відмінностей на рівні понять, мовних
дій, моделей поведінки; 3) вправи для розвитку сенсибілізації студентів до порівняння
культур; 4) вправи для розвитку сенсибілізації до міжкультурного спілкування; 5) вправи для
розвитку сенсибілізації до впливу соціокультурних факторів на здійснення перекладу [2 ,
171].

Ми вважаємо, що виконання на заняттях з німецької мови розглянутих вправ
забезпечить формування соціокультурної компетенції майбутніх перекладачів.
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ВАРІАНТНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
У сучасній мовознавчій науці зазначається, що можливість варіювання – одна з

універсальних та фундаментальних ознак природних умов, адже вона притаманна не лише
слову, а й іншим мовним одиницям, пронизуючи всю мовну систему та її реалізацію в
мовленні.

Під варіантністю у сучасній лінгвістиці розуміють одну з важливих ознак мови –
змінювати та модифікувати мовні одиниці як у плані вираження, так і у плані змісту, не
порушуючи їх тотожності. Інакше кажучи, у вихідної мовної одиниці виникають,
модифікуючи її в тому чи іншому відношенні, певні різновиди та варіанти, які не змінюють
суттєвих характеристик, а тому не стосуються тотожності мовної одиниці самої по собі.
Здатність мовних одиниць змінювати свою форму або зміст виявляється на рівні фонем,
морфем, слова, фразеологічної одиниці, а також на рівні семантики і лексики, граматики,
словотвору тощо.

Якщо лексична варіативність розуміється як своєрідна риса мови, що проявляється у
невмотивованій взаємозаміні слів, існуючих рівнозначних лексем без змін семантичної
інформації, то фразеологічна варіативність відрізняється своєю специфікою як у
парадигматиці, так і у синтагматиці. Більше того, нормативно узуальне варіювання в мові
необхідно відрізняти від ненормативного (оказіонального) варіювання у мовленні, яке
зумовлюється різними комунікативно-прагматичними завданнями.

Про фразеологічні варіанти мова йде тоді, коли допустимі формальні зміни
фразеологізмів, а також коли фразеологізми мають аналогічну структуру, однакове значення,
спільні ознаки, і є взаємо замінюваними в контексті.

Наявність варіантів взаємозамінних слів у фразеологічних одиницях зумовлена
постійним бажанням носіїв мови зберігати або поновлювати, залежно від ситуації
спілкування, образне уявлення, закладене в етимологічному елементі змісту фразеологізму,
підсилювати його конотативні якості. У фразеологічних зворотах варіюється лише план
вираження, а не план змісту, і межі цього варіювання обмежуються єдністю образу, який
мотивує узагальнене фразеологічне значення. Можлива заміна компонентів фразеологічної
одиниці синонімічними словами, але лише у тому випадку, коли компоненти майже
повністю втрачають своє лексичне значення, у результаті чого загальне фразеологічне
значення зберігається, залишаючись незмінним.

Відокремлення додаткового критерію варіантної окремо- оформленості  надзвичайно
важливе для фразеологічних одиниць, які мають варіанти чи структурні синоніми, єдиним
показником окремо оформленості котрих є окреме написання, а також для фразеологічних
одиниць, які володіють слабкою ознакою окремооформленості.

Існують наступні типи варіантних показників окремооформленості фразеологічних
одиниць:

1) лексична варіантність:
-атрибутивно-іменникові фразеологічні одиниці:
Blind pig = blind tiger – таємний шинок.
2) морфологічна варіантнсть:
Grandfather’s clock – grandfather clock – високий старий
годинник
3)  морфологічно-синтаксична варіантність:
Achilles’ heel = the heel of Achilles – Ахіллесова п’ята.
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4)  позиційна варіантність:
Off and on = on and off – час від часу.
5)  квантитативна варіантність:
To lead somebody a dance = to lead somebody a pretty dance –
водити когось за ніс.
Оскільки варіанти складних слів і фразеологічних одиниць не ідентичні, висвітлення

цього показника окремооформленості допоможе відокремленню фразеологічних одиниць від
складних слів.

Для того, щоб більш чітко розмежувати поняття трансформації та варіантності
фразеологічних одиниць, слід розглянути наступні критерії:

- фразеологічні одиниці – це явище виключно на рівня мовлення, тоді як фразеологічні
варіанти входять до лексичного складу мови і їх можна розглядати також на рівні мовної
системи;

- кількість існуючих варіантів однієї фразеологічної одиниці  обмежена, а кількість
потенційних фразеологічних трансформацій як похідних утворювань від фразеологічних
одиниць необмежена;

- варіанти різняться між собою незначними формальними розбіжностями, а у випадку
фразеологічних трансформацій  формальні зміни не є обов’язковими;

- фразеологічні варіанти допускають лише мінімальні зміни форми фразеологічних
одиниць, натомість у фразеологічних трансформаціях зміни форм не обов’язкові, а якщо
вони наявні, то дуже часто викликають семантичні зміни.

Кикоть В.М., старший викладач кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

ЗВУКОСИМВОЛІКА, ПІДТЕКСТ ТА ПЕРЕКЛАД
У великого поета глибоко продумана звукова структура вірша перебуває у

найтіснішому зв’язку з його композиційною структурою, а через неї, як виявляється, з
глибинним смислом твору, тобто з його підтекстом.

Чи є звуковий образ самостійним підтекстовим образом – питання дискусійне. Скоріше
за все – не завжди і не обов’язково. А от те, що осмислене звучання активно впливає на
формування підтекстового образу – факт безперечний.

Що стосується невіддільності підтексту,  то вона має в поезії прив’язку найчастіше до
семантичного компонента висловлювання (сюди входить і формотворча семантика, як то
звукова семантика, семантика ритму і т.п.), а не до лексеми, не до мовної форми вираження.
Тому підтекстовий образ часто залишається в силі не лише під час заміни окремого виразу
чи слова на синонімічне, але й під час заміни на синонімічний і окремого виразу.

Проте під час аналізу поетичних текстів було підмічено, що в окремих випадках
підтекстова образність віршованого твору має прив’язку саме до мовної форми того чи
іншого виразу. Це пояснюється тим, що в природній мові існують іноді вирази, які важко
перефразувати чи підібрати до них синонім, зберігши первісне значення, але такі випадки є
досить поодинокими.

Ще однією відмітною властивістю підтексту є його виводимість. Весь вивчений корпус
прикладів показує,  що будь-який підтекст може бути вичисленим згідно з правилами
виводимості, які вказують, яким чином адресат виводить наслідок у відповідності з
презумпцією кооперації, спираючись, з одного боку, на літературне значення даного
висловлювання, з іншого боку, на дотримання максим мовленнєвого спілкування.

Автор переслідує дві мети – зберегти об’єктивність під час передачі подій, а також
скоротити висловлювання, гадаючи, що спільне денотативне значення адресата і мовця
будуть сприяти осмисленню імпліцитних висловлювань. В цьому зв’язку виникає
можливість проведення демаркаційної лінії між локальним підтекстовим образом та образом
металогічним.  Різниця між ними полягає в тому,  що металогіка суворо прив’язана до
конотативного значення слова і зникає під час його заміни. Локальна підтекстова образність
часто зберігається навіть тоді, коли слово, або навіть цілий вираз замінено синонімічним.
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Таким чином, домислювання локального підтекстового образу має прив’язку до
семантичного компоненту висловлення, а не до мовної форми вираження. Вона залишається
в силі при заміні слова чи словосполучення синонімічним (виняток 3% – 6%, коли немає
синонімів). А домислювання концептуального підтекстового образу є невіддільним і від
виражального компонента (форми)  макрообразної структури поетичного твору.  І тому нам
бачиться недоцільним вести мову про те, що концептуальний підтекстовий образ виникає у
вигляді другого семантичного нашарування на структурі лише семантичної частини
макрообразу (семантичного образу), позаяк елементи вираження (форми) теж беруть участь
у творенні підтекстового образу.    Прикладом у даному випадку може прислужитися та ж
фонетична символіка, яка свідчить, що символічні значення звуків часто формують контури
одночасно як автосемантичного, так і підтекстового  образу.  Зокрема, якщо візьмемо рядки
Whose woods these are I think I know… та The woods are lovely, dark and deep… із широко
відомого вірша Р. Фроста “Stopping by Woods on a Snowy Evening”, то зможемо побачити, як
низка довгих звуків [u: u: i: a:] та [u: a: a: a: i:], що йдуть один за одним, тут вживаються не
лише для фонетичного вираження простору, глибини, безкінечності лісу, але й безмірності та
невідомості небуття, яке тут цей ліс символізує. Причому, якщо woods, these, are, dark та
deep можуть бути зарахованими до лексичних одиниць, що набули фонетичної семантики в
процесі свого виникнення і становлення woods – широта, простір, велика займана площа;
these – множинність – а звідси – великість, широта і глибина; are  – також множина,
неосяжність; dark – темінь, глибінь, deep – глибина,  темнота,  то така лексична одиниця як
whose набуває звукової семантики лише в контексті образу. Пропонуємо назвати її
контекстною фонетичною семантикою.

Жоден із досить багатьох перекладачів, які приклали свої зусилля до перекладу вірша
“Stopping by Woods on a Snowy Evening”, на превеликий жаль, не помітили не те що впливу
звукосимволіки на формування підтексту цього видатного твору, а й присутності будь-яких
ознак звукової семантики у вищенаведених рядках вірша Фроста взагалі

Звукопис не меншою мірою є важливим чинником творення різноманітної та зокрема
підтекстової образності і в інших творах Фроста. За допомогою фонетичних властивостей
форми поет досягає максимальної ефективності передачі думки. Поетичне слово він робить
фокусом, зосередженням дії всіх факторів форми, чим досягає його максимальної місткості.
Це сприяє тому,  що формотворчі чинники,  беруть досить помітну участь у творенні як
автосемантичної та синсемантичної, так і підтекстової образності. В цьому зв’язку не можна
не згадати й звукопис Едгара По, Ланьє, Свінберна.

Поєднання звукової символіки з іншими елементами форми та змісту набуває характеру
стилістичного прийому в арсеналі мовних виражальних засобів, за допомогою яких
твориться попри іншу й підтекстова образність, міра відтворення якої позначається на
адекватності перекладу поетичного твору як образної цілісності.

Коваленко Ю. В.,
ст. викладач кафедри іноземних мов, СУЕМ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РОЛЬОВОЇ ГРИ В ПРОЦЕС
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ВНЗ

Розвиток міжнародних зв’язків та суспільний запит зумовлюють необхідність постійної
модернізації системи та змісту освіти. Потреби нашої держави у висококваліфікованих
спеціалістах, здатних до встановлення ділових контактів та ділового співробітництва з
іноземними партнерами, спеціалістах, що володіють іноземною мовою на фаховому рівні,
знаходять відображення в робочих навчальних програмах ВНЗ країни [4, с.7]. Така
багатоаспектність потребує проведення широкого кола наукових досліджень і розробок,
пов’язаних із впровадженням в навчальний процес, особливо – у процес вивчення іноземної
мови за професійним спрямуванням, новітніх технологій та підходів, сучасних лексичних та
методологічних аспектів викладання іноземних мов [2, с.19; 7, с. 6].

Мета роботи – розглянути та детально зупинитися на впровадженні оптимальних
технологій у процес вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, що, в свою
чергу, дасть змогу перебороти мовленнєву скованість та кристалізувати професійну
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орієнтованість мовлення з виробленням навичок розуміти чужу мову та середовище [8,  с.
34].

При вивченні іноземних мов широко використовуються сучасні технології в освіті, до
яких належить проектна робота, рольова гра, застосування інформаційних та
телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними програмами з
іноземних мов (система мультимедіа) та ін. [6, с. 35]. Зупинимось детальніше на діловій
рольовій грі. Як показують методичні та психолого-педагогічні дослідження, використання
рольових комунікативних ігор відкриває широкі можливості інтенсифікації та оптимізації
навчального процесу [1, с. 34].

У методичній літературі рольова гра визначається як спонтанна поведінка студентів, їх
реакція на поведінку інших людей, що беруть участь у гіпотетичній ситуації. Рольова гра –
це своєрідний навчальний прийом, за якого студент має вільно говорити в межах заданих
ситуацій, виступаючи в ролі одного з учасників іншомовного спілкування. Обов’язковим
елементом гри є вирішення проблемної ситуації.  Завдання проблемної ситуації мають бути
досить складними, але доступними для розв’язання, вони повинні спонукати до виконання
завдань та пошуку методів їх розв’язання [1, с. 53].

Ми використали рольову гру під час навчання англійської мови менеджерів, перед
якими було поставлено завдання переконати покупців відразу закупити все необхідне
обладнання. Необхідність вирішення таких задач сприяє розвитку критичного та логічного
мислення, розвиває вміння аргументувати, контраргументувати та переконувати
співрозмовника. Саме ці вміння мають вагоме значення для професійної діяльності
майбутніх фахівців будь-якої галузі. Участь студентів у рольових іграх професійного
спрямування дає змогу спробувати себе у ролі директора, менеджера, адвоката, нотаріуса та
інших, засвоїти норми професійної поведінки, використати і поєднати отримані професійні
знання з вміннями та навичками спілкуватися іноземною мовою.

Рольова гра – явище поліфункціональне. Ретельно продумана та добре проведена гра
полегшує введення і закріплення мовного матеріалу (лексики, граматики, фонетики). Гра є
ефективним засобом навчання різним видам мовленнєвої діяльності (слуханню, говорінню,
читанню, письму) [1, с. 181].

Ситуація спілкування, що моделюється в рольової грі, дозволяє наблизити мовленнєву
діяльність на занятті до реальної комунікації,  дає змогу використовувати мову як засіб
спілкування.  У рольовій грі діяльність обох сторін «студент-викладач»  спрямована на
досягнення певних цілей. Для викладача мета гри – сформувати та розвинути мовленнєві
навички та вміння студентів. Для студента ігрова діяльність зводиться до отримання знань та
професійних навичок, оцінки себе у даній ролі та перемоги у цій ігровій ситуації.

Рольова гра містить кілька етапів:  1) підготовчий,  який включає роботу в аудиторії та
поза її межами 2)  власне гра 3)  заключний етап.  Підготовчий етап в аудиторії включає
вступну бесіду, введення або повторення лексичного матеріалу та ознайомлення з рольовою
ситуацією. Підготовка поза аудиторією передбачає читання текстів, статей за темою
проблемної ситуації, виконання лексичних та граматичних вправ. Після проведення рольової
гри необхідним елементом є виконання певних завдань, спрямованих на виправлення
типових помилок. Вимогами до ігрової ситуації є її актуальність, оскільки для її розв’язання
студентові потрібні базові знання, уява та творчі здібності. Це стосується знань необхідної
лексики та володіння студентами основами своїх фахових предметів.

Доцільність використання рольової гри була підтверджена нами під час використання
цього прийому організації практичного заняття для студентів спеціальності «Менеджмент
організацій». Після проведення всіх етапів гри студенти разом з викладачем оцінили
проекти, вказавши на істотні переваги і недоліки та розподіливши «призові» місця.

Аналізуючи вищевикладене, ми можемо зробити висновок, що активний курс України
на євроінтеграцію та приєднання до Болонського процесу вимагає радикальних змін щодо
підходів викладання іноземної мови за професійним спрямуванням, активізації новітніх
технологій навчання. Слід інтенсивно використовувати новітні моделі навчання, які
розвивають комунікативну компетенцію,  орієнтують студентів на дію та роботу в команді,
самоорганізують їх. Ситуативна спрямованість та співвідношення з реальними життєвими
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ситуаціями активізують практичне володіння іноземними мовами та допомагають подолати
мовні бар’єри.
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Кривонос Я.В., к. філол. н., доцент кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АДЕКВАТНОСТІ СУЧАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО КІНОПЕРЕКЛАДУ

Художній кінематограф є важливим компонентом сучасної міжкультурної комунікації.
Після ухвали Конституційним Судом України рішення про обов’язкове дублювання,
озвучення або титрування державною мовою усіх іноземних кінофільмів і, відповідно,
стрімкого зростання обсягів українського кіноперекладу, відтворення етноспецифіки
іншомовної кінопродукції засобами української мови набуває дедалі більшої актуальності.

Аналіз літературних джерел свідчить, що і в українському, і в російському
перекладознавстві теоретико-методологічні засади кіноперекладу є практично
нерозробленими,  а проблематика його не відокремлюється від загальних проблем
художнього перекладу.

Основною нормативною проблемою сучасного українського кіноперекладу є
протиріччя між:

- мовною нормою, орієнтованою на реформування існуючого правопису й узуалізацію
впроваджених змін у мовленні;

- мовленнєвою нормою, що регулює природність звучання розмовного мовлення і
визначає прагматичну адекватність перекладу;

- літературною нормою, що обмежує відтворення окремих аспектів розмовного
дискурсу першотвору.

Ці проблеми багато в чому спричинені трансформаційним станом сучасної української
літературної мови, нормативна неусталеність якої ускладнює розробку базових параметрів
адекватності українського кіноперекладу.

Зокрема, в українському фаховому мовленні на сьогодні спостерігається дві
протилежних тенденції: з одного боку, спричинена глобалізацією та міжнародними
науковими контактами інтернаціоналізація й інтенсивне заповнення його іншомовними
термінами, а з іншого – повернення до витоків українського наукового мовлення початку
минулого століття, кінцевою метою якого є очищення терміносистеми від сторонніх
нашарувань (насамперед, російського походження). Негативним наслідком цих явищ є
зростання термінологічної дублетності, яка перешкоджає розробці об'єктивних критеріїв
підбору перекладацьких відповідників для іншомовних термінів, надзвичайно поширених у
сюжетно різноманітному сучасному кінодискурсі.

Подібні проблеми виникають і при відтворенні основних маркерів розмовного
мовлення –  просторічних словоформ і сленгу.  Орієнтація на перекладацьку традицію,
актуальну для творів канонічної літератури,  але мало придатну для перекладу кінофільмів,
призводить до міжрегістрових зсувів, необґрунтованого застосування діалектизмів і
застарілої лексики тощо.

Як відомо, основу оригінального кінодискурсу становить "живе" діалогічне мовлення, і
запорукою його адекватного перекладу є природність звучання. Однак ця вимога часто
суперечить усталеним в українському перекладознавстві літературним нормам.
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Насамперед, це стосується морально-етичного аспекту відтворення поширеної в
американських фільмах грубої та лайливої лексики. У кінопрокаті США всі фільми
маркуються спеціальними кодами відповідно до рекомендованої вікової категорії глядачів, і
наявність грубої лайки є однією з підстав для обмеження чи повної заборони перегляду
кінофільму неповнолітніми особами. За відсутності такої системи в Україні, ненормативна
лексика першотвору відтворюється згідно з критерієм літературності, і у перекладі значна
частка лайливої лексики вилучається, нейтралізується або замінюється на менш експресивні
аналоги.  Однак така практика не завжди підтримується глядачами,  особливо молоддю,  яка
відзначає застарілість, "книжність" і ситуативну неадекватність традиційно вживаних
літературних аналогів табуйованої англомовної лайки.  Крім того,  в усіх культурах існують
соціальні верстви, для яких лайка фактично є нормою мовлення (злочинці, військові тощо).
Цілковите нівелювання експресивності лайки таких персонажів порушує основну вимогу
кіноперекладу – природність звучання розмовного діалогічного мовлення, а іноді навіть
створює комічний ефект, коли маргінальні суспільні елементи у перекладі говорять, як
випускники філологічного факультету.

В культурологічному сенсі найбільше труднощів у кіноперекладі, як і в перекладі
художньої літератури, виникає при відтворенні мовних явищ зі складною семантикою та
етноспецифічними конотаціями. Насамперед, це стосується гумору – каламбурів і гри слів,
на яких надзвичайно часто ґрунтується сміховий ефект у фільмах будь-якого жанру, а також
реалій та алюзій. Суттєвою перешкодою для повноцінного відтворення національного
колориту цих елементів оригінального кінодискурсу є неможливість використання
перекладацького коментаря-примітки.

Розглянуті особливості етноспецифічних конотацій тісно пов'язані з соціокультурною
проблемою вибору загальної стратегії кіноперекладу – очуження або одомашнення. На нашу
думку, вибір цієї стратегії доцільно співвідносити з видом перекладу (озвучення,
дублювання чи субтитрування) і жанром фільму.

Зокрема, в рамках стратегії очуження значно доречнішим є використання субтитрів, які
найменшою мірою змінюють оригінальний дискурс і дозволяють глядачеві усвідомлювати
його іноземне походження.

Прийом "одомашнення", за результатами опитувань глядачів і аналізу касових зборів,
найохочіше сприймається у перекладах іншомовних анімаційних і комедійних фільмів. Цей
факт пропонуємо пов'язати з психологічними механізмами проекції глядачем сюжету
кінофільму на свій внутрішній світ. При цьому маркування "своє – чуже" впливає на
результати когнітивної обробки переглянутого. Саме тому ми вважаємо прийом
одомашнення необґрунтованим для іншомовних фільмів, що зосереджують в собі негативні
елементи чужорідної культури, і неприйнятним – для фільмів жахів, адже в їх контексті
"присвоєння" негативної інформації й емоцій з текстового рівню напевне підсвідомо
поширюватиметься і на екстралінгвістичний рівень.

При розробці нормативних засад і критеріїв адекватності кіноперекладу слід зважати,
що в Україні, так само як і в більшості інших країн світу, його статус завжди був і досі
лишається значно менш престижним, ніж переклад творів літератури. Крім того, створенню
повноцінної вітчизняної наукової школи кіноперекладу перешкоджають ще й фінансові та
пов'язані з ними технічні проблеми. Однак в цілому у професійному українському
кіноперекладі спостерігається позитивна тенденція до цілісного відтворення кінодискурсу не
як лінійного текстового фрагмента, а як фрагмента культури, що відповідає сучасному
культурологічному підходу до явища перекладу.

Курпас Т. І., ст. викладач кафедри іноземних мов, СУЕМ
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В

ГОВОРІННІ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»
Основою для навчання говорінню студентів спеціальності «Менеджмент організацій» є

ділова англійська мова з урахуванням особливостей діяльності менеджера, виходячи з його
основних функцій, посадових обов’язків, знань та вмінь, необхідних для здійснення
професійної діяльності за допомогою іноземної мови. Для цього необхідно проаналізувати
системи вправ для навчання професійно спрямованого говоріння майбутніх менеджерів, а
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також виділити основні принципи і критерії створення таких вправ.
Система вправ має враховувати три етапи засвоєння матеріалу: етап осмислення

матеріалу і формування мовленнєвих навичок, етап їх удосконалення, етап розвитку
мовленнєвих умінь, що відповідає таким видам мовлення: імітативному (репродуктивному),
мовленню-відповіді або реактивному (реакції на зовнішній стимул), ініціативному або
спонтанному.

Ефективна система вправ не може базуватися на одному виді вправ, а являє собою
послідовну серію вправ, різних за структурою, способами виконання, установками. Вона
відображає ті вміння,  які потрібно сформувати у тих,  хто навчається.  Номенклатура вмінь
включає:
- вміння дискурсивної побудови зв’язного висловлювання;
- вміння оперувати мовним матеріалом, тобто описувати явища, події, факти, порівнювати
різні дані, висловлювати своє ставлення до обговорюваних явищ;
- специфічні вміння, що відносяться до безпосередніх обов’язків менеджера, наприклад,
виступати в ролі голови ділової зустрічі або її учасника [1. c. 32].

Навчання професійно спрямованого говоріння майбутніх менеджерів передбачає
створення окремої системи вправ, яка враховує особливості формування комунікативної
компетенції у мовленні: лінгвосоціокультурні й функціональні особливості ведення
професійно спрямованого діалогу, труднощі засвоєння професійної лексики. Отже, система
вправ повинна відповідати таким вимогам:
- бути послідовною і будуватися з урахуванням зростання мовних операційних труднощів
процесу навчання;
- дотримуватися трьох етапів становлення мовленнєвих умінь;
- враховувати закономірності формування мовленнєвих умінь у говорінні;
- бути раціонально організованою і включати серію вправ;
- ураховувати повторність і циклічність навчального матеріалу.

Для створення системи вправ виділяється сім головних критеріїв: комунікативність,
вмотивованість, спрямованість вправ на  сприймання і передачу інформації, рівень керування
мовленнєвою діяльністю студентів, присутність ігрового компонента, наявність опор, спосіб
організації вправ [2, c. 63].

Таким чином, навчання професійно спрямованого говоріння будується на критеріях,
характерних для навчання іноземної мови в цілому. Але процес навчання має свої
особливості і здійснюється поряд з формуванням професійної компетенції студентів.
Виходячи з основних сфер спілкування майбутніх менеджерів (телефонне спілкування,
участь у ділових зустрічах, засіданнях, переговорах, проведення та участь у презентаціях),
велика увага надається вмінням логічної побудови висловлювання, різноманітним засобам
вираження особистого відношення до подій, що обговорюються, та специфічним
функціональним умінням.

Література:
1. Казакова А.Г. Педагогическое общение: Методическое пособие. – М.: Знание, 2007. – 85 с.
2. Лисина М.И. Проблемы достижения общего результата. – М.: Просвещение, 2008. – 129 с.

Лімборський І.В., д.ф.н., професор кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ «СВОГО» І «ЧУЖОГО»
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Проблема рецепції „чужого” культурного досвіду в межах „своєї” національної
культури особливої гостроти набула саме зараз, у часи глобального зближення культурних
світів кінця ХХ –  початку ХХІ ст.   Йдеться не лише про особливу ситуацію,  коли
розмиваються і внутрішньо деформуються такі визначальні константи в житті індивіда, як
національна ідентичність, ментальність, відчуття приналежності до певної етнічної
спільноти. Формується неоднозначна стратегія розрізнення „свого” (тобто такого, що
сприймається й ідентифікується як „своє” і що далеко не обов’язково співпадає з уявленням
про герметичність національного) і „чужого” (як такого, що не сприймається, іноді бачиться
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як „вороже” і щодо якого з’являються  у власній культурі різні моделі культурного „опору”).
В якості прикладу тут можна назвати постколоніальну критику, представники якої (Е.Саїд,
Г.Бгабга, Г.Співак) послідовно обстоюють тезу про нав’язану європейцями впродовж століть
епістемологічну модель Сходу, яка фактично перетворилася на екзотизацію „чужої”
культури, що була проінтерпретована як „інша” на рівні примітивних стереотипів. Сьогодні,
на думку постколоніалістів, прийшов час перегляду та деструкції логоцентричних,
нав’язаних епохою Просвітництва ХVІІІ ст., європоцентричних моделей асиміляції й
освоєння /присвоєння  „інших” культур.

У царині теорії сьогодні вже проголошується ревізія феномену художнього перекладу
як акту комунікації поміж двома рівноправними культурами – адже надзвичайно
загострюється момент взаємодії і протистояння „чужого” і „свого”. „Переклад ніколи не був
комунікацією у безконфліктних формах, оскільки перекладач переборює лінгвістичні і
культурні відмінності іншомовного тексту шляхом їхнього послаблення і водночас активно
підтримує інші культурні стереотипи, як правило, свої, місцеві”, - наголошує сьогодні
Л.Венуті [1, 468].

За цих обставин проблеми художнього перекладу набувають особливого значення і
ваги. Поступ глобалізації відчувається у формуванні нової, так би мовити, глобальної
читацької аудиторії, яка призвичаюється до читання не стільки „культурних шедеврів”,
скільки продукції масової літератури, яка за доби постмодернізму остаточно
„легалізувалася” у якості естетичної цінності, сповнилася новими міфами і сама продукує
новий тип міфологічної свідомості, будучи покликаною задовольняти потреби масового
споживача або, за словами, Г.Маркузе „одномірної людини”. А це у свою чергу породжує
низку небезпек, з якими пов’язують розмивання кордонів власної національної культури,
зведення її до набору розповсюджених масовою свідомістю кліше, відірваних від
автохтонних витоків і вікових традицій.

Відтак перед перекладачем постає низка запитань: наскільки він може бути фаховим
реципієнтом й інтерпретатором художнього тексту, за переклад якого він береться?  Як саме
це має узгоджуватися з його естетичним смаком, бажанням зберегти своє творче обличчя і не
перетворитися на такого професіонала, який бачить своє покликання у задоволенні потреб  і
смаків пересічного „усередненого” читача? У такій системі координат сам перекладач може
стати механізмом, який тиражує й примножує перекладений художній текст як технічний
„продукт” постіндустріального суспільства.

Щоправда, – і про це є всі підстави сьогодні говорити – саме масова література виявляє,
так би мовити, найбільшу „інтернаціональність”. Йдеться насамперед про те, що вона легко
ідентифікується в різних національних культурах як „своя”, оскільки апелює до тих
механізмів колективного підсвідомого, що базуються на глибинних архаїчних і міфологічних
константах людської свідомості. А в ній, як відомо,  світ чітко поділений на дихотомічні
начала: кохання/ ненависть, життя/ смерть, добро/зло, які в масовій літературі представлені
завжди чітко, прямолінійно і подекуди навіть тенденційно підкреслено.

Інша річ, коли йдеться про твори постмодернізму, які активно апелюють до
дискурсивних практик масової літератури, але використовують її з іншими цілями і
художніми стратегіями. Наявність ігрових площин постмодернізму змушує кардинально
переосмислити уявлення про структуру художнього тексту, його внутрішні механізми,
поетику твору в цілому. На перший план виступають проблеми інтертекстуальності,
децентрації, деконструкції, деканонізації тексту, „відмінності і письма” (за Ж.Деррідою), а
також різні явища надтекстовості, гіпертекстовості, унітекстовості, мегатекстовості.
Звичайно, це зачіпає і стратегію художнього перекладу, який стикається з низкою проблем
„розімкненості” і „відкритості” художнього тексту до інших дискурсів, в тому числі як
класичної, елітарної, так і масової культури. При цьому оцінка читачем постмодерністського
тексту може відзначатися  діаметрально різними поглядами. З одного боку,
постмодерністські твори можуть вражати своєю „читабельністю” незалежно від
національного середовища, куди „потрапив” твір постмодернізму. Найбільш показові
приклади – романи У.Еко „Ім’я троянди” і Патріка Зюскінда „Парфумер”, переклади яких
міцно утримували упродовж тривалого часу   позиції бестселерів у багатьох країнах світу. А
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з іншого, –такий автор, як американець Томас Пінчон. Він, наприклад, цурається
публічності,  як і його попередник Д.Селінджер,  віддає перевагу самотньому образу життя і
уславився „нечитабельними” романами, що їх критика вважає визначними досягненнями
постмодерністської естетики і поетики.

Парадигматика взаємодії „свого” і „чужого” при перекладі художнього твору залежить
від багатьох факторів як літературного, так і позалітературного характеру. Принаймні вона
увиразнює низку проблем, що безпосередньо стосуються історичності процесу розуміння
оригіналу і його перекладу, включеності  їх в широкий національний і понаднаціональний
контекст, герменевтичних проблем інтерпретації та реінтерпретації тексту, а також його
рецепції і перекладачем, і читачем. В акті зустрічі „свого” і „чужого” включаються такі
механізми художньої свідомості, які увиразнюють художній переклад як можливість
впливати на інше культурне середовище, змінювати його, а, можливо, і запроваджувати нові,
невідомі раніше художні структури, символічні жести і образи. Водночас саме художній
переклад у цьому плані змушує спрацьовувати механізми самозбереження власної культури,
що особливого значення набуває саме зараз, за доби глобалізації з її тенденцією до уніфікації
світових літературних шедеврів.

Література
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Луценко Г.М., доцент кафедриа теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ
Прислів’я – це мовне явище з давньою історією – близько 4500 років. За весь час свого

існування вони використовувалися з різноманітною метою – естетичною, виховною,
навчальною, аргументативною, юридичною, тощо. З плином часу змінам підлягали не тільки
функціональні аспекти прислів’їв, але й джерела їх поповнення. Сучасні прислів’я
відображають соціальні зміни, зокрема, загальну тенденцію до демократизації. Сфери креації
охоплюють, головним чином, шоу-бізнес, інформатику, економіку, рекламний бізнес та
політику.

Термін  “прислів’я” має свою історію визначення. В свій час розглядали прислів’я як
будь-яку форму “folk speech” і відносили до них заповіді, афоризми, парадокси,
компліменти,  побажання,  тости,  короткі байки,  анекдоти,  молитви тощо.  До 18-го століття
прислів’я характеризували як метафоричні фрази, порівняння і дескриптивні епітети. У
сучасній науковій літературі під прислів’ям  розуміють короткий, ритмічно організований,
образний афоризм. Ці одиниці є носіями універсальних істин, узагальнених спостережень.
Тематика охоплює широкий спектр питань, а саме: сімейне влаштування, матеріальну
забезпеченість, погодні умови, місце та значущість жінки у суспільстві, релігію та менталітет
тощо.

Тож, прислів я – це історично утворені одиниці, які відображають мовну картину світу,
зберігають, передають соціальний досвід та моделюють стереотипи поведінки.
Біфункціональність англійських прислів’їв прослідковується в їх прерогативі реалізовувати
функції номінативних/комунікативних одиниць. Своєю образністю, виразністю,
компактністю прислів’я наближаються до фразеологізмів і приказок, але при цьому
відрізняються від останніх здатністю висловлювати закінчену думку.   Прислів’ям
притаманні типові фразеологічні властивості, а саме: стійкість відтворення, здатність до
семантичних трансформацій, цілісність номінації.

Актуальним є розмежування прислів’я та приказки. Приказки реалізують номінативну
функцію,  а прислів’я –  комунікативну.  Приказки на відміну від прислів’їв не позначені
дидактичністю та завершеністю думки.

Складність визначення прислів’я полягає у тому, що воно нерідко підмінюється іншими
термінами.

Прислів’я як комунікативні одиниці вищого рангу належать до розряду нетипових
текстів малої форми (жарти, анекдоти, епіграми, загадки, проблеми,правила, закони,
аксіоми).
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Мала форма прислів’їв об’єктивується структурою, складеною з одного простого чи
складного речення. Прислів’ям як нетиповим текстам притаманна відсутність сильних
позицій, фабули, структурно-композиційних параметрів звичайних текстів, зафіксованого
авторства та дійових осіб. Виразність, експресивність, компактність сприяють їх легкому
сприйняттю, запам’ятовуванню і відтворюванню.

Англійські  прислів’я представлені питальними, розповідними та імперативними
реченнями з притаманними їм конституційними змістовними та прагматичними
властивостями.

Моделі розповідних прислів’їв (Life begins a forty)  представлені суб’єктом  і
предикатом. Доповнення та обставини є необлігаторними.

Існує група англійських прислів’їв, яка позначена імперативністю (Give credit where
credit  is  due).  Стабільним компонентом цієї моделі є дієслово,  до якого приєднуються
доповнення/обставини. Глобально спонукальні прислів’я репрезентовані поширеними
реченнями з притаманною їм динамічністю та директивністю.

До пограничних належать прислів’я, графічно позначені питальністю (Why keep a dog
and bark yourself?). Інтерогативні прислів’я мають ілюзорний характер, що унеможливлює
класифікацію цієї групи.

Прислів’я англійської мови створюються за певними структурно-семантичними
законами, вивчення яких допомагає ідентифікувати основні моделі цих одиниць. Для
англійських прислів’їв притаманним є їх вживання в евфонічних формах, що сприяє
експресивності та відтворюваності. Серед численних структур висловів-прислів’їв
виділяються два типи моделей з притаманними їм формальними та семантичними
показниками. Домінантними за репрезентацією є розповідні прислів’я, їм поступаються
імперативні.

У глибинній структурі прислів’їв реалізується порада, застереження, побажання, які
адресовані реципієнтам з метою створення канонізованих стереотипів поведінки.

Існують деякі тенденції розвитку прислів’їв. По-перше, вони підлягають скороченню,
по-друге, набувають структури простого розповідного  речення.

Прислів’я – це відкрита парадигматична група, в якій специфічно відображається мовна
картина світу. Аналіз поверхневої та глибинної структур прислів’їв вказує на їх близьку
гомогенність з іншими неприслів’ями.

Англійські прислів’я відрізняються глибиною думки, експресивністю, емоційністю,
компресією форми та специфічною реалізацією текстових категорій.

Вивчення прислів’їв у тексті свідчить про те, що це – поліфункціональні одиниці, яким
притаманне бінарне вживання у якості номінативних та комунікативних одиниць.
Життєздатність прислів’їв виявляється у їх полі функціональності, благозвучності та ритмі.

Вік прислів’їв, їх належність до духовних культур народів, стабільність, значний
тематичний обсяг – все це дозволяє визначити прислів’я як універсальний еволюціонуючий
код глобальних духовних та життєвих знань, що максимально пристосовані до активного
засвоєння , запам’ятовування та вживання.

Микрюков А.А., доцент кафедриа теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

МЕТОДИКА ДЕШИФРОВКИ И ПЕРЕВОД РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СОКРАЩЕНИЙ В
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

К числу типичных лексико-грамматических трудностей при переводе научно-
технических текстов относят дешифровку и перевод многокомпонентных
терминологических сокращений (МТС) для которых в зависимости от этапа их адаптации в
языке могут быть характерны или наличие высокой степени подвижности, неустойчивости и
лабильности в форме выражения, или, наоборот, ее устойчивость и стабильность, что
позволяет даже выделить модели образования некоторых научно-технических сокращений.
И хотя в области теории и практики перевода ведутся многочисленные исследования,
раскрывающие сущность и причины появления сокращений, способы образования
различных  типов сокращений и их продуктивность в обогащении языка новыми вариантами
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языковых единиц, вопросы технологии перевода МТС пока не стали объектом пристального
внимания специалистов. Между тем решение этих вопросов имеет большое значение для
практической деятельности переводчиков. В предлагаемой статье делается описание некото-
рых сторон технологии перевода терминологических сокращений, в частности, этапы их
перевода, их содержание и целевое назначение.

Дешифровка МТС (восстановление несокращенной формы коррелята) является первым
этапом при переводе терминологических сокращений, который предполагает, во-первых,
просмотровое чтение иноязычного текста с целью определения области научного знания, в
которой то или иное МТС функционирует при передаче научно-технической информации, а,
во-вторых, лингвостилистический анализ "макро- и микроконтекста предложений", в
которых употребляются сокращения с целью обеспечения корректности выбора из ряда
зафиксированных   в словарях коррелята МТС. Например, "САТ" можно определить
значение на основе анализа микро- и макроконтекста сокращения, с которым из числа
следующих словосочетаний оно коррелирует в текстах оригинала в полупроводниковой
технике.

При переводе терминологических сокращений-неологизмов (СН), незафиксированных
в специальных научно-технических словарях, предполагается, что указанные виды работ
дополняются лингвистическим анализом структуры сокращений с целью определения в ней
моделеобразующих элементов или моделей, на основе которых образованы сокращения.
Затем на основе данных о зонах функциональных значений моделеобразующих элементов
как буквенных, так и графических осуществляется предварительная дешифровка МТС.
Однако при дешифровке сокращений-неологизмов с целью выделения моделеобразующих
элементов с их последующей дешифровкой следует также учитывать ряд моментов, которые
создают дополнительные трудности при переводе: а) возможности сращивания сокращений с
обозначениями;

б) математизированное представление неологизма-сокращения в тексте, которое
соотносимо с уже известным сокращением;

в) возможность включения в структуру МТС сокращения, элементы которого не входят
в коррелят рассматриваемого сокращения;

г) отсутствие в буквенном составе МТС некоторое элементов коррелята или появления
таких элементов, которые не соотносятся ни с одним из его компонентов.

Результаты анализа языковой структуры МТС - неологизмов впоследствии
коррелируются в ходе лингвостилистического и лингвострановедческого анализа микро- и
макроконтекста предложений, в которых оно употребляется.

Ко второму этапу работы относится подготовка вариантов перевода МТС к их
коррелятам на основе применения правил перевода свободных атрибутивных
словосочетаний и с учетом зависимости выбора приема перевода сокращения от его типа.

На заключительном этапе осуществляется выбор одного из вариантов перевода, исходя
из целей, задач и условий межъязыковой коммуникации. К основным этапам перевода МТС
можно отнести:

1) дешифровку сокращений с целью восстановления полной формы коррелята;
2) подготовку вариантов перевода на основе применения правил перевода свободных

атрибутивных словосочетаний и с учетом зависимости выбора приема перевода от типа
сокращения;

3) выбор оптимального варианта перевода исходя из целей, задач и условий
межъязыковой коммуникации.

Піддубний А.С., ст. викладач кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

СУБСТАНДАРНІ АНТРОПОНІМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ:
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ

Власні прізвища, по-батькові, прізвиська, псевдоніми людей генетично пов’язані один з
одним, мають спільні основи: власні імена утворюються на базі прізвиська, при цьому й ті, й
інші виступають джерелом прізвищ.  Прізвища у свою чергу можуть стати ґрунтом для
прізвиська й власного імені. Усі вищезгадані типи власних назв можна зарахувати до
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антропооснови, яка характеризує ту чи іншу особу за фізичними властивостями і недоліками,
за поведінкою, за походженням, порівнює людину з різними предметами, тваринами,
птахами, рослинами, відображає професію, соціальний статус і т. ін.

Прізвиська та клички людей, як представники неофіційної антропонімії,
характеризуються найактивнішим застосуванням в сфері лексичних субстандартів
англійської, німецької та української мов. Субстандартні антропоніми відзначаються такими
ознаками просторічної лексики та фразеології, як етико-стилістична зниженість відносно
літературного стандарту та різноманітна інвективність [3, с. 18]. Розбіжність між кличкою та
прізвиськом полягає в галузі застосування – кличку можна використовувати як пряме
звертання до її носія [1, с. 59].

Прізвиська займають проміжне положення між власною та загальною назвою.  Метою
загальних назв є характеризування, тому переклад їх змісту на іншу мову відіграє дуже
важливу роль. Призначенням власної назви є ідентифікація. Тому вони не перекладаються в
повному розумінні, а транслітеруються, транскрибуються і т. ін..

Усі прізвиська можна поділити на такі, що передаються на іншу мову без коментарів, та
на ті, що потребують лінгвістичного та культурологічного пояснення. Першу групу
складають прізвиська, що мають за основу загальну міжнаціональну асоціативну базу. Це
прізвиська, створені загальними назвами (angel, Engelchen – «янголятко», giant, Riese –
«велетень»  та ін.  [7]).  Сюди також можна віднести прізвиська,  що утворилися від
конотативних онімів (Einstein, Pavarotti, Abel, Herkules).

Проте не всі оніми, що відомі українській, англійській та німецькій культурі, мають
однакові конотації. Наприклад, прізвисько «Münchausen» в національному сприйнятті –
романтик,  фантазер,  в англійській мові – лише людина,  що розповідає небувальщину,  а для
німця – брехун та ошуканець.

Переклад метафоричних та метонімічних значень слова також відзначається певними
труднощами. Емоційно забарвлені порівняння – це вихідний пункт метафоричного
перенесення. Такі порівняння виникають на основі того, що тваринам та неживим істотам
приписуються людські риси та якості, які в свою чергу в «зворотному порядку» переносяться
на людину (as sly as a fox – ein schlauer Fuchs – хитра лисиця [7]). Проте не всі народи
приписують одним і тим самим тваринам чи речам однакові якості. Наприклад, порівнявши
вирази «dürr/mager wie ein Hering» – «худий як жердина/тріска», «sulky as a bear» – «злий як
собака» [7], можна чітко прослідити різницю в предметі порівняння – «оселедець» та
«жердина/тріска», «ведмідь» та «собака».

Іншим аспектом цієї проблеми є схожість фразеологізмів, які мають різні значення.
Наприклад, німецький вислів «Weiße Rabe» має позитивне значення «розумна, обдарована
людина», тоді коли український «біла ворона» та англійський «white crow» фразеологізми –
негативне «несхожий на інших» [7].

Велику складність для перекладу виявляє такий випадок метафоричного перенесення як
антономазія. Наприклад, такі прізвиська як «Lilo»  чи «Wilkie» повинні обов’язково
супроводжуватись лінгвокультурологічним коментарем (зовнішня схожість з німецьким
актором Lilo Wanders; «Wilkie» – традиційне прізвисько людей з прізвищем Collins [1, с. 63]).
В іншому випадку прізвисько буде сприйматись як дещо суцільно далеке від української
традиції, як ім’я, що несе в собі відбиток екзотичності.

Розглядаючи фразеологізми потрібно відзначити проблеми перекладу сталих парафраз
до назв країн, міст, відомих особистостей та ін. Наприклад, крім перекладу на українську
мову, для парафрази-фразеологізму «das nasse Dreieck» (мокрий трикутник) потрібно додати
культурно-історичний коментар.  Але носію мови він нагадає одразу ж про Першу Світову
війну, про трикутник німецьких морських фортець Helholand, Wilhelmshaven та Сuxhaven в
Північному морі. Розмовна назва «the Bear» нагадує про традиційне на Заході уявлення про
Росію, як про країну ведмедів, балалайок та матрьошок.

Великі труднощі при перекладі викликають прізвиська-каламбури, наприклад «die
Schweizer» (швейцарці) – прізвисько «die Schwitzer»  (від «schwitzen»  –  потіти),  «Bathing
Towel» (Роберт Баден-Пауел). Під час перекладу втрачається гра слів та асоціативний зв'язок
утворення прізвиська.
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Отже, не всі прізвиська передаються однаково на українську мову. Для перекладу
можна використовувати транскрипцію, транслітерацію, калькування та описовий переклад.
Прагматична мета будь-якого мовного знаку – набути зрозумілості. Саме від цього залежить
вибір найбільш доречного способу перекладу.
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ТЕОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В
ПОСТКОЛОНІАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ

Метою дослідження є спроба розглянути проблему репрезентації «Іншого» в межах
постколоніальної парадигми. Дослідження цієї проблематики набуває особливої ваги та
актуальності. Сьогодні ми перебуваємо в ситуації, коли питання національної ідентичності,
творення нової європейської спільноти, як суми «малих європейських ідентичностей», постає
знову і знову та виходить поза межі літературознавства.

З позиції компаративістики можемо зробити висновок, що сьогодні національні
літератури включаються в сучасний діалог культур та беруть участь у кроскультурній
взаємодії Питання національної ідентичності, що особливо гостро актуалізувались у ситуації
постколоніалізму, хвилює багатьох дослідників.

Ф. Фанон і Г. Бгабга розглядають формування ідентичності «Інших» на прикладі
колонізованих народів. Ф. Фанон, наприклад, у цьому процесі ключову роль відводить мові:
«Колонізація стверджується за допомогою мови, або мови влади». На думку Ф. Фанона,
етнічний «Інший» необхідний для створення і підтримки різноманіття в сучасному
суспільстві, а також для формування уявлення про «Себе» [4, 232]. Англо-американський
дослідник Г. Бгабга розглядає колоніальний дискурс як засіб формування колоніального
суб'єкта як колонізуючого, так і колонізованого. При цьому національна ідентичність
колонізованих будується за правилами метрополії і через дискурс метрополії. Будь-який
націоналістичний дискурс вибудовує національну ідентичність за правилами метрополії і
претендує на те, щоб зайняти місце колоніальної імперської влади. Г. Бгабга підкреслює
перформативну природу ідентичності, яка завжди будується за допомогою нарративів. Таким
чином, національну ідентичність можна розглядати як форму нарративу і перформансу,
тобто створюваного нацією колективного оповідання, уявлення про самих себе та «Інших»
[3].

Сучасні західні Postcolonial і Cultural Studies пропонують розглядати національну
ідентичність не як постійну величину, а як історично мінливий, нескінченно триваючий
проект, що здійснюються за допомогою різних форм медіа (ЗМІ, література, образотворче
мистецтво, архітектура, церемонії і ритуали і т. д.), які і є засобами формування національної
ідентичності.

Е.  Саїд,  досліджуючи європейську літературу XIX  ст.,  вводить поняття дискурсу
орієнталізму. Дискурс орієнталізму, на думку Саїда, це, перш за все, спосіб ствердження та
функціонування колоніальної влади Заходу, через який формується ідентичність самого
колонізатора. Ідентичність колонізатора, у тому числі і національна, будується через
відношення до «Іншого» за допомогою відповідного колоніального дискурсу [1].
Американський вчений у праці «Орієнталізм» достатньо ґрунтовно досліджує проблему
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«Іншого», його ідентичність та способи його репрезентації. «Ідентичність «Я» або
ідентичність «Іншого» далека від того, щоби бути чимось статичним, а є насправді
досконало опрацьованим історичним процесом, що відбувається як змагання і втягує в себе
індивідів та інституції в усіх суспільствах» [1,  429].  Е.  Саїд,  який досліджував дискурсивні
практики продукування «Іншого» в наукових і художніх європейських текстах, доводить, що
«Іншим» для Європи виступає Схід, який є невід'ємною частиною європейської матеріальної
цивілізації і культури, її ідентичності, яку «орієнталізм виражає і репрезентує як складову в
культурному й навіть ідеологічному плані як певний спосіб дискурсу [1, 12].

У праці «Культура та імперіалізм» Е. Саїд поєднує проблеми глобалізації з проблемами
національної культурної ідентичності [2]. Вчений аналізує проблему національної
ідентичності та проблему репрезентації «Іншого» в літературі і культурі країн – метрополій
через взаємовідносини культури (і передусім літератури) та імперської політики й
антиімперського опору. Художня література, на його думку, не може стояти осторонь від
політичних процесів, і майже всі літературні твори можна помістити в глобальний
імперіалістичний контекст, показавши їх залежність від тієї чи тієї політики. В будь-яку
епоху можна простежити залежність культури від ідеології та політики. В праці «Культура й
імперіалізм» Е. Саїд аналізує цю залежність у постколоніальному аспекті. Вчений стверджує,
що культура асоціюється з конкретною нацією та конкретною державою. «У цьому сенсі
культура є джерелом ідентичності» [2, 13].

Проблемами національної ідентичності займаються й українські науковці. Зокрема,
феномен поєднання національної ідентичності та літератури розглядає Л. Сеник. Він
зазначає: «Втрата національної ідентичності є загрозою для існування не тільки літератури, а
й нації, бо з втратою літератури почнеться обмеження функцій національної мови, а відтак і
зруйнування нації» [5, 46].

П. Іванишин доводить, що «врахування теорії національної ідентичності дозволяє дати
сутнісну, максимально вичерпну дефініцію культурно-психологічних процесів, що
здійснюються в межах художнього твору» [6, 117].

Отже, кожна література будь-якого рівня розвитку по-своєму сприймає, відтворює і
закріплює в пам'яті образи «Інших», такі образи, які характеризують або окремі сторони,
риси і властивості цих «Інших», або в цілому їхню «сутність», їхню ідентичність на фоні
власних уявлень про норму і цінності. Постколоніальні дослідження дозволяють вийти на
новий рівень розуміння суперечливих процесів формування національної ідентичності і
міжнаціональних, міжетнічних конфліктів сучасного світу, що загострилися, як в колишніх
метрополіях, так і на територіях колишніх колоній.

Література:
1. Саїд Е.В. Орієнталізм. – К.: Основи, 2001. –  511 с.
2. Саїд Е. В. Культура й імперіалізм. – К: Критика, 2007. – 608 с.
3. Bhabha H. Location of culture / H. Bhabha. – L.; N.Y., 1998. – 285 p.
4. Fanon, F. National Culture. The Postcolonial Studies Reader / F. Fanon. – L.;N.Y., 2001. – 232 p
5. Сеник Л. Національна ідентичність української літератури в умовах тоталітаризму: 30-ті роки і пізніше
(проблема літературної опозиції) // Літературознавство: Матеріали III конгресу Міжнародної асоціації
україністів (Харків, 26–29 серпня 1996 р.).– К.: АТ „ОБЕРЕГИ“, 1996.– С. 46.
6. І ванишин  П.В. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні
аспекти): Монографія.– Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2005.– 308 с.

Рагузіна Л.Ю., к. ф. н., доцент кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КІНО/ВІДЕО ДИСКУРСУ
Кіно/відеопереклад відрізняється більшою можливістю для творчості, наближаючись у

цьому сенсі до письмового перекладу, адже кіно – це мистецтво, і кращі зразки жанру є
шедеврами світової культури XX століття.

Не понизити загальне художнє сприйняття, не спотворити задум автора, якість діалогів,
мовні характеристики (по можливості), зберегти стиль, передати епоху та індивідуальність –
почесна, але нелегка місія. При непідготовленому усному перекладі фільму/відео, на жаль,
втрати неминучі, але треба намагатися звести їх до мінімуму. Мабуть, одна з труднощів кіно-
та відеоперекладу – це те, що персонажі кінофільмів і телесеріалів, на відміну від учасників
переговорів або виступаючих на міжнародних конференціях, не враховують інтересів
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можливих перекладачів, не говорять „під переклад” (тобто спеціально враховуючи інтереси
перекладача з метою підвищення адекватності комунікації). Переклад кіно/відеоматеріалів
поєднує риси синхронного, послідовного та письмового перекладу залежно від мети й
характеру роботи (переклад на аудиторію, для дубляжу, при озвученні та ін.). До появи відео
робота йшла в основному із зарубіжними кінофільмами, які або дублювалися повністю, або
переводилися усно під час переглядів, кінотижнів, кінофестивалів, показів та ін. Фільми, що
потрапили в СРСР легально,  як правило,  мали монтажний лист,  і завдання перекладача
полягало в озвученні під час кіносеансу (заздалегідь прочитавши або перевівши
першооснову). „Крадені” фільми, тобто їх копії, перекладалися часто „на льоту”, на слух, що
потребує чималої майстерності.

У 80-х роках,  з початком „відеобуму”,  відеофільми,  що потрапляли на ринок у
більшості випадків нелегально, озвучувалися поспіхом, без підготовки, часто із значними
спотвореннями й великою втратою інформації, оскільки робота йшла в прискореному темпі,
без сценарію або інших матеріалів, у напівлегальних умовах.

Кіно/відеопереклад без підготовки – украй складний процес, що вимагає великого
досвіду й знань. Якщо немає можливості переглянути монтажний лист (сценарій), то треба
хоч би постаратися заздалегідь подивитися матеріал. Якщо й це неможливо, то знайти
інформацію про цей фільм у відповідних виданнях і переліках, хоч би анотацію. Якщо це
екранізація, то допоможе знайомство з першоджерелом.

При роботі над перекладом фільму на перше місце виходить екстралінгвістичний
контекст, тобто відеоряд, який багато в чому полегшує роботу, сприяючи адекватнішому
перекладу. Але все-таки основною проблемою залишається аудіювання (сприйняття й
розуміння), украй утруднене в кіно/відео. На міжнародній конференції в ООН перекладачеві-
синхроністу знайома тема обговорення, досвідчені оратори спеціально говорять поволі й
чітко.  Актори ж на екрані говорять,  як у житті (і швидко,  і нерозбірливо,  з сигаретою в
зубах). У діалогах звучать жаргон, сленг, просторіччя, діалектизми, терміни. Маса еліптич-
них (незавершених) речень, фразеологізмів, алюзій. Ще більш утрудняють переклад різні
шуми й музика, а також діалекти, особливості вимови (шотландців, австралійців, індійців та
ін.).  Оскільки аудіювання вельми утруднене,  то в справу вступають ерудиція,  логіка та
інтуїція, здогадка, уміння заповнити пропуски (коли ви не зрозуміли) загальними фразами,
що не суперечать логіці розвитку сюжету.

Чим більше фільмів ви побачите в оригіналі,  тим більшим є шанс на успіх при їх
перекладі, тим краще сприйматимете особливості сучасної розмовної мови, різні вимови,
діалекти, функціональні стилі.

Особливу увагу треба зосередити на передачі нецензурної лексики, якою рясніють
голлівудські кінофільми. З урахуванням морально-етичних міркувань, а також традицій
української літератури потрібно таку лексику нейтралізувати.

Проте якість перекладу, на жаль, залишається низькою. Частково це пояснюється
порівняно невисоким рівнем оплати за цей вид перекладу або ж перекладачів (та й
редакторів) підводять відсутність ерудиції, незнання реалій, також не враховується контекст
і багатозначність англійських слів.

Сиборова О.Л., викладач кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

SUBTITLING AND DUBBING DIFFERENT GENRES OF THE AUDIO-VISUAL TEXTS
The media play an important role in this age of globalization and global communications.

The introduction and subsequent boom in satellite television, plus the Internet, has made the world a
much smaller place, allowing different peoples, cultures and languages to interact more frequently.
The “screen” is a primary vehicle for this interaction and as a result the audio-visual translator has
an increasingly important role to play.  Subtitling and dubbing are the two methods of language
transfer in translating types of mass audio-visual communication such as film and television.
Subtitling can be defined as the process of providing synchronised captions for film and television
dialogue (and more recently for live opera); while dubbing refers to any technique of covering the
original voice in an audio-visual production by another voice.  The “audio-visual text” is a complex
medium.  The translator encounters verbal and non-verbal information, meanings openly expressed
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and others inferred by more subtle forms of communication; a rise in intonation, a gesture
accompanying the utterance, etc.  At any moment the translator has to consider the context of the
whole film in order to reach a successful transcultural translation.  Context in AVT must be
understood very broadly and should include:

· Linguistic co-text.
· Polysemiotic context (images, sounds, nonverbal signs, camera shots, etc.).
· Function and relevance of the culture-specific reference in the larger context of the film.
· Technical constraints at that particular moment in the film (e.g. close-up shot causing

difficulty in the case of dubbing, long and fast-paced lines of dialogue for subtitling, etc.).
· Target audience of that particular film.
· 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.).
· General cultural context (to what extent are cultural references shared between SC and TC?

What relationships exist between SC and TC?), and so on.
· Genre of the film.

The genre creates a certain style of expression and consequently affects how the translator
transposes the original dialogue if congruency is to be established between the character we see and
what (s)he is purported to be saying in the translation. The genre partly determines the linguistic
register to be used. Audio-visual genres, in a broader sense, are characterized by different discourse
patterns and function in different ways. In films and television series a “performance” takes place.
In news programmes the presenter follows a pre-defined format.  In a documentary, the speakers are
closest to “being themselves.” They are not performing a role or following theatrical norms.  The
conversations are spontaneous and natural. News programmes and documentaries aim essentially to
inform the public whereas films and television series serve to entertain their audiences. Yet it is
dangerous to establish strict divisions between the different genres as they do overlap. A series and
news programme might inform and entertain. Translating a court scene in a police series may be
similar to translating a trial during a news programme (legal jargon, formal register and so forth).
Nevertheless, each of these situations fulfils a different function within the context of the
programme as  a  whole.  In  the  first  case,  the  scene  forms  an  integral  part  of  the  plot  whereas  the
second informs the viewer about established facts. This might affect the way in which the dialogues
are transposed in the subtitled and dubbed versions.

In essence, when transposing a film or television series, the translators tend to portray to their
audience the spirit and heart of the work, rather than striving to provide a pure literal translation of
the spoken words. With the news programme and the documentary, the subtitler prefers to remain
very  close  to  the  original  dialogue  ensuring  that  the  audience  will  receive  the  essential  facts  with
aesthetic concerns being of lesser importance.  When comparing subtitles and dubbing, it can be
seen that the language used is quite different. While subtitles prefer formal language, the language
used is dubbing is more colloquial. This characteristic reflects the way languages can be used –
which can be written or oral.

Сисоєва В.Ф., професор кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ
ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЧА

Міжкультурна комунікація, яка останнім часом набула значного поширення, висуває
вимоги формування лінгвосоціокультурної компетенції перекладача, через якого і
відбувається у більшості випадків така комунікація.

Досконале володіння мовою оригіналу і мовою перекладу часом не може передати всі
нюанси, емоційні сторони мовлення співрозмовників, оскільки знання граматичної будови
мови, лексичного матеріалу  недостатньо для ефективної комунікації з представниками іншої
культури, в  якій склалися свої традиції, звичаї, манери поведінки.

Оволодіння міжмовною комунікацією як засобом міжкультурного спілкування
неможливе без вивчення відповідної культури. Особливості формування
лінгвосоціокультурної компетенції у майбутніх перекладачів має відбуватися у світлі
Рекомендацій Ради Європи, які дають три виміри соціокультурної компетенції:
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- соціолінгвістична, яка стосується стильового та соціально коректного аспекту
комунікативної мовної компетенції;

- соціокультурні знання, які не залежать від комунікативної мовної компетенції, але є
часткою загального світогляду студентів;

- інтеркультурні навички та вміння, які включають в себе здатність бути посередником
між своєю та іншими культурами й ефективно вирішувати питання інтеркультурних
непорозумінь.

Значною перепоною у міжкультурному спілкування є різниці в етиці і поведінці
комунікантів, закладених різницею національних культур. Так, наприклад, під час
переговорів українською мовою на початку речення можна вживати ”бачите, ми б хотіли
привернути вашу увагу...”,  але дослівний переклад англійською мовою “you see”  є
некоректним. Звертання ”пан Джон”, ”пані Елізабет” при перекладі англійською як Mr.
John, Mrs. Elisabeth, некоректні, оскільки в англійській мові Mr., Mrs. вживається перед
прізвищем – Mr. Brown, Mrs. Blackmoor, в той час як в українській мові пан, пані ставиться і
перед ім‘ям, і перед прізвищем – пан Степан, пан Бойко. Українське кліше ”обговоримо це у
робочому порядку” не можна перекласти як We’ll discuss it in a working order, оскільки такого
поняття в англійській мові немає і переклад буде незрозумілим для рецепторів.

Лінгвосоціокультурна компетенція, формування якої визначено як одна із цілей
навчання міжкультурній комунікації, а це включає і вивчення іноземної мови, має
трьохкомпонентну структуру і включає лінгвістичний, соціо- і лiнгвопрагматичний,
культурно-прагматичний компоненти.

При навчанні міжкультурному спілкуванню неможливо відтворити повну об‘єктивну
картину іншомовного світу і його культури,  оскільки її просто не існує.  Однак не слід
нехтувати можливістю змоделювати світ іншомовної культури з деякою ступінню повноти і
компетентності. Ситуації міжкультурної комунікації, що моделюються на заняттях, повинні
базуватися на моделях обидвох культур – рідної й іншомовної. Інакше, з одного боку, це не
будуть ситуації міжкультурного спілкування,  а з другого боку,  без цього неможливо буде,
наприклад, загострити увагу і чуйність тих, хто навчається, про відношенню до чужої
культури.

Створення моделі іншомовної культури, яка дозволяє відтворити соціально-культурний
простір і елементи соціокультурного оточення і сформулювати на цій основі
лінгвосоціокультурну компетенцію, можливо в умовах навчання лише через максимальне
насичення навчальних матеріалів автентичними аудіо-, відео- і друкованими матеріалами. Це
вимагає принципово нових підручників, посібників і інших компонентів навчально-
методичного комплексу для всіх етапів навчання. Потрібні нові навчальні матеріали як за
змістом, так і за формою.

Завдання формування лінгвосоціокультурної компетерції у штучних умовах навчання
іноземній мові і міжкультурному спілкуванню може успішно вирішуватися, оскільки для
цього є певні соціально-психологічні передумови, які є релевантними як для особистості
того, хто навчається, так і для спеціально організованого навчально-виховного процесу.

Скворцова Є. І., ст. викладач кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

КОЛІРНА НОМІНАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Світ кольору представлений у мові широким спектром лексичних одиниць, що

інтерпретують інформацію, яка надходить по зоровому каналу зв’язку. Створювана
інтелектом людини мовна картина світу включає як свій фрагмент складну, дисперсну
колористичну побудову, елементи якої розташовуються по її первинному та вторинному
ярусах.

Комунікативна природа й спрямованість мовного зображення колірного простору – це,
перш за все, наслідок дії фактора людини в мові. Семантизація базових кольоронайменувань
здійснюється за допомогою типових об’єктів-носіїв відповідних колірних ознак. Такі об’єкти
є суттєвими в життєвому просторі людини: black – having the colour of soot or coal; white – of
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a colour like that of new snow or clear milk. Склад номенклатури базових кольорів
визначається їхньою комунікативною та інформаційною значимістю.

Колірні фрагменти вторинної мовної картини є суб’єктивними. Якщо первинний ярус
мовної картини кольору являє собою комунікативно орієнтовану раціональну обробку
інформації про колір,  то вторинний ярус мовної картини світу містить в собі різноманітні
колірні образи в наслідок емоційно-чуттєвого заломлення відповідних фрагментів із
первинного ярусу. Саме вторинна мовна картина світу фіксує національно-культурну
специфіку уявлень мовного колективу про колір і його роль у житті людини,  а також
специфіку колірних асоціацій, котрі стають основою формування смислових відтінків
кольоронайменувань, якими оперує даний мовний соціум.

Комунікативна природа кольоронайменування та частково його денотативна
невизначеність зумовлюють гнучкість його семантичної структури. Кольоронайменування
здатне передавати багату гаму смислових відтінків. Крім емотивного та оцінюючого
компонентів, конототивну сферу кольоронайменувань може бути представлено рядом інших
експресивних та інформативних конотацій, через які висвітлюється суттєва позамовна
інформація про колір, котра зберігається в інших знакових системах або надходить з
емпіричних джерел. Така інформація в семантиці колірних номінацій є наслідком
пристосування їхньої змістової структури до комунікативних потреб адресата.

Подібно до того як реальний колірний сигнал може ставати інформаційно та емоційно
значимим для людини,  конототивна зона значення може містити в собі додаткові
компоненти експресивного, інформативного характеру.

Емпіричний фонд уявлень про колір поділяється на емоційно-чуттєвий та побутовий.
Емоційне сприйняття колірних сигналів у типових позамовних ситуаціях стимулюють
формування відповідно емотивно-афективного або емпіричного компонентів у семантиці
найменувань кольору.

Механізм впливу колірного образу, який створюється мовними засобами, на емоційну
сферу людини базується на здатності людини штучно викликати у себе відчуття кольору, а
також весь комплекс інших, пов’язаних з ним відчуттів та емоцій.

Колірний концепт, який виступає комунікативно значущим у тій чи іншій ситуації,
надає відповідне комунікативно-функціональне навантаження колірній номінації, котра
використовується у ситуації, яку представлено мовними засобами.

Колірна гама англійської мови відзначається багатством і різноманітністю культурних
конотацій. Переважна більшість кольоронайменування фіксує у своїй змістовій структурі
інформацію про ті або інші культурні явища або національно-специфічне бачення реалій, а
також особливості цивілізації.

Наприклад,  колір pink в сталому виразі to be in the pink має значення „бути здоровим,
гарно почуватися”.  Цей вираз вперше був вживаним в Америці на початку 20  століття.
Можливо, значення цього виразу та кольору пов’язано з подією народження дитини. Рожева
шкіра дитини, яка народилась, позначає, що вона здорова.

Ще один приклад з вживанням цього кольору.  І в цьому випадку ми маємо іншу
ситуацію вживання і зовсім інше значення. Іменник pinko, до морфологічної структури якого
входить основа кольоронайменування pink, було особливо популярним в американському
суспільстві в період 50-х років 20  століття і вживалось як зневажений термін у значенні
„комуніст”. Негативна оціночність цього слова базується на колірному образі, причому
заниження показника за параметром насиченості є засобом вираження зневажливого
ставлення до означуваного.

Колір є важливою,  інформаційно та емоційно значущою характеристикою життєвого
простору людини. Таким його зображено й у мовній картині світу, про що свідчить значний
семантичний та прагматичний потенціал колірної номенклатури. Саме інформаційність та
емоційність природних колірних стимулів визначає місце відповідних кольоронайменувань у
мовній картині кольору.
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Снісаренко Я.С., викладач кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ
УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНЛІЙСЬКОЇ МОВ

Суспільно-політична лексика (лексика сфери політичного та суспільного устрою
спільноти) як об’єкт лінгвістичного опису привертала увагу багатьох мовознавців у різні
періоди розвитку української та англійської мов, оскільки саме цей пласт є одним із
найбільш нестабільних у складі лексико-семантичної системи.

Суспільно-політична лексика стала об’єктом спеціального вивчення в середині ХХ ст.,
при цьому мовознавці не дуже цікавилися питанням якою одиницею лексико-семантичної
системи є суспільно-політична лексика, що пояснюється іншими цілями та завданнями
наукових праць (до таких завдань можна віднести виділення даної частини лексики з усього
словникового фонду, визначення її меж, побудова тематичної класифікації, опис семантики,
словотворчих та стилістичних особливостей).

У науковій літературі суспільно-політична лексика визначається без відношення до
термінів “лексико-семантичне поле”, “тематична”, чи “лексико-семантична група”,
наприклад як “своєрідна лексико-семантична категорія назв” [2].

Т.Б. Крючкова називає семантичним полем частину суспільно-політичної лексики через
наявність у всіх слів даного пласта спільної семантичної ознаки –  “той,  що відноситься до
суспільно-політичного життя” [1, с. 11].

Слід зазначити, що у деяких працях спостерігається непослідовність при вживанні
термінів, котрі позначають ті чи інші лексичні угруповання. Так, один і той самий автор
може називати певну групу лексики то “тематичним полем”, то  “лексико-семантичною
групою”.  Складність відповіді на питання, чи можна вважати суспільно-політичну лексику
лексико-семантичним полем полягає в тому, що у науковій літературі існує велика кількість
різних, іноді суперечливих, визначень даного терміну. Крім того, серед мовознавців не існує
єдиної точки зору з приводу співвідношення термінів “лексико-семантичне поле”,
“тематична група” чи “лексико-семантична група”. Вчені, аналізуючи ті чи інші лексичні
об’єднання, взагалі не розмежовують у своїх роботах ці поняття, а використовують лише
одне з них, або ж диференціюють тільки два з трьох термінів.

Відповідь на поставлене питання буде залежати від того як ми визначимо відповідні
терміни і в першу чергу термін “лексико-семантичне поле”.

У даній роботі під лексико-семантичним полем, ми будемо розуміти широке об’єднання
слів, котрі належать до різних частин мови і мають хоча б один спільний семантичний
компонент, під лексико-семантичною групою – об’єднання слів у межах однієї тематичної
групи, котрі мають спільні мовні характеристики (словотворчі, морфологічні) і спільний
компонент значення.

Виходячи з вищенаведених визначень, можна стверджувати, що пласт суспільно-
політичної лексики являється саме лексико-семантичним полем зі спільним семантичним
компонентом “той, що відноситься до суспільно-політичного життя”.

Для проведення структурно-семантичного аналізу суспільно-політичної лексики
української та англійської мов, ми виділяємо чотири лексико-семантичні поля:
- Суспільство. Держава.
- Політика.
- Право.
- Економіка.

Виділення саме такого тематичного стрижня суспільно-політичної лексики української
та англійської мов відображає ієрархічність системи влаштування суспільно-політичного
життя України та Великобританії в новітній період. Опорні категорії концентруються
навколо найширшого універсального поняття суспільство, яке має свою внутрішню будову
та склад, включає велику кількість різнохарактерних структурних одиниць (підсистем):
політичну, економічну, правову, духовну, соціальну. Категорії “Суспільство” та “Держава”
реалізуються в одних  тематичних групах,  оскільки держава –  це зорганізоване у
відповідності до певного принципу, владно упорядковане суспільство (форма державного
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правління), це установа для захисту інтересів певної сукупності людей – її громадян, для
встановлення і дотримання законів у суспільстві.

Політика є одним з основоположних понять, що визначає сутність існування людини в
суспільстві, загальною організаційною основою суспільства і конкретною регулятивно-
контролюючою сферою, яка спрямовує життя і відносини людей. Загальне розуміння
політики наявне в кожної людини, однак, відмічається й широкий спектр суб’єктивних
уявлень, суджень, оцінок про цей феномен, що зумовлюється особливостями сприймання
індивідом соціальних явищ і подій, процесів політичної діяльності й складністю,
багатогранністю самого соціального явища політики.

Цілеспрямована діяльність політичних сил суспільства, зокрема держави, спрямована
насамперед на розвиток матеріального виробництва через економічну політику. Економічне
життя України та Великобританії наприкінці ХХ ст. проходило під знаком переходу від
адміністративно-командної економіки до ринкової.  Пов’язані з цим переходом явища та
поняття позначаються відповідними лексичними одиницями, що входять до складу лексико-
семантичного поля  “Економіка”.

Підсумовуючи вищевикладений матеріал, ми можемо сказати, що суспільно-політична
лексика становить особливий інтерес для лінгвістів. Однак, для аналізу суспільно-політичної
лексики важливою є інформація про семантику лексичних одиниць,  котрі входять до її
складу та позначають відповідні поняття. Необхідність проведення семантичного аналізу
суспільно-політичної лексики очевидна, оскільки саме суспільно-політична лексика
становить основу політичної мови, призначеної для політичної комунікації.

Структурно-семантичний аналіз суспільно-політичної лексики української та
англійської мов дав змогу виявити той факт,  що лексичні одиниці в процесі відображення
дійсності вступають у певні відношення між собою, на основі яких вони об’єднані в лексико-
семантичні поля, в межах яких за структурно-семантичним принципом розміщено
фактичний матеріал. У принципах групування лексем суспільно-політичної семантики,  у
способах встановлення залежності між ними відображаються уявлення про суспільно-
політичну сферу життя України та Великобританії, про картину суспільно-політичного
існування.
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Сушко З.М., доцент кафедри іноземних мов, СУЕМ
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ

МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
У зв'язку зі вступом України в Болонський процес у більшості вищих навчальних

закладах України при вивченні іноземної мови сталися зміни стосовно зменшення частки
аудиторних занять. Водночас зросли обсяги індивідуальної та самостійної роботи студентів.
Але зменшення аудиторних занять далеко не завжди супроводжувалось і супроводжується
якісним наповненням змісту самостійної роботи та контролю її результатів [1: 4-5].

За проведеними спостереженнями та оцінками студенти європейських вищих
навчальних закладів значно плідніше працюють у ході самостійної роботи порівняно з
нашими студентами. Студенти мають напружені індивідуальні завдання, які повинні
виконати у ході самостійного опрацювання навчального матеріалу. Це і підготовка
рефератів, есе, виконання робіт розрахункового характеру, підготовка доповідей та
реферативних матеріалів із публікацій по тих чи інших проблемах і багато іншого. Отже,
самостійна робота підлягає перевірці, захисту і оцінюванню. З огляду на досвід зарубіжних
ВНЗ ми повинні переглянути існуючу в наших закладах практику організації самостійної
роботи студентів (СРС),  наповнити реальним змістом індивідуальну роботу викладача зі
студентом.
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Актуальність розробки полягає в необхідності підвищення якості підготовки фахівців
та передбачає пошук нових форм і методів організації навчального процесу, застосування
прогресивних технологій навчання. Сьогодення потребує розвитку нових методик,
спрямованих на раціональне забезпечення високої якості засвоєння навчального матеріалу за
умов системного підходу з урахуванням передового досвіду в галузі освіти [2-3].

Дослідження питання організації самоосвіти студента та методичного наповнення
самостійної роботи вимагає подальшого вивчення.

Ось чому викладачі кафедри іноземних мов провели дослідження шляхів
удосконалення вивчення іноземної мови, а саме самостійної роботи студентів.

Мета даної роботи – це дослідження системи організації і методів контролю виконання
самостійної роботи студентів та пошук нових шляхів удосконалення вивчення іноземної
мови у вищому навчальному закладі.

У процесі роботи була розглянута та проаналізована самостійна робота студента як
невід'ємна складова сучасного навчального процесу, а саме: концептуальні умови управління
СРС у вищому навчальному закладі, адаптація форм організації СРС до сучасних технологій
навчання; формування пізнавальної самостійності [4]; використання інформаційних
технологій [5-6]; організація самостійної навчальної роботи як функція управління
пізнавальною діяльністю студента в процесі навчання [7-9]; формування навчальних
стратегій та умінь при навчанні іноземної мови [10]; мовний портфель як засіб
рефлексивного навчання іноземних мов; проектна робота та проектна технологія як форма
самостійної навчальної діяльності студентів [11-12].

Під час дослідження був вивчений стан організації самостійної  роботи студентів (СРС)
у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту, визначені завдання, складена
програма дій на рівні реалізації управління СРС, розроблені нормативні документи,
методичні рекомендації та внесені зміни в навчальні робочі плани.

Були розглянуті особливості проектної роботи та мовного портфеля, дескриптори та
шкала різних форм і типів оцінювання рівня володіння мовою та запропонована методика
впровадження їх у навчальний процес при вивченні англійської мови. При організації та
підготовці матеріалів для самостійної роботи особливу увагу було звернуто на доступ до
різних джерел інформації, розробку критеріїв для вимірювання результатів, чітко
сформульовані завдання і зразки їх виконання та рекомендації щодо вміння вчитися.

При проведенні експерименту досліджена типова програма англійської мови,
розроблена тематика самостійної роботи студентів

Статистична обробка й аналіз даних експерименту показали, що при впровадженні в
навчальний процес навіть окремих елементів моделі реалізації управління СРС значно
підвищується рівень знань, зацікавленість студентів, їхня самостійність Забезпечення усієї
системи заходів дало можливість підвищити не тільки результативність, а й ефективність
СРС при досягненні поставлених цілей.

Крім того, запропонована модель реалізації управління СРС і дотримання
концептуальних умов її впровадження в навчальний процес надало управлінню самостійною
роботою студентів певного напряму, що сприяло системному централізованому керівництву.

Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет для організації СРС, можна
більш ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних задач.

Першочерговими організаційними заходами щодо впровадження в педагогічну
практику моделі реалізації управління СРС у вищому навчальному закладі є: вивчення стану
організації СРС у вузі; визначення завдання; вибір і прийняття стратегії впровадження,
складання програми дій на рівні реалізації управління СРС; розробка нормативних
документів, методичних рекомендацій; послідовне планування; створення зовнішніх умов і
реалізація системи управління в навчальному процесі.

У результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що навчальні матеріали для
СРС повинні бути доступними до різних джерел інформації (друкованих, аудіо-, відео-,
комп'ютерних програм, Інтернету) для підтримки індивідуальних стилів навчання;
забезпечувати чіткі критерії для вимірювання результатів; містити чітко сформульовані
завдання і зразки їх виконання;  рекомендації щодо вміння вчитися.
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Отже, беззаперечним є необхідність принципової перебудови і вдосконалення
організації навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти на користь тих методів
навчання,  які формують знання,  уміння і навички,  та тих,  що створюють умови для
формування у студентів здатності до самостійного прийняття рішень, вирішення
нестандартних і нетипових задач, високої професійної мобільності, яка характеризується, в
першу чергу, здатністю самостійно здобувати необхідні знання.
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Трохименко Я. В., викладач кафедри іноземних мов, СУЕМ
СИТУАЦІЯ ЯК ВТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ
Комунікативний підхід до навчання іноземних мов визначає специфіку їх вивчення у

вищих навчальних закладах. Він передбачає вільне спілкування мовою, тобто формування у
студентів іншомовної комунікативної компетенції. Оскільки розвиток мовленнєвих умінь
відбувається завдяки комунікації,  то варто детальніше розглянути основні засади
комунікативного методу [4, c. 41].

У науці цей багатоаспектний метод визначається як система функціонально
взаємообумовлених частковометодичних принципів, які об’єднані єдиною, стратегічною
ідеєю, спрямованою на навчання будь-якому виду мовленнєвої діяльності [1, с. 15].
Комунікативний метод навчання мовленнєвої діяльності включає п’ять принципів:

1) принцип мовленнєво-розумової діяльності;
2) принцип індивідуалізації при керівній ролі його особистісного аспекту;
3) принцип функціональності;
4) принцип ситуативності;
5) принцип новизни.
Отже, ситуативність є одним із принципів комунікативності. Цей принцип входить в

основу методики комунікативного підходу як ефективного засобу формування іншомовного
мовлення студентів. Вважається, що наближення до потреб комунікації можливе лише при
врахуванні системи мовленнєвих засобів і відповідної організації матеріалу за допомогою
ситуацій і мовленнєвих завдань [5, с. 40].

Ситуації стимулюють студентів до комунікативно-вмотивованого виконання
мовленнєвих дій, а спілкування в таких ситуаціях дає їм змогу засвоїти свідомо іншомовний
матеріал. Вирішення реальних завдань на занятті мотивує студентів до говоріння іноземною
мовою, спілкування стає емоційно забарвленим, сповненим переживань, воно приносить
радість, зацікавленість і створює передумови успіху як у навчанні, так і в повсякденному
житті [3, c. 33].
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У мовленнєвій ситуації відбувається апробація зразків і моделей реального
іншомовного спілкування, формується мовленнєва поведінка студентів, мобілізується їхня
увага та розвивається уява, пожвавлюється сам процес навчання, тобто проектується й
реалізується, за І. Лернером, “ідеальне уявлення про можливу і належну форму діяльності
для досягнення мети“ [6, с. 148].

Серед основних рис, що характеризують ситуацію, виділяють відсутність
безпосередньої залежності мовленнєвих одиниць від належних у даний момент обставин. До
інших характерних рис ситуації належать: змістовність, евристичність, ієрархічність,
визначена структура. Всі зазначені риси характеризують ситуацію як діяльність, яка
складається з вирішення завдань спілкування [3, c. 32].

Ситуація за своїм характером динамічна, вона змінюється постійно разом з
мовленнєвими діями.  Кожна репліка змінює,  стимулює її.  Але водночас ситуація є
статичною, являє собою на мить зупинені взаємовідношення, фіксовані моменти
мовленнєво-розмовного процесу. Дуже важливо відмітити, що ситуація – це не просто
сукупність обставин, подій, навіть взаємодій, а також і система, яка має певну структуру.

Отже, на основі вищесказаного можна дати визначення поняттю “ситуація”. Ситуація –
це така динамічна система взаємовідношень тих, хто спілкується, яка завдяки її
відображеності у свідомості створює особистісну вимогу в цілеспрямованості діяльності й
живить цю діяльність. Як відомо, існує чотири складові мовленнєвої ситуації: суб’єкт, об’єкт
(тобто предмет розмови), ставлення суб’єкта до предмета розмови та умови мовленнєвого
акту [2, c. 309].

Для досягнення комунікативної цілі у навчальному процесі використовуються як
природні, так і спеціально створені (штучні) мовленнєві ситуації. Тут слід зазначити, що за
структурою вони майже не відрізняються.  Головною відмінністю є мотивація (реальна або
умовна), що знаходиться в центрі кожної ситуації. Якщо вдається створити наближено
природну мовленнєву ситуацію в групі, то це означає, що вдається створити передумови для
формування особистісного ставлення студента до предмету. Отже, з одного боку необхідно
враховувати інтереси самих студентів, а з іншого – вибір предмету має бути адекватним.
Напевно, це і є головним чинником у створенні наближеної природної мовленнєвої ситуації
на занятті [1, с. 45].

Беручи за основу дослідження проведені Г. Вороніним, І. Богдановою та Ю. Булгаковим, що
виділяють стадії формування мовленнєвих умінь, а саме: стадії презентування, імітації,
закріплення, генералізації, переключення з моделі на модель [2, с. 313], ми виділяємо окремо види
ситуацій, що доцільно використовувати на кожному етапі формування мовленнєвих умінь. Але
варто зауважити, що неможливо розмежувати види відносно кожного етапу, оскільки вони
не мають чітко окреслених меж.

Таким чином, розглянувши мовленнєву ситуацію як втілення комунікативного підходу
в процесі навчання іноземних мов, варто наголосити на важливості використання
різноманітних реальних ситуацій на аудиторних заняттях ВНЗ. Вони не лише розвивають
уяву та мислення студентів, а й дозволяють їм розширити свій кругозір та збагатити знання
про країну,  мова якої вивчається.  Вдало скомпоновані типи ситуацій та етапи формування
комунікативних вмінь є гарною запорукою мотивації та заохочення студентів до справжньої
комунікації іноземною мовою.
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Усенко С.М., викладач кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ РЕАЛІЙ
Переклад має довгу історію. Все почалося в ті давні часи, коли виникла потреба у

людях,  що володіли б декількома мовами і могли б бути посередниками при спілкуванні
різних мовних націй. Але як самостійна наука, переклад сформувався лише на початку ХХ
ст. В умовах розширення міжнародних зв’язків та обміну інформацією, перекладознавство
швидко розвивалось і цей процес триває і досі, так як мова постійно оновлюється за рахунок
неологізмів та запозичень. З’являються нові теорії, погляди на проблеми перекладу. В наш
час, час динамічного розвитку, що постійно відбувається і впливає   на всі сфери людської
діяльності,  час,  коли обмін інформацією став,   можливо,  як ніколи грандіозним,  прямо
пропорційно ростуть і вимоги до  перекладу, а саме до якості останнього.

Важливе місце займає переклад реалій. Актуальність заключається в тому, що
перекладач стикається з проблемою перекладу реалій(реалії – слова, які найбільш яскраво
відображають своєрідність культури народу – носія ) дуже часто. Реалії, які відносяться до
незбіжний елементів мови, позначають поняття,  є далекими для інших культур, завжди
становлять в процесі перекладу неабияку складність. Ці складності, з іншого боку
забезпечують інтерес до даної проблеми.

Переклад як термін має полісемантичну природу, його найбільш розповсюджене і
здебільшого узагальнююче значення пов’язують з процесом передачі значення/змісту слова,
групи слів, речення або уривку з мови оригіналу на мову перекладу. Поняття “переклад”
можна визначити наступним чином :  заміна текстового матеріалу  однієї мові (мови
оригіналу) еквівалентним текстовим матеріалом іншої мови (мови перекладу).Головною
метою будь - якого перекладу – є досягнення адекватності.

Адекватний переклад є по означенню еквівалентним, хоча ступінь смислової спільності
між оригіналом та перекладом може бути різною. Найбільш повна еквівалентність означає
максимально можливу наближеність змісту різномовних текстів. Еквівалентний переклад не
завжди буде вважатись адекватним,  через те що він буде лише задовольняти вимогу
смислової наближеності до оригіналу.

Відтворення реалій в українських перекладах Г.Гейне. Після Великої Вітчизняної війни
настає новий етап в історії  українських перекладів Гейне. Одне за одним входить кілька
видань його творів. Цей етап характерний тим, що до творчості Гейне звертаються українські
радянські поети – М. Рильський, П.Тичина, В. Сосюра, М. Бажан. Л.Первомайський,
А.Малишко, С.Голованівський та інші. Увесь могутній арсенал художніх засобів радянської
поезії мобілізується з благородною метою якнайповнішого відображення творчості великого
німецького письменника. У його багатющій і різноманітній спадщині кожен зміг знайти собі
щось до душі. Майстер строгої класичної форми, автор багатьох українських сонетів М.
Рильський обирає для перекладу сонети Гейне, прихильник карбованих ритмів М. Бажан
перекладає чіткі строфи “Диспуту”,  витончений лірик В.Сосюра знаходить поштовх для
своєї перекладницької творчості в мініатюрах “Нової весни”, а обдарування
Л.Первомайського повно виявляється в перекладах і лірики, і сатири Гейне.

На жаль, відсутність повної бібліографії поетичного перекладу робить неможливою
точну відповідь на питання, скільки разів перекладалися українською мовою шедеври
гейневської поезії. Але навіть без урахування того, що загубилося на пожовклих сторінках
давніх журналістів та газет, можна сказати з певністю, що такі твори, як “На півночі дикій”
чи “Лорелей”, мають по 10-15 перекладів. Праця над творами Гейне стала для кількох
поколінь українських поетів справжньою школою майстерності поетичного перекладу.

Проблема дослідження методів перекладу реалій залишається відкритою. Це пов’язано
не тільки з різноманітними поглядами перекладачів відносно даного питання, але і від
великої кількості факторів та нюансів, які впливають на його вирішення.

Проблема перекладу реалій стала основою великої кількості наукових робіт. Багато
перекладачів сперечалися та до сих пір сперечаються про тлумачення самого поняття
«реалія»; безліч суперечливих думок існує по питанню класифікації реалій. Суперечливим
також є питання про виділення та розмежування безпосередньо способів перекладу реалій, а
також про правомірність та необхідність вживання того чи іншого прийому, які
накладаються на їхнє уподібнення певним обмеженням.
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Не дивлячись на велику кількість німецької літератури: народні казки, поезія, романи,
проблема перекладу реалій постає дуже гостро. На сьогоднішній день існує дуже мало
наукових праць про відтворення національно специфічних реалій Німеччини в українських
перекладах. Тому ми, як молоді та починаючі перекладачі, повинні прикласти багато зусиль
для вирішення цієї проблеми, щоб переклади з німецької мови були більш чіткішими та
доцільнішими, без так званих «білих плям».
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Штепан Н.П., доцент кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

ЛАТИНСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ: ПАРАДИГМАТИЧНИЙ І СИНТАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Латинська мова зберігає статус міжнародної мови в юриспруденції до наших днів,
оскільки римське цивільне право в силу своєї абстрактності і унікальності, втративши риси
національно обмеженого місцевого права, виявилося придатним для регулювання договірних
відносин різних народів. Так, принципами римського цивільного права користувалися ще на
території Київської Русі, використовуючи юридичну термінологію латинської мови.

Термінологічна система юриспруденції перебуває в тісному зв’язку з відповідною
галуззю знань,  тому обов’язковою ознакою її є динамічність.  Слово „термін”  прийшло в
українську мову ще з античних часів і означало в латинській мові „межу”, „кордон”.
Терміни, запозичені з латинської мови, характеризуються системністю, наявністю дефініції,
тенденцією до моносемантичності, відсутністю експресії, стилістичною нейтральністю.

У складі української юридичної термінологічної лексики домінують терміни, утворені
на питомому грунті. Проте досить велику кількість становлять запозичені терміни, що
свідчить про історичні витоки юриспруденції як науки і багатоджерельність походження
юридичної термінології.

Сучасна юридична термінологія української мови демонструє міжмовні контакти як на
лексичному, так і на морфемному рівнях. Найвиразніше виявляється вплив романських і
германських мов. Кожний етап іншомовних запозичень був підготовлений історичними
змінами, умовами життя поколінь, змінами у відповідних сферах життя країни, її тісними
контактами з іншими країнами і міжмовними зв’язками. Значний вплив на формування
української юридичної терміносистеми мала російська мова, що історично обумовлено. Так,
через посередництво російської мови українська юридична термінологія збагатилася такими
термінами латинського походження як: арбітр( arbiter – суддя), арбітраж, версія (versus –
направлення, ряд), віза (visus – вид, візуальний), експертиза (expertus – досвідчений,
випробуваний), корупція (corruptio – порча, підкуп), субсидія (subsidium – допомога) тощо.

Історія термінології тісно пов’язана не тільки з національно-історичними проблемами, а
й з інтернаціональними, проблемами розвитку і становлення світової науки.

Сучасний український термін „версія”  (  лат.  versus  –  тлумачу,  зважую)  у слідчій і
судовій діяльності означає припущення щодо вчиненого злочину, яке підлягає перевірці у
процесуальному порядку. Термін „віза” ( лат. – побачений, переглянутий) у юриспруденції
вживається в значенні „позначка”: 1) зроблена службовою особою на документі, що свідчить
про його вірогідність або надає йому юридичної сили; 2) на закордонному паспорті, що є
дозволом на в’їзд (виїзд), проживання або проїзд через територію відповідної держави.

Запозичені слова - терміни стають основою для створення термінів-словосполучень, що
мають більш класифікаційний потенціал. Словосполучення як один з основних способів
термінологічної номінації дозволяють систематизувати поняття на основі конкретизації,
уточнення, деталізації цих ознак. Так, на основі терміна „версія ” утворено  термінологічні
словосполучення,  які складаються з двох компонентів за моделлю „прикметник
(дієприкметник)- іменник”: „ обґрунтована версія”, „необґрунтована версія”, „робоча версія”,
„розшукова версія”, „слідча версія”. Серед них є словосполучення, що вступають у лексико-
семантичні парадигматичні відношення антонімії (необґрунтована версія = обґрунтована
версія), яка є по суті відображенням поляризації понять у певному семантичному просторі.
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Український термін „експертиза” став опорним у великій кількості термінологічних
словосполучень, демонструючи високі синтагматичні можливості в утворенні таких
структурних типів: 1) термінологічні словосполучення, які складаються з двох компонентів,
„прикметник + іменник” ( вибіркова експертиза, криміналістична експертиза, судово-
прокурорська експертиза) та „іменник + іменник” ( експертиза заявки); 2) термінологічні
словосполучення, які складаються з трьох компонентів, „іменник + прикметник + іменник”,
„іменник + прийменник + іменник” ( експертиза речових доказів, експертиза на користь,
експертиза на суді) 3)  термінологічні словосполучення, які складаються з чотирьох
компонентів, „іменник + дієслово(дієприкметник) + іменник + іменник”( експертиза,
призначена ухвалою суду) та „іменник + прийменник + прикметник + іменник” ( експертиза
на попередньому слідстві).

Формування нових понять сприяє подальшому розвитку термінологічних значень в
юридичній термінології. Запозичені з латинської мови слова терміни мають здатність до
утворення термінологічних гнізд, складовими яких стають власне мовні термінологічні
одиниці з широким частиномовним діапазоном ( іменник, прикметник, дієслово). Особливе
місце серед новоутворених термінів заслуговують терміни, утворені як результат
запозиченого (слово, корінь) та національного ( суфікс). В українській мові в термінах
„візувати”, „візований”, „експертний” використано термін „віза”, „експерт”.

Асиміляція запозиченої лексеми у мові реципієнті, її семантико-морфологічна здатність
поєднуватися з основами, коренями та афіксами підвищує словотворчі можливості термінів
латинського походження у відповідь на розвиток нових спеціальних понять юриспруденції.

Утворення нових термінологічних одиниць внаслідок комбінації вже існуючих в
українській мові елементів та запозичених з латинської мови свідчать про мовну динаміку та
розвиток юриспруденції як науки.

Шульга С.О., викладач кафедри теорії і практики
перекладу та компаративістики, СУЕМ

ПРОБЛЕМА РЕЦЕПЦІЇ  ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Вивчення проблеми рецепції художнього  твору є одним з найбільш плідних напрямків

теорії літератури останнього часу. Літературний твір виявляє себе в складному поєднанні
автора, тексту і читача. Розуміння цього і аналіз багаторівневих зв’язків всередині такого
відношення дозволяють сучасному літературознавству досліджувати нові аспекти проблеми
сприйняття художнього твору на стику з естетикою, психологією, текстологією, соціологією
та іншими науками. Теоретико-літературна сторона проблеми передбачає не тільки аналіз
конкретних актів художньої рецепції і пошуки структурно-текстового втілення позиції
адресата, але й комплексне вивчення текстової і жанрової структур у зв’язку з програмою
рецепції, яку вони визначають, і її дією на реципієнта [2:5-6]. Актуальним є дослідження
жанрів, які втілюють у собі сам принцип формування поетичного відношення до дійсності і
внаслідок цього сприяють його розвитку в сприймаючого індивіда, становленню сприйняття
художніх творів [3].

Наше спілкування з художнім твором – складний психологічний процес, який
розпочинається актом чуттєвого сприйняття. Воно відрізняється від сприймання предметів
оточуючого середовища насамперед тим, що має справу не стільки з безпосереднім впливом
фізичних подразників (друкованих букв в літературі, окремих звуків в музиці і т. п.), скільки
із дією закодованої символічної інформації, яка здатна сприйматися реципієнтом.

 Власне, рецепція художнього твору, що здійснюється в процесі читання, відбувається
як поступально-зворотній процес, під час якого конкретизується структура художнього твору
за рахунок читацького досвіду, креативного мислення й уяви реципієнта, осмислюється
художньо-естетична доцільність твору, здійснюється часткова інтерпретація його
компонентів і змісту в цілому,  осягаються співвідношення тексту,  підтексту і контексту,
позицій автора, оповідача, розповідача, ліричного героя, персонажів, їх співзвучність. Таким
чином, цей емоційно насичений процес тісно пов’язаний з мисленням, пам’яттю,
обумовлюється мовною структурою тексту й властивостями індивідуального світу читача.
Рецепція художнього твору є індивідуально-суб’єктивною, неповторною і варіативною, але в
ній виділяється інваріантне ядро, яке співвідноситься насамперед із сюжетом твору,
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зображенням у ньому предметного світу і його персонажів. Сприймання образу героя твору є
однією його складовою, яка має власну, досить розгалужену структуру.

 У процесі розвитку рецепції художнього твору розвивається читацька спрямованість,
зароджується і оцінка сприйнятого. Спочатку оцінки, виражаються у перевазі того, що
подобається. Разом з художнім розвитком особистості вони вдосконалюються, набувають
характер високого судження про мистецтво з точки зору естетичного ідеалу [1].

Естетична суть художнього твору – ще не гарант, а лише передумова його естетичного
сприйняття. Вона не замкнута в собі,  не самодостатня, а розрахована на відповідну
естетичну готовність читача виявити зусилля для того, щоб сприйняти її в усій повноті.
Читач немовби замикає собою естетичний ланцюжок, започаткований автором, і в кінцевому
підсумку, тільки від нього самого залежить, чи зможе він гідно оцінити естетичні переваги
твору, відчути справжню художню насолоду, читаючи його. Якщо ми не готові до
сприйняття твору, якщо ми не налаштувалися на відповідний емоційний лад, не спрямували
свої думки у відповідне русло, якщо ми беремо з твору лише фактичну інформацію, стежимо
за загальним перебігом подій у ньому, якщо ми навіть не намагаємося зрозуміти його ідейну
або емоційну суть, не співпереживаємо настроям особистостей, змальованих або
відображених у творі – ясно, що ніякої насолоди, ніякого  морального та емоційного
очищення ми не відчуємо, нічого нового й важливого для себе не відкриємо.

 М.М. Бахтін виділяє у процесі художнього сприйняття три етапи, котрі під час живого
читання є одночасними. Вчений наполягає на їх смисловому розмежуванні. Перший етап
читацької діяльності – етап “вживання”. Він  характерний тим, що читач освоює життєвий
простір героя як свій власний. Читач ніби зливається з героєм, відчуває, переживає те, що й
він, сам стає читачем-героєм: бачить світ, в якому відбуваються подїї, стає їх учасником,
вживаючись в героя, ототожнюючи його думки зі своїми. Етап “вживання” не здатний
абстрагувати читача від реального світу. Повнота внутрішньої єдності читача з героєм, як
констатує М.М. Бахтін, не є метою його естетичної діяльності.

Естетична діяльність починається на наступному етапі, коли відбувається
найважливіша естетична подія – зустріч автора й читача. Діяльність автора М.М. Бахтін
називає “активністю того, що відкривається”, діяльність читача -  “активністю того, хто
розуміє”. Зустріч автора й читача багато в чому залежить від уміння першого виразити себе,
передати власне ставлення до події, а також від уміння читача зрозуміти автора, тобто
розгадати форму, осмислити. За М.М. Бахтіним, читач деякою мірою стає “творцем форми”,
бо форма є вираженням активного ціннісного ставлення автора-творця і сприймаючого до
змісту, надає їй смислу – це і є етап завершення сприйняття художнього тексту [2: 6-7 ].
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Секція 8. Менеджмент в освіті та бізнесі
Васенко В.К., д.е.н., професор, завідувач кафедри

фінансів і кредиту, СУЕМ
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНОЇ

КОНКУРЕНЦІЇ
Головною ознакою процесів, що відбуваються у сучасному світі, є глобальна інтеграція

економіки, політики, науково-технологічної сфери, природоохоронної діяльності і
соціального добробуту.  Україна як незалежна держава живе у взаємопов’язаному та
взаємозалежному глобальному конкурентоному світі.

У сучасних умовах глобалізації економічного життя розвинуті країни, де наука виконує
роль головного економіко-відтворювального фактора, забезпечують свій розвиток за рахунок
вдосконалення існуючих технологій, техніки та використання принципово нових наукових
досягнень. Міжнародний технологічний та науковий обмін, трансфер інтелектуального
потенціалу – одна з ознак нашого часу.

Приєднання України до європейських та світових інтеграційних процесів неможливе
без врахування геополітичного чинника, що значною мірою визначається сьогоднішнім
станом економіки України та її подальшим розвитком [3,c. 54].

Зрозуміло, що Україна стане процвітаючою державою тільки тоді, коли вона зможе
комплексно і ефективно освоїти в своїх інтересах території та ресурси, якими володіє. Але
зробити це неможливо без тісної економічної і технологічної співпраці з розвинутими
країнами. Тому стратегічною метою для України повинно бути її входження до міжнародних
науково-технічних потоків, які дозволять модернізувати вітчизняне виробництво,
забезпечити конкурентоспроможність основних галузей промисловості. Тому стратегією
економічного та соціального розвитку України на 2011–2020 роки мають бути пріоритети
державної політики у структурній перебудові промисловості, сільського господарства,
розвиток інноваційної моделі сталого економічного зростання й утвердження України як
високотехнологічної держави.

З окремих наукових напрямів, наприклад, з матеріалознавства, теоретичної фізики,
математики, зварювального виробництва, біотехнологій Україна і зараз зберігає провідні
позиції у світі.

Разом з тим попередніми урядами України невідповідним чином був відпрацьований з
точки зору теорії управління і методично необґрунтований процес ринкових перетворень, що
призвело до різкого падіння ВВП особливо протягом останніх п’яти років, скорочення
обсягів високотехнологічних виробництв та науково-дослідної діяльності.

На початку цього періоду в Україні керівними стали такі гасла: «Ринок автоматично
відрегулює всі проблеми у країні»,  «Захід швидко прийме нас до своєї співдружності як
рівних». Будь-яка західна продукція, як і його спосіб життя, сприймалися за еталон, який
сліпо наслідувався. Усе вітчизняне за визначенням стало другосортним, неперспективним.
Швидко та безконтрольно лібералізувалася зовнішня торгівля.

Величезні кошти з економіки України були спрямовані на закупівлю різноманітної
продукції з Заходу,  в тому числі й обладнання для промисловості,  яке звичайно не могло
бути найновішим і конкурентоздатним. У результаті розробки вітчизняних учених,
конструкторів та інженерів стали непотрібними, а вони самі – не затребуваними. Було
розірвано єдиний ланцюг, який поєднував власну науку і освіту з власною промисловістю.

Важливим напрямом при формуванні та впровадженні моделі інноваційного розвитку є
концентрація наукового потенціалу на вирішення найбільш актуальних науково-технічних
проблем, а також застосування тих технологій, що найбільшою мірою підготовлені до
використання у виробництві.

Таким чином, пріоритетами при розробці стратегії та політики розвитку наукомістких
та високих технологій в Україні сьогодні є:
- концентрація ресурсів на проведенні фундаментальних і прикладних досліджень за

напрямами, з яких Україна має значний науковий, технологічний та виробничий
потенціал;
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- запровадження програмно-цільового підходу до фінансування усіх секторів наукової
сфери;

- впровадження ринкових механізмів підтримки нових технологій, розширення участі
малого й середнього бізнесу в науково-технологічному розвитку;

- приведення системи правового захисту інтелектуальної власності у відповідність з
міжнародними нормами та введення інтелектуальної власності у господарський обіг;

- створення сучасних науково-технологічних структур у формі технопарків, технополісів,
наукоградів, бізнес-інкубаторів [1.c.92];

- розвиток і впровадження сучасних інформаційних та нано технологій.
Пріоритети України у розробці та впровадженні нових технологій повинні

здійснюватися в рамках державних програм та проектів як у традиційних технологічних
галузях (металургія, енергетика, хімічна промисловість, сільське господарство), так і у нових
високотехноло-гічних напрямах: освоєння космосу, розвиток авіації, біотехнологій,
створення інформаційних і телекомунікаційних систем, нових речовин і матеріалів, а також
засобів охорони здоров’я.

Інноваційний розвиток передбачає перенесення акценту з традиційних науково-
технічних рішень на використання принципово нових прогресивних технологій, а також
перехід до випуску високотехнологічної продукції, здійснення нових організаційних форм
діяльності, таких як технопарки, бізнес-інкубатори, проведення політики ресурсо- та
енергозбереження [2,c.67].

Оцінюючи прогноз розвитку перспективних технологій в Україні, доцільно
враховувати три аспекти.

По-перше, необхідність розвитку взаємодії з європейськими структурами, насамперед у
реалізації програм міждержавного, регіонального масштабу з урахуванням досвіду та
міжнародного впливу такої організації,  як UNIDO  (United  Nations  Industrial  Development
Organization). По-друге, законодавче та нормативне забезпечення з боку України
міжнародного науково-технічного співробітництва. По-третє, внутрішнє вдосконалення
організації та фінансування науково-технологічної сфери України.

Головними завданнями тут мають стати:
1. Підвищення ролі держави в здійсненні процесів реформування науково-технологічної

системи при переході на інноваційну модель розвитку економіки.
2.  Вдосконалення механізму фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності
шляхом оптимального використання державних та недержавних коштів при створенні
новітніх технологій, матеріальне стимулювання творчої праці науковців на рівні розвинених
держав.
3. Законодавчий та нормативний захист інтелектуальної власності, створеної науковцями
України.
4. Широке впровадження перспективних організаційних науково-технологічних структур
типу технопарків та бізнес-інкубаторів з відповідними пільгами на етапі їх становлення.
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Уманський національний університет садівництва
ПРОБЛЕМИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ: КОМП’ЮТЕРНА

ГРАФІКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Традиційно процес ландшафтного проектування супроводжується виготовленням великої

кількості ілюстративних та графічних матеріалів, які до недавнього часу виконувались вручну.
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Основними техніками при цьому були рисунок, живопис, креслення. Для їх реалізації потрібно
було не лише багато часу, але й кваліфікація художника. З впровадженням комп’ютерних
технологій ситуація змінилась докорінно. Тепер за короткий термін часу можна переглянути багато
варіантів проектних рішень, що практично неможливо при традиційних методах, з’явились нові
форми їх демонстрації, суттєво поліпшилась якість проектної документації. Однак, не дивлячись на
привабливість комп’ютерних технологій в ландшафтному дизайні, в навчальному процесі їх
практично не використовують.

Кілька років тому в програмі підготовки спеціалістів садово-паркового господарства була
дисципліна «Ландшафтна графіка», потім її вилучили. Ті ж навчальні заклади, які зберегли названу
дисципліну та адаптували її до комп’ютерних технологій, лише виграли. Так в Уманському
національному університеті садівництва (надалі УНУС), як і раніше, викладають ландшафтну
графіку, використовуючи при цьому програму об’ємного моделювання LandDesigner 3D [1, с.
116], [2, с. 137]. Не дивлячись на малу кількість аудиторних годин (10 год. лекційних та 18
год. лабораторних занять), тут зуміли пробудити у студентів непідробний інтерес як до самої
дисципліни, так і до ландшафтного дизайну в цілому. Як наслідок, частина з них стали за
власним бажанням використовувати набуті знання та навики при виконанні курсових і
дипломних проектів на старших курсах. Дехто самостійно освоїв інші комп’ютерні
програми.  В результаті,  прийшовши на п’ятий курс,  студенти були вже повністю готові до
виконання комплексних задач дисципліни «Комп’ютерне проектування садово-паркових
об’єктів» [3, с. 104], [4, с. 37], [5, с. 160].

Не дивлячись на те,  що в УНУС,  крім дисципліни «Комп’ютерне проектування садово-
паркових об’єктів» читається ще й ландшафтна графіка, автори вважають, що і цього недостатньо.
Для початку було б доцільно перенести комп’ютерне проектування садово-паркових об’єктів з
п’ятого курсу на четвертий. Така перестановка забезпечила б повноцінні знання та навики в галузі
комп’ютерних технологій і для випускників-бакалаврів. Логічним було б повернення у вищу школу
і оновленої ландшафтної графіки. Крім того, доцільно було б віднести її до категорії обов’язкових
дисциплін, а не «за вибором студента», як це було раніше. Такі глобальні рішення приймаються на
рівні МОН, і автори сподіваються, що вони таки будуть прийняті, і наші випускники, отримавши
повноцінну комп’ютерну освіту в галузі ландшафтного дизайну, займуть конкурентне місце на
ринку праці.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРНОГО
ПРОСУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

На сьогоднішній день досить гостро постала потреба у дослідженні поняття
«управління кар’єрою». Перш ніж досліджувати дане поняття необхідно проаналізувати
планування кар’єри, а, саме, основні завдання, які повинна ставити перед собою кожна
людина під час планування своєї кар’єри.

Кар’єра людини передбачає успішне її просування у галузі суспільної, службової,
наукової або виробничої діяльності, досягнення популярності, слави.
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Планування кар’єри персоналу та її подальший розвиток є однією із найважливіших
сфер управління персоналу. В сучасних організаціях розробляються стандартні кар’єрні
драбині, однак дане питання ще зовсім не вивчене [1, с.49].

Головною задачею планування кар’єрної стратегії є забезпечення у взаємозв’язку
професійної та внутрішньо організаційної видів кар’єри. Дана ситуація сприяє виконанню
ряду завдань [2, с.7]:

1 – забезпечення направлення планування кар’єри певного співробітника з метою
дослідження його особистих потреб та навиків;

2 – досягнення взаємозв’язку цілей підприємства та окремого співробітника;
3 – забезпечення доступності процесу управління кар’єрою;
4 – підвищення якості процесу планування кар’єри;
5 – вивчення кар’єрного потенціалу персоналу;
6 – забезпечення оцінки кар’єрного просування персоналу з метою визначення

реальних очікувань;
7 – визначення шляхів кар’єрного просування персоналу, які використовуються для

визначення кількісної та якісної потреби у персоналі в конкретний час та в потрібному місці;
8 – відсторонення безвихідних кар’єрних ситуацій, які не забезпечують позитивний

кар’єрний розвиток персоналу;
9 – формування критеріїв кар’єрного росту персоналу, які можуть використовуватись у

певних кар’єрних рішеннях.
Як свідчить практика, дуже часто персонал не має уявлення про перспективи свого

кар’єрного розвитку у певному колективі. Дана ситуація свідчить про не належну роботу із
персоналом, відсутність планування та контролю кар’єри на підприємстві.

Планування трудової кар’єри людини розпочинається із моменту прийняття її на
роботу і закінчуючи звільненням. Однак необхідно вміти організовувати рівномірне
горизонтальне та вертикальне кар’єрне просування людини.

Кожен працівник повинен знати свої майбутні перспективи у роботі на коротко та
довгостроковий період, так і засоби, за допомогою яких можна досягнути даний кар’єрний
ріст.

Планування кар’єри персоналу підприємства не повинно обмежуватися лише
розподілом, тобто розстановкою персоналу, адже воно повинно забезпечувати майбутній
розвиток персоналу та його кар’єрне просування. Це вимагає тісного взаємозв’язку між
плануванням кар’єри та плануванням виробничої адаптації, атестації персоналу,
формуванням резерву керівного складу підприємства, професійним навчанням персоналу [3,
с. 293].

Таким чином, перед початком планування кар’єри кожній людині необхідно поставити
перед собою завдання та виконувати їх за допомогою підприємства, на якому вона працює.

Планування кар’єри персоналу підприємства повинно бути спрямоване на
взаємозв’язок між його кар’єрними цілями та потребами відповідно до довгострокової
стратегії управління підприємством.
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УПРАВЛІННЯ ДЕКЛАРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ В КОРПОРАТИВНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ

В сфері управління в США за 1  рік породжується 1,3  трильйона документів у
менеджменті різного рівня [1]. Статистика для компанії HP, що зібрана  аналітиками
Coleman Parkes Research і присвяченого проблемі «інформаційного вибуху», свідчить про
«щорічне подвоєння об'ємів ділової інформації в світі» [2. Інтенсивне використання
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інформаційних технологій ставить перед дослідниками і практиками задачу уникнути
інформаційного перевантаження, суть якого у тому, що кількість інформації перевищує
об'єктивні можливості її сприйняття людиною.  В даний час перед суспільством постала
проблема інформаційно-психологічної безпеки [3]. Експериментально встановлено, що
мозок людини в змозі сприймати і точно обробляти інформацію з швидкістю не більше 25
біт в секунду. З іншого боку, один з наслідків перевантаження та інформаційного шуму –
феномен «перманентної часткової уваги», (або неповної уваги).

Таким чином, необхідно впливати на інформаційні потоки, адресовані людям, що
мають обмежені можливості щодо сприйняття та перетворення інформації. В системах
спеціального призначення інформація добре структурована, терміни перегляду структури
досить значні, а у системах організаційного управління та у навчальних – слабо
структурована, і вона швидко змінюється. Саме такого, другого типу, інформація спричиняє
інформаційний вибух, перевантаження ЛПР і тих, хто навчається. З цього виходить, що
традиційних ергономічних методів недостатньо для забезпечення ефективних процедур
сприйняття даних людиною. Необхідно впливати не тільки на процедури сприйняття, але і на
структуру контенту. Провідні компанії в галузі ІТ виділяють ресурси для розробки
спеціалізованих програмних засобів управління потоками даних в умовах інформаційної
небезпеки, пов’язаної з інформаційним вибухом. Наприклад, компанія НР вважає однією з
найбільш актуальних напрямів досліджень  ефективне управління інформацією, дослідження
та ІТ-проекти з цих питань для НР проводяться в СпБ, Великобританії, США, Китаї. Загрози
перевантаження інформацією відносяться до користувачів АСН та СППР, які є системами
масового застосування.  В сфері освіти (в АСН)  управління контентом є традиційною
функцією менеджменту навчання.  Однак методи,  що існують для такого управління,  не
торкаються персоналізації потоків даних до особливостей користувача сприймати
інформацію. Метою наших досліджень є підвищення ефективності управління декларативної
компоненти знань на основі використання даних про когнітивні особливості користувачів,
що виконують ролі  студента, викладача, ЛПР.

Нами розроблена концепція побудови інформаційних технологій, призначених для
використання в галузях організаційного управління та навчання, що забезпечують
менеджмент характеристиками подання інформації з урахуванням когнітивних особливостей
користувачів (рис. 1).

А – сценарії:

•Навчальні сценарії

•Тести когнітивних х-к

•Тести ПФС

Когнітивний стан
користувача:

•Рівень знань

•Когнітивний тип

•Дані ПФС

Користувачі

Експерт Користувач АСН ЛПР

ролі

Адаптивна
система

управління

Діагностика
когнітивного

стану

Персоналізовані
декларативні
знання

Опис предмету (Пр.
галузі):

•Мережа понять
(онтологія)

•Декларативні знання

•Текст

•Малюнок

•Схема

• Звук

Результати
діагностики

Когнітивний
тип

Зовнішнє середовище

Нові знання

Внутрішнє
середовище

Рис. 1. Концепція менеджменту знаннями з урахуванням
індивідуальних особливостей користувачів
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В університетському «електронному» середовищі зміст предметів можна віднести до
інформаційних ресурсів двох типів: декларативні знання (формують понятійну мережу знань
студента, містять теоретичні аспекти предмету) та процедурні - засоби формування вмінь. В
такому середовищі діють персонал ВНЗ та викладачі, що обробляють декларативні знання.
Використовуються також інтелектуалізовані програмні засоби. Будемо вважати таке
середовище «гібридним інтелектуальним середовищем», або ГІС.

Представимо покрокові дії персоналізованого адаптивного тьютора як діяльність
гібридної інтелектуальної системи, що забезпечує спілкування з партнером-користувачем.

Крок 1. Користувач встановлює зв'язок з ГІС.
Крок 2. ГІС ідентифікує користувача. Якщо ГІС має  когнітивний профіль користувача

(КПК), то ГІС переходить до кроку 5. Якщо КПК не побудований або побудований частково,
то виконується перехід до наступного кроку.

Крок 3. ГІС запускає менеджер тестів для визначення КПК.
Крок 4. Результати тестування опрацьовуються і заносяться в базу знань. Формується

когнітивна інформаційна модель користувача, що відображає його когнітивний профіль
(когнітивний стиль,  значення продуктивних характеристик, поточний рівень знань).

Крок 5. Експертний блок ГІС (блок класифікації), що моделює поводження тьютора, на
підставі побудованого КПК, відносить користувача до одного з типів користувача.

Крок 6. ГІС визначає відповідно до типу користувача, формує послідовність
навчальних епізодів відповідно до КПК.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА
Розширення нayкомістких виробництв, стабільність темпів розвитку науково-технічного

потенціалу, створення робочих місць, формування виробничої i соціальної інфраструктури,
підтримка активної підприємницької діяльності й постійне стимулювання розвитку науки
можуть бути забезпечені співпрацею науково-дослідних закладів із бізнесовими
структурами, що здійснюється за підтримки влади. До ефективних орган1защйних форм
такого співробітництва належать – науково-технологічні центри, технопар-ки i
технополіси, техновпроваджувальні зони, технологічні і ділові центри, дослідні парки,
наукові парки, інноваційні парки та центри, комерційні парки, технологічні округи,
промислові парки, бізнес-інкубатори, агропарки, наукогради та ін.[1.c.93]. Їx розвиток
фахівці пов'язують із значними досягненнями i технологічними проривами за останні роки.
Створення таких структур означає якісно нове бачення умов реалізації та эабезпечення
інноваційних npoцeciв i формування сприятливого ссредовища, в якому наукові ідеї
перетворюються на унікальну конкурентоспроможну науково-технічну продукцію,
здійснюють черговий ривок у галузі новітніх технологій. Розглянемо більш детально
найбільш поширені у світовому господарстві організаційні форми інтеграції науки і
виробництва – це науково-технологічні центри (регіональні), тезнопарки і технополіси..

Peгioнальніi науково-техпологічні центри (РНТЦ). Це засоби формування i здійснення
регіональної інноващйної політики, спрямованої на забезпечення економічного розвитку
регіону. До їx компетенції належать: створення системи моніторингу інноваційного
потенціалу регіону, створення регіональної системи підтримки i розвитку іннованційної
діяльності, координування діяльності організацій, що здійснюють інноваційну діяльність,
сприяння розвитку інтелектуального i кваліфікаційного потенціалу населения регіону.

Технопарки (науково-технчні парки) - об'єднують науково-дослідні підрозділи
промислових компаній i створені ними підприємства, які залучають для роботи над
замовленнями компаній персонал університетів. Завдяки цьому наукові cпiвробітники мають
можливість застосувати на практиці результати своїх досліджень.
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Технопарк – компактно розташований науково-технічний комплекс, який охоплює
наукові установи, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, консалтингові, інформаційні та
iнші служби i функціонує на засадах комерціалізації науково-технічної діяльності [2,c.96].

Це одна з найпоширеніших у США та Західній Європі форм взасмодії розробників
нових технологій з венчурними фірмами, яка дае змогу швидко комерціалізувати
нововведения. Зразком є науково-технологічний парк «Силіконова долина», створений на
базі Стенфордського університету в Каліфорнії. Він об'єднуе до 3 тис. дрібних i середніх
фірм, що працюють у сфері електроніки, iз загаль-ною кількістю зайнятих 190-200 тис. oci6.
Там працюють кваліфіко-вані фахівці у галузі інформаційних технологій з усього світу, у
т.ч. й з України. Деякі з них на основі розроблених ними iнновацій створили власні фірми.
Існує кілька шляхів створення технопарків:

1.Створення співробітниками университету малих пщприємств, що прагнуть
комерціалізувати результати власних наукових розробок.

2.Створення власних спеціалізованих дрібних фірм науково-технічним персоналом
великих промислових об'єднань, який вийшов iз фірми заради відкриття власної справи.

3.Створення технопарку внаслідок реорганіації діючих пiдприємств, які хочуть
скористатися пільговими умовами, що icнують для науково-технологічних парків згідно з
чинним законодавством.

Характерною особливістю технопарків є те, що вони об'єднують фірми, які
працюють у найпередовіших сферах науки i техніки, найчастіше – мікроелектроніки.
Завдяки їx компактному розташуванню більшість організаційних, управлінських i
секретарських функцій ценфалізовано виконує кваліфікований персонал [3,c.57].

Діяльність науково-технологічних пapків та інших подібних оргаізаційних формувань
спрямована на:
1) фінансову та організаційну підтримку інноваційної діяльності підприємницьких

структур, стимулювання розроблення і виробницт-ва принципово нових
високотехнолопчних видів продукції, сприяння впровадженню в практику нових
технологій і винаходів;

2) сприяння формуванню ринкових відносин у науково-технічній сфері, заохочення
конкуренції між суб'єктами інноваційної діяльності шляхом залучення вільних
фінансових pecypciв для їx цільового ефективного використання в межах peaлізaції
програм (проектів) із виробництва наукомістких продуктів;

3) розроблення, проведения експертизи, конкурсів з вибору i реалізації місцевих,
регіональних i галузевих програм, які б забезпечували демонополізацію пpoцeciв
створення та освоения нових технологій, насичення ринку виробленими на їx основі
конкурентоспроможними товарами;

4) залучення на конкурентній основі суб'єктів малого підприємництва, вітчизняних та
іноземних інвесторів до реалізації державних науково-технічних програм i проектів;

5) підтримку освоєння i впровадження нових технологій і ноу-хау з використанням
патентів i ліцензій.

Технополіси - це найсучасніші форми інтеграції науки i виробництва, що створюють
умови для технологічного поштовху, результатом якого є поява значної кількості інновацій,
як1 мають бути оперативно освоєні виробництвом i забезпечувати потужний економічний
розвиток perioнy i країни загалом. Технополіси – об'єднання наукових, інноваційних,
науково- технологічних парків i бізнес-інкубаторів на певній території з метою надання
потужного імпульсу економічному розвитку регіону [2,c.97].

Вони були започатковані і набули поширення у Японії три десятиліття тому. Нині в
Японії у 18 територіальних центрах формуються технополіси, орієнтовані на пріоритетний
розвиток наукомісткого виробництва, концентрацію наукових сил і зміцнення потенціалу
тих напрямів розвитку науки і техніки, які визначатимуть рівень виробництва у XXI
столітті.

Головними завданнями технополісів є модернізація традиційних для регіону галузей
промисловості і виведення їх на сучасний рівень [4]. Вибір наукових напрямів,
визначальних для даного технополіса – забезпечення випереджального розвитку
виробничої інфраструктури, а також створення найсприятливіших умов для
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співробітників, спеціалістів і жителів тієї місцевості, на промисловій базі якої формується
технополіс.
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Яворський О. М., завідувач науково-дослідними оранжереями
та теплицями кафедри Садово-паркового господарства

Уманського національного університету садівництва
КУЛЬТУРА ЛИМОНА В ДЕКОРАТИВНОМУ САДІВНИЦТВІ. АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ

ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ
Лимон – найцінніша культура з усіх цитрусових. В народній медицині Тибету відомо

понад тисячі рецептів лікарських засобів, до складу яких входять різні частини цієї рослини
[1,2,9,10].

З XVI  століття в європейських столицях при палацах королів та в будинках вельмож
цитрусові вирощували в спеціальних опалювальних приміщеннях зі скляними стінами, що
отримали назву оранжереї (від французького слова "оранж" – апельсин) [3,4].

В Європі оранжерейне (тепличне) вирощування цитрусових відомо з 1654 року, а в
другій половині XVII  століття з Голландії вперше були завезені дерева лимона в Москву,  і
потім в Україну (м. Умань) [8].

Лимон використовують не лише для отримання цінних плодів, відомих своїми
лікувальними властивостями, але й з декоративною метою [6,7,9]. Останнім часом виведені
сорти лимона з декоративним забарвленням листя,  яке надає рослинам ще більшої
декоративності, а в поєднанні з їхнім фітонцидним впливом на регулювання мікрофлори в
повітрі, робить їх незамінними для застосування в оформленні дитячих садків, лікарень,
санаторіїв тощо [5].

Проте, на даний момент в Україні зростаючий попит на саджанці не перекривається їх
виробництвом. Зважаючи на це, необхідно дослідити особливості розмноження та розробити
найефективніші способи отримання необхідної кількості якісних саджанців лимона.

З метою підвищення ефективності виробництва та покращення якості вирощуваних
саджанців лимона, нами було проведено дослідження, в яких вивчався вплив рост-
регулюючих речовин (РРР), строків живцювання та сортових особливостей на обкорінення
напівздеревянілих живців лимону.

Об'єктом досліджень слугували зелені (напівздеревянілі) живці лимона сортів Меєра та
Павловський, які оброблялися різними концентраціями β-індолил-масляної та α-нафтил-
оцтової кислот (β-ІМК та α-НОК).

В якості контрольного варіанта було вибрано попереднє замочування живців,
занесеного до Реєстру сортів рослин України, сорту лимона Мейєра в дистильованій воді, без
застосування РРР.

В графіках, зображених на Рис. 1 та Рис. 2, подано вихід обкорінених зелених живців
лимона, залежно від обробки РРР і сортових особливостей за період 2007-2009 рр.

Дослідженнями встановлено, що вихід обкорінених зелених живців лимона істотно
залежав від обробки РРР і особливостей досліджуваних сортів. Так, концентрації від 5 до 30
мг/л як β-ІМК так і α-НОК викликали істотне зростання досліджуваного показника порівняно
з обробкою водою, а підвищення понад 30 мг/л пригнічували обкорінення живців.

Максимальний вихід обкорінених живців спостерігався в варіантах з обробкою РРР
концентрацією 30 мг/л і переважав варіанти з використанням води у сорту Мейер із
застосуванням β-ІМК на 51,6 %, а по α-НОК – 51,1 % та у сорту Павловський 34,0 і 32,6 %
відповідно. У цих варіантах вихід обкорінених живців був значно вищим в порівнянні з
рештою варіантів досліду.
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Рис 1. Вихід обкорінених зелених живців лимона, залежно від обробки β-ІМК і
сортових особливостей, %
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Рис 2. Вихід обкорінених зелених живців лимона, залежно від обробки α-НОК і
сортових особливостей, %

Основний вплив на цей показник мав фактор «концентрація РРР» – 80,0 і 84,0 %, тоді
як сила впливу фактора «сорт» становила лише 3,0 і 1,0 %.

Середній вихід обкорінених живців сорту Мейер під впливом стимулятора β-ІМК
склала 75,7 % та 74,7 % під впливом α-НОК. Середня обкорінюваність живців сорту
Павловський відповідно становила 81,4 і 77,5 %.
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Секція 9. Туризм та готельно-ресторанна справа
Гадецька З. М., к.т.н., зав. кафедри ІТЕК СУЕМ,

Костьян Н. Л., старший викладач кафедри ІТЕК СУЕМ
РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС: АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКІВ

У даній статті розглядаються питання автоматизації ресторанної діяльності та її вплив
на збільшення прибутків підприємств ресторанного бізнесу, зокрема на прикладі черкаського
ресторанного комплексу «Fusion club 111».

Сьогодні ряд закладів ресторанного бізнесу, опинившись у ситуації кризи, яка зачепила
майже всі сфери людського існування, опинилися на межі банкрутства. Однак навіть у
сьогоднішній непростий час, кожен нововиявлений заклад у сфері ресторанного бізнесу має
непоганий шанс добитися успіху. Щоб ресторан отримав у відвідувачів найвищу оцінку,
важливо більшу увагу приділити забезпеченню ідеального порядку в структурі його
управління взагалі, а не тільки бездоганною роботою персоналу та реалізації талантів шеф–
кухаря. Для цього існують різноманітні програмні комплекси, завдяки яким і автоматизація
кафе бюджетного класу і автоматизація ресторану для VIP гостей стануть прозорими і
принесуть господареві закладу максимальний прибуток.

В даний час в більшості провідних ресторанів України і практично в усіх фаст-фудах
невід'ємним елементом технологічного процесу є спеціалізована комп'ютерна програма, або,
як кажуть, система автоматизації роботи ресторану, яка призначена для автоматизації всіх
основних бізнес–процесів ресторану.

Для чого потрібна автоматизація ресторану? Для ефективного управління рестораном,
прискорення процесу обслуговування та зменшення можливостей зловживань з боку
персоналу – в першу чергу крадіжок. Для отримання прибутку власнику ресторану необхідно
чітко уявляти собі,  хто є його постійним відвідувачем закладу,  які страви і напої віддають
перевагу клієнти,  які непопулярні страви необхідно виключити з меню,  в який день тижня
пік відвідувань, а коли – затишшя, кому з офіціантів відвідувачі віддають перевагу і багато
чого іншого. Здійснювати аналіз діяльності ресторану по такій кількості параметрів вручну
практично неможливо. Саме для вирішення всіх цих завдань і розроблені і впроваджені в
багатьох ресторанах України, а зокрема у м. Черкаси, сучасні системи автоматизації роботи
ресторану [1].

Автором статті розглянута можливість проведення автоматизації у черкаському
ресторанному комплексі «Fusion club 111». Дослідження показало, що можливо виділити два
основних направлення в автоматизації роботи ф’южн-клубу «111»:

1) автоматизація технологічного ланцюжка обслуговування клієнта (прийом
замовлення, передача у виробництво, облік витрати сирих продуктів, розрахунок вартості
замовлення, друкування чеків, прийом оплати від клієнта, авторизація кредитки, розрахунок
здачі);

2) автоматизація внутрішніх, не видимих клієнту, операцій (закупівля товару та його
облік, фінансові розрахунки, контроль виручки, аналіз стану ресторану).

Дослідження ринку програмного забезпечення для ресторанів, барів, фаст-фудів та
інших закладів громадського харчування показало, що існує дуже велика кількість сучасних
систем автоматизації ресторанної діяльності. Так на українському ринку ПЗ для ресторанів
представлені розробки як українських, російських, так і зарубіжних фірм: закордонна
ресторанна система Micros (корпорації MICROS), російські ресторанні системи: R–Keeper
(компанія «UCS»), Компас (компанія «Інкомсофт»); Парус–Ресторан (корпорація Парус);
українські ресторанні системи: D2 (компанія SYTEC); XPOS (компанія «UCL»); В52–
Ресторан (компанія «Студія ПЛЮС»), «Ресторан +» (фірма "Думка") та ін. [2]. Проведений
аналіз свідчить, що розглянуті програмні засоби мають свої переваги та недоліки. Більшість з
них це типові програмні засоби, які призначені для автоматизації роботи будь-якого
підприємства громадського харчування та можуть бути впроваджені в роботу фьюжн-клубу.
Але адміністрація ресторанного комплексу враховуючи специфіку розважального закладу, а
саме поєднання ресторанних послуг з дискоклуб, висуває ряд вимог, які можна вирішити за
умови створення нового програмного засобу, який буде це враховувати. Колективом авторів
розроблений програмний комплекс, який відповідає всім цим вимогам.
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Розроблена система дозволить розважальному комплексу «Fusion club 111»
безпосередньо контролювати абсолютно всі процеси роботи підприємства громадського
харчування, управляти ними, і видозмінювати практично без обмежень. Розрахунки
ефективності впровадження програмного засобу показали, що впровадження системи
дозволить керівництву ф’южн-клубу «111» підняти загальну виручку на 24%.
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2009 INTERNATIONAL TOURISM RESULTS AND PROSPECTS FOR 2010

(ACCORDING TO UNWTO DATA)
The world’s tourism industry will look back on 2009 as one of the toughest years in history.

On top  of  a  series  of  political  tensions  and  natural  disasters,  the  industry  had  to  face  the  fall-out
from the economic crisis and the H1N1 influenza pandemic. While the industry has been tested
often in the past, never has it had to contend with so many challenging issues at the same time.

International tourist arrivals fell by 4% in 2009 but the 2% upswing in the last quarter of the
year indicates a change of trend after the drop of 10%, 7% and 2% in the first three quarters
respectively. Asia and the Pacific and the Middle East led the recovery with growth already positive
in both regions in the second half of 2009 [1].

Except for Africa, which bucked the global trend, all world regions show negative results in
2009:

- Europe ended 2009 down 6% after a very complicated first half (-10%). Destinations in
Central, Eastern and Northern Europe were particularly badly hit, while results in Western,
Southern and Mediterranean Europe were relatively better.

- Asia and the Pacific (-2%) showed an extraordinary rebound. While arrivals declined by 7%
between January and June, the second half of 2009 saw 3% growth reflecting improved regional
economic results and prospects.

- In the Americas (-5%), the Caribbean returned to growth in the last four months of 2009.
The performance was more sluggish in the other sub-regions, with the H1N1 influenza outbreak
exacerbating the impact of the economic crisis.

- The Middle East (-6%), though still far from the growth levels of previous years, had a
positive second half in 2009.

- Africa (+5%) was a robust performer, with sub-Saharan destinations doing particularly well
[2].

Receipts for 2009 are estimated to have decreased by 6% given that as in previous crises,
consumers  tended  to  trade  down,  travel  closer  to  home  or  for  lesser  time.  In  several  destinations
domestic tourism endured the crisis better and even grew significantly, often with the support of
specific government measures. This was the case among many other countries, of Brazil, China and
Spain, where the domestic market, representing a large share of the total, contributed to partially
offsetting the decline in international tourism [3].

Against the backdrop of both the upturn in international tourism figures and overall economic
indicators in recent months, UNWTO forecasts a growth in international tourist arrivals of between
3% and 4% in 2010. The International Monetary Fund has just recently stated that the global
recovery is occurring "significantly" faster than expected, as compared with its October assessment
which already counted on a clear return of economic growth in 2010 (+3.1% worldwide, with
stronger performance for emerging economies at +5.1%, alongside a more sluggish one for
advanced economies at +1.3%) [2].

By region, Asia is expected to continue showing the strongest rebound, while Europe and the
Americas are likely to recover at a more moderate pace. Growth is expected to return to the Middle
East while Africa will continue its positive trend benefiting from the extra boost provided by the
2010 FIFA World Cup in South Africa [2].
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As  a  result,  2010  while  still  being  a  demanding  year,  promises  to  be  a  ‘year  of
transformation’.

On the negative side, unemployment is expected to continue rising with economic growth still
fragile in major source markets, especially in Europe and the USA. Furthermore, oil prices remain
volatile  and  taxes  might  rise  to  balance  public  accounts.  Non-economic  challenges  also  continue.
On the one hand, security threats and the potential of increased related hassle and costs for
travellers remain. On the other, experience from previous pandemics shows that the evolution of the
H1N1 influenza still poses uncertainty [3].

While these factors will do little to increase tourism demand, consumer confidence, so crucial
for tourism growth, seems to be picking up, while interest rates and inflation are expected to remain
low, easing perspectives for tourism businesses and bringing some relief to households [3].

In this context, there is scope for a revival among source markets which were hard hit in 2009
such as the Russian Federation or the UK. This could be further leveraged by the fact that a slump is
generally followed by a rebound due to pent-up demand. Destinations are expected to actively
factor in this opportunity, together with stakeholders maintaining the momentum of the spirit of
cooperation and partnership bred by the crisis [3].

The tourism sector is starting 2010 on a stronger basis, having proven flexible in dealing with
rapid  shifts  in  demand  and  volatile  market  conditions.  On  a  long  term  perspective,  the  crisis
provided an opportunity to address underlying structural weaknesses and decision takers can seize
the opportunity to implement strategies fostering sustainable development and the transformation to
the Green Economy [3].

Although recovery seems to be on track, it is important to remain vigilant. Many countries
were quick in reacting to the crisis and actively implemented measures to mitigate its impact and
stimulate recovery. Although UNWTO expects growth to return in 2010, a premature withdrawal of
these stimulus measures and the temptation to impose extra taxes may jeopardize the pace of
rebound in tourism. As highlighted in the UNWTO Roadmap for Recovery, the sector can make a
vital contribution to economic recovery, particularly as a primary vehicle for job creation and the
transformation to the Green Economy. But to do so tourism needs serious global policies that  are
supportive of it [2].
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В’ЇЗДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Аналізуючи дані Державної прикордонної служби за 2009 р., слід відзначити кілька

тенденцій, що прослідковуються в останній період в розвитку в’їздного туризму в Україні.
Насамперед, спостерігається зменшення кількості іноземців, що відвідали країну.

Залишаючи поза увагою абсолютні цифри, варто лише відзначити, що в порівнянні із 2008 р.
кількість іноземців, що відвідали Україну, зменшилася на 18%. Разом із цим слід показово,
що протягом року кількість прибуваючих в країну туристів постійно зменшувалася.

Другою рисою в’їзного туризму 2009 р. в Україні є те, що основною мотивацією
поїздок була особиста потреба чи індивідуальний туризм (89%). Натомість організований
туризм склав лише 7%  від загалу.  Інші 4%  склали службові поїздки чи діловий туризм.
Змальована картина мотивацій поїздок до України свідчить про те, що наша держава
цікавить насамперед тих іноземців, які відвідують її із певних власних мотивів, або ж
приїздять без посередництва туристичних фірм, як іноземних, так і вітчизняних. Наводячи ці
статистичні дані, слід, однак, вказати, що в Україні не існує чіткої фіксації мотиву в’їзду
іноземців до країни. Тобто, перетинаючи кордон, особа може довільно вказати мету
перебування в Україні. Звичайно, щоб не ускладнювати собі процедуру митного контролю,
багато іноземців вказують цією метою туризм. Отже, наведені вище статистичні дані
потребують корекції. Але безумовно, що кількість справжніх туристів, значно зменшується й
обрахувати її досить складно. Вітчизняні ж підприємства туристичної галузі не зобов’язані
подавати до органів статистики дані про кількість іноземних туристів,  що ними
обслуговуються.
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Визначення основної мети перебування в Україні – справді туристичні поїздки чи інше
–  допоможе певним чином аналіз іноземних гостей в залежності від країни прибуття.  Так,
більшість складають громадяни із сусідніх держав, насамперед країн СНД (71% від загалу), а
також Польщі, Румунії, Угорщини. Можна припустити, що громадяни межуючих з Україною
країн могли відвідувати нашу державу часто із метою власних потреб – відвідання родичів,
шоп-турів, службових поїздок тощо. Хоча згідно визначення ВТО, туристом вважається
кожен іноземець, що провів на території країни хоча б одну ніч, перелічені вище мотиви
поїздок, на наш погляд, важко назвати туризмом у повному сенсі цього поняття.

Не зважаючи на вказані недосконалості статистичного обрахунку, а точніше
практичної неможливості обрахунку тих, хто в’їздив до України виключно із туристичною
метою, головну тенденцію все ж таки можна відзначити – кількість іноземних туристів
протягом останнього року значно скоротилася. В якості причини цього явища припустимо
вказати на фінансову кризу, що охопила й Україну минулого року. Природно, що скоротився
насамперед потік ділового туризму. Проте, на наш погляд, усе списувати на кризу є
спрощенням проблеми. Адже зі спадом кризових явищ різкого зросту в’їздного туризму в
Україну не спостерігається.

Тому слід звернути більшу увагу на привабливості України для іноземного туриста як
країни, у якій він може якісно відпочити. Нажаль, рівень обслуговування більшості готелів,
як у туристичних регіонах, так і у великих містах, залишається на досить низькому рівні,
проте ціни тримаються на занадто високому.  Показово,  що навіть в програмі підготовки до
Євро-2012 Україна неспроможна виконати вже протягом тривалого часу вимог щодо
кількості місць розміщення. Як результат, Україна продовжує відставати від своїх
конкурентів на ринку туристичних послуг, і, що головне, не помітно тенденції до
радикальної зміни існуючого стану речей.
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ТУРИСТСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ
Останнім часом в Україні сфера послуг динамічно розвивається в усіх напрямках. Бум

еволюції характерний і для галузі туристсько-готельних послуг. Створення сучасної індустрії
туризму неможливе без розвиненої інфраструктури по обслуговуванню туристів. В індустрію
туризму входять готелі, бюро подорожей та екскурсій, туристські фірми, заклади
харчування, музейний бізнес, а також кіно сервіс, служби побуту, спортивні центри, центри
здоров’я, будівельні фірми тощо [1, с. 45].

З розвитком сфери туризму та усіх її складових,  розвивається також і мова,  все нове
знаходить відображення в новому лексичному складі мови,  яка швидко і гнучко реагує на
потреби суспільства.

Тому,  хоча туризм є явищем,  в історичному плані,  відносно молодим,  але його
термінологічний апарат складався під впливом різних галузей знання і практичної діяльності.
Це й обумовило необхідність відокремлення цілого пласта лексичних одиниць у самостійну
терміносистему.

Формування туристської терміносистеми сьогодні ще не можна вважати завершеним
процесом. З подальшим бурхливим розвитком індустрії туризму, туристсько-бізнесової
діяльності, туристсько-екскурсійної роботи відбуватиметься еволюція і модифікація
поняттєвої та дериваційної систем термінології туризму, яку можна розглядати як
динамічний інтегративний континуум, що складається з терміноодиниць, творцями і носіями
яких є як професійні працівники сфери туризму, науковці, так і пересічні туристи [4, с. 159].

У сучасному мовознавстві вивчення термінології є актуальним.  Її досліджують М.  Д.
Гінзбург, І. М. Кочан, Л. І. Петрух, Л. М. Полюга, Б. Є. Рицар, Л. О. Симоненко, Л. В.
Туровська, Н. А. Цимбал, Н. О. Яценко, Г. В. Чорновол та ін. Їх дослідження свідчать про те,
що у сформованій терміносистемі тієї чи іншої галузі знання кількість багатокомпонентних
термінів складає близько 70 % [4, с. 158]. Переважання багатокомпонентних термінів також
свідчить про інтенсифікацію процесу спеціалізації туристських термінів, формування
ієрархічної структури терміносистеми, встановлення дериваційних зв’язків між термінами.

Аналіз морфемної структури термінів туризму дозволив виділити наступні типи
однокомпонентних термінів:



163

1) прості непохідні терміни, тобто однослівні лексичні одиниці, основа яких співпадає з
коренем: віза, тур, готель, ботель, мотель, флотель, флайтель, лотель, хостел, джакузі,
курорт, трансфер, банкет, клас, номер, шале, хол, бар тощо;

2) похідні терміни, тобто однослівні лексичні одиниці, основа яких містить корінь і
афікси.

Аналіз показав, що основним афіксом у творенні термінів є суфікс. Цей процес
відбувається за схемою: основа дієслова + суфікс -анн(я), -енн(я). Наприклад: бронювати –
бронювання, анулювати – анулювання, фрахтувати – фрахтування, проживати – проживання,
розміщувати – розміщення і т.д.  До найбільш продуктивних суфіксів можна віднести
наступні: - інг (дайвінг, кейтерінг, паркінг, караванінг, кайонінг, кемпінг, трекінг); -ер/-ор
(ресторатор, аніматор, кемпер, бекпакер)тощо.

Префіксацію важко назвати продуктивним способом творення  термінів в туризмі:
виїзд, заїзд, заселення, переселення, розміщення тощо. Префіксально-суфіксальний спосіб
термінотворення в туризмі є також не досить поширеним явищем: побудка, перевізник тощо.

До найбільш продуктивних способів творення туристської термінології відноситься
словоскладання: іменник + іменник (санаторій-профілакторій, яхт-клуб, коктейль-зал,
готель-клуб, караван-сарай, місто-сад, музей-заповідник, намет-причіп, план-карта  тощо).

Аналізуючи лише туристичні терміни, ми виявили деякі міжнародні форманти, що є
складовими термінів інших терміносистем + іменник (авіарейс, аеровокзал, авторесторан,
мотокемпт, аквапарк тощо).

Англіцизми також формують пласт туристської термінології: ланч-пакет, мюзік-хол,
рум-сервіс, роумінг-лист, букінг-лист, роуп-джампинг, шоп-тур, пекідж-тур, VІP-персона
тощо. При цьому у деяких таких слів є українські еквіваленти, наприклад,  гайд-бук –
путівник; дьюті-фрі - система безмитної торгівлі в аеропортах, на бортах літаків тощо; ол-
інклюзив – система обслуговування в готелях, при якій харчування, напої (найчастіше
місцевого виробництва) та окремі види послуг не вимагають додаткової оплати; інтер-райл -
система проїзних квитків на залізничному транспорті, що дозволяє протягом певного терміну
дії їздити всередині зони квитка без обмежень; такс-фрі – система часткового повернення
податку на додану вартість у ряді країн при купівлі та вивезенні товару іноземцями тощо.

Туристська термінологія багата термінами-словосполученнями, де чітко
прослідковується підрядний зв’язок, в якому головним словом виступає український
відповідник. Основною визначальною рисою багатослівних термінологічних одиниць, що
дозволяє виділити їх в окремий клас (термінологічні словосполучення), є зв'язок з певним
науковим поняттям, що є надто складним для позначення однослівним терміном: агентський
договір, американський план, багажна квитанція, берегове обслуговування, безповоротне
квотування, безмитне ввезення, додаткові послуги, континентальний сніданок,
неорганізований туризм, реєстраційна картка, сімейний план, туристична фірма, фіксована
квота тощо.

Такі терміни-словосполучення формуються за допомогою іменника і прикметника,
який диференціює (уточнює) значення іменника.

Із проаналізованого випливає, що українська туристична терміносистема знаходиться в
стадії формування, тому може розвиватися та поповнюватися за рахунок термінологічних
сполучень і словосполучень і т.д.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ ЧЕРКАЩИНИ
Одним із головних завдань туризму є пропаганда спадщини країни, адже зневага до

культурної спадщини та духовного розвитку нації, як засвідчив світовий досвід, призводять
до зниження як економічного, політичного, так і соціального рівня життя країни.
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Особлива роль в цьому належить історико-культурним заповідникам України, які є
осередками активної науково-просвітницької діяльності, так як їх функціонування
забезпечує зв'язок поколінь і наше відчуття причетності до історії. Більше 60-ти історико-
культурних заповідників державної та комунальної форм власності здатні мовою своїх
експонатів виховувати патріотизм і почуття відповідальності. Це, зокрема, Національний
заповідник "Софія Київська", Національний Києво-Печерський історико-культурний
заповідник, Національний заповідник "Херсонес Таврійський", Національний заповідник
"Хортиця", Національний заповідник "Давній Галич", Національний історико-етнографічний
заповідник "Переяслав", Національний музей-заповідник українського гончарства в смт.
Опішні, Національний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької битви",
"Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець", Національний історико-
культурний заповідник "Чигирин", Шевченківський національний заповідник у м. Каневі [1].

Реалізувати це завдання на високому рівні повинні нормативно-правові документи,
проаналізовані в попередньому розділі, серед яких найбільш важливими, на наш погляд, є
Закон України "Про охорону культурної спадщини" (2000 р.), Укази Президента України,
Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо діяльності та розвитку
історико-культурних заповідників та ін.

Сприяти вирішенню існуючих проблем розвитку історико-культурних заповідників
повинна і "Державна програма розвитку культури на період до 2007 р.",  прийнята
Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. № 1235. Серед основних
завдань цієї програми – робота зі збереження історичних пам'яток та історико-культурних
заповідників [2].

За останні роки значно активізувалася видавнича діяльність історико-культурних
заповідників. Це стосується також науково-дослідної та виставкової діяльності. Але
незадовільне фінансування заповідників, які в результаті не завжди відповідають потрібним
нормам і умовам зберігання колекцій, аварійний стан музейних приміщень і фондосховищ
свідчить про те, що чимало недоліків та проблем існують і нині.

Управління культури Черкаської обласної державної адміністрації цим проблемам
надає пріоритетне значення. Зокрема, в області діє програма розвитку музейної справи, яка
регламентує і роботу історико-культурних заповідників.

В заповідниках проводиться значна робота зі збереження та реставрації пам'яток
культури, створюються нові експозиції, проводиться науково-дослідницька та освітня
робота, що має перспективне значення для розвитку туризму в області, який, в свою чергу,
може стати суттєвим джерелом надходження коштів для збереження історико-культурного
середовища [3,4].

На території Черкаської області працює 8 історико-культурних заповідників, трьом з
яких надано статус національних. Це – Національний історико-культурний заповідник
"Чигирин", Шевченківський національний заповідник у м. Каневі, Національний історико-
культурний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка", Державний історико-культурний
заповідник  "Трахтемирів",  Державний  історико-культурний  заповідник у м. Корсуні-
Шевченківському,  Державний  історико-культурний  заповідник у м. Кам'янці, Державний
історико-культурний заповідник "Трипільська культура", Державний історико-архітектурний
заповідник «Стара Умань».

На Черкащині знаходиться восьма частина всіх пам'яток археології (7,2 тисячі
одиниць). Майже всі об'єкти архітектури, що являють собою історико- культурну цінність,
потребують реставрації [5]. Для цього потрібно (за рахунками спеціалістів) не менше 77 млн.
гривень. Це вчетверо більше за ті кошти, які виділялися за останні три роки для
функціонування самих заповідників [5].

Кількість пам'яток історико-культурної спадщини, яка потребує реставрації, рік у рік
збільшується. Якщо на початку 2002 р. її потребувала кожна сьома пам'ятка, то 2005 р. – вже
кожна шоста. Із них 34 пам'ятники історико-культурних заповідників потребують негайного
втручання реставраторів. Такими, наприклад, є будинок управителя та вміщені в ньому
експонати у м. Кам'янка, або дерев'яна церква Святого Миколая, що перенесена з метою
порятунку від руйнації з с.  Сеньківка Золотоніського району на територію етнографічного
комплексу "Козачий хутір" у с. Стецівка Чигиринського району. Реставраційні роботи
ведуться, але неритмічні надходження коштів ще з 2000 р. їх затягують.
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Для охорони та збереження історико-культурної спадщини України проводиться робота
над створенням багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам'яток історії та культури
України» на сторінках якого знайдуть своє місце пам’ятки археології, історії, архітектури та
містобудування і монументального мистецтва [6, с.98]. Планується видання 28 томів цієї
енциклопедії.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В ЧЕРКАСЬКОМУ РЕГІОНІ
В сучасних умовах головною метою розвитку туризму в Черкаському регіоні полягає у

створенні конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках туристичного
продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення.

Для цього необхідно розширювати внутрішній туризм та постійно забезпечувати
зростання обсягів в’їзного туризму, забезпечувати на цієї основі комплексний розвиток
рекреаційної території з урахуванням соціально-економічних інтересів населення,
збереження та відновлення природного середовища та історико-культурної спадщини та
шукати шляхи наповнення державного та місцевого бюджетів.

За останні  роки в Черкаському регіоні намітилася тенденція зростання показників
туристичної діяльності. Це значною мірою пов’язано з реалізацією Програми «Золота
підкова Черкащини» . Але порівняно з іншими регіонами Черкаський, ще відстає від таких,
як Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Рівненської та
Харківської областей за показниками роботи суб’єктів туристичної діяльності.

Туристична індустрія впродовж останніх років характеризується позитивною сталою
динамікою. Неухильне зростання кількості туристів та обсяги наданих їм послуг,
комплексний підхід до розвитку туризму, готельного господарства та курортів на місцевому
рівні, підтримка розвитку малого та середнього бізнесу в туристичній сфері створюють
новий імідж українського продукту, конкурентоспроможного в Україні та за кордоном.
Таким є підвид екологічного туризму – сільський зелений туризм, що пов’язаний з пошуком
екологічних чистих зон та їх збереженням та розвитком нових форм розміщення.

Сільський туризм – це туристична діяльність на території натуральних природних
ландшафтів з елементами благоустрою, де існують умови для короткочасного відпочинку,
збору ягід та грибів, рибальства, купання в річках, мисливства, пізнавання національних
традицій народу, свят та інше. Проживання, харчування й обслуговування туристів пов’язано
з розвитком малого підприємництва у формах малих готелів. Малі готелі – це переважно
підприємства, що не мають відповідної категорії (75% із загальної сукупності), про це не
заважає їм займати своє місце на ринку послуг.

Враховуючи світовий досвід та практику діяльності вітчизняних засобів розміщення,
сьогодні можна  вважати засіб розміщення, номерної фонд якого становить до 100 номерів з
кількістю працюючих не більше 25 осіб і  це не буде суперечити п.7. ст. 63  Господарського
кодексу України. Такий підхід є привабливим для сільській місцевості.

У країнах Європи великі готелі становлять лише 15-20% загальної кількості готельних
підприємств,  75-85% -  це малі мотелі та готелі сімейного типу.  Як свідчить досвід Великої
Британії, саме такі підприємства можуть дати істотній поштовх до розвитку галузі і
створенні додаткової кількості робочих місць.
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Розробка та реалізація стратегії розвитку регіону на сьогоднішній день є головним
завданням і пов’язано з   розв’язанням проблем що стосується  фінансовою підтримкою
розвитку малого підприємництва в тому числі і малих готелів  в Черкаському регіоні.

Економіка Черкаського регіону забезпечує близько 2% ВВП, що створюється в Україні.
Основою економіки Черкаського регіону є сільське господарство, частка якого у загальному
випуску товарів і послуг становить 28%, промисловість 24%, торгівля – 10%, транспорт ,
пошта та зв’язок –  11%,  інше 27%.  Кількість малих  підприємств за основними видами
економічної діяльності розподіляється таким чином :  на сільське господарство припадає
8.5%, промисловість – 19%, торгівля – 39%, транспорт – 3.2%, інші –27%.

Залучення ресурсів для реалізації розвитку сільського туризму і малих готелів на
регіональному рівні здійснюється у визначеному порядку, закріпленому чинною
нормативно-законодавчою базою.

Джерелами мобілізації фінансових ресурсів реалізується за рахунок:
1) власних коштів підприємців;
2) запозичених коштів - як правило інвестиційних кредитів та іпотечних позик.;
3) коштів державного бюджету;
4) залучених коштів;
5) іноземне інвестування;
6) інших внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування .
Сьогодні для реалізації розвитку засобів розміщення різних форм власності

підприємцям недостатньо власних коштів, тому використовуються позичкові джерела, до
яких відносять:

- кредити банківських установ;
- позички під заставу нерухомості;
- комерційні кредити; лізинг, факторинг, та ін.
Кредитування суб’єктів малого готельного  бізнесу здійснюється під заставу

нерухомості, обладнання, за гарантіями чи поручництвом..
Однак кредити залишаються надто дорогими не тільки для великого бізнесу, а також і

для малого , оскільки середня ставка за користування довгостроковими кредитами в
середньому складає більше 24%.  Тому важлива роль у підтримки розвитку сільського
туризму і малих готелів повинно належати державі,  а на регіональному рівні місцевим
органам влади.

Найбільш вагомі інвестиційні внески належать діловим партнерам з таких країн, на
долю яких припадає 80% усі прямих інвестицій, які надійшли до Черкаського регіону:

- із США – 23.6 млн.дол., що становить 22%усіх прямих інвестицій регіону;
- з Німеччини – 15, 1 млн.дол. (14%);
- зі Сполученого Королівства – 14.6 (14%);
- з Кіпру – 11.8% (11%);
- з Віргінських островів – 10.2 (10%);
- з Франції – 9.8 (9%);
- з Російської Федерації – 7.0 (7%).
Інвестиції вкладено у галузі: харчова промисловість 39% прямих інвестицій регіону,

операції з нерухомістю та послуги юридичним особам – 15%, сільське господарство-14%,
роздрібна торгівля – 7%. В основному вкладення здійснювалися на підтримку та розвиток
підприємств , що не займаються наданням туристичних послуг.

Аналіз проблем розвитку сільського туризму і малого готельного бізнесу  у
Черкаському регіоні потребує розробки рекомендацій по створенню механізму економічної,
фінансової та адміністративної   підтримки.
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Секція 10. Сучасні інформаційні технології в економічній та
гуманітарній діяльності

Біла А. В., ст. викладач
кафедри іноземних мов, СУЕМ

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Сьогодні суспільство все частіше називають інформаційним. Широкого застосування
набули інфо-комунікаційні технології, які відкривають глобальні можливості, дозволяють
змінити характер навчання з групового на індивідуалізоване, користуватися віддаленими
інформаційними та дидактичними ресурсами.

До інфо-комунікаційних технологій, які дозволяють забезпечувати комунікативні
потреби студентів належать: інтернет, e-mail, електронні енциклопедії і т.д. Використання
цих технологій сприяє всебічному розвитку людини та дозволяє студентам вибирати те, що
вони хочуть вивчати,  вибирати ті методи і прийоми,  які їм більше імпонують.  Ці фактори
позитивно впливають на психологію особистості, індивід відчуває себе повноправним
учасником акту спілкування.

Використання інфо-комунікаційних технологій дає багато можливостей і викладачам:
керувати навчанням більшої кількості студентів; застосовувати більше дидактичного
матеріалу; здійснювати цілеспрямований та більш ефективний вплив на кожного студента;
вести індивідуальний діалог з кожним студентом; оперативно доповнювати, змінювати та
вдосконалювати свій банк дидактичних матеріалів; знайомитися з новими ідеями і методами
педагогічної діяльності тощо [1, с. 35].

Використання людиною інфо-комунікаційних технологій базується на такій формі
зв’язку як “людино-машинний діалог”, який імітує природнє спілкування людей. Велику
роль у цьому відіграє комп’ютер, за допомогою якого може бути реалізований
найважливіший дидактичний принцип індивідуалізації навчання, що дозволяє
використовувати цей технічний засіб не тільки для подання навчальної інформації, а й для
керування навчальною діяльністю студента. Комп’ютер може також використовуватися для
розв’язання багатьох інших методичних і наукових завдань з використанням Інтернету [2, с.
17–19].

Знайомство з основами комунікації через інтернет можна провести в чотирьох
напрямках: інтернет як засіб отримання інформації; інтернет як засіб спілкування; інтернет
як засіб навчання; інтернет як засіб розваги. Це дозволяє студентам розвивати рецептивні та
продуктивні мовні вміння. Від формулювання завдань залежить успіх використання
інтернету.

У Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту було проведено
дослідження щодо ефективності використання інфо-комунікаційних технологій у викладанні
іноземних мов. Аналіз роботи студентів, які використовують інфо-комунікаційні технології,
дозволяє стверджувати, що лексичні знання, інтелектуально-комунікативні вміння студентів
покращились, а їх пасивний і активний словники значно збільшилися. Ці дані беззаперечно
підтверджують ефективність використання сучасних засобів передачі інформації.

Інфо-комунікаційні технології, а особливо інтернет, створюють унікальну можливість
для тих, хто вивчає іноземні мови, користуватися автентичними текстами, слухати і
спілкуватися з носіями мови, тобто це сприяє виникненню природного мовного середовища.
Таким чином досягається основна ціль – формування комунікативної компетенції, яка
передбачає формування здібності до міжкультурної взаємодії.

Ще однією ефективною технологією навчання є використання мультимедійних засобів.
Вони дають можливість поряд із текстовою інформацією, яка презентується у різній формі
(сторінки книги, газетної статті, календарної сторінки), подавати на екран різноманітну
графіку (статичні зображення – кольорові малюнки, фотографії, таблиці, схеми тощо;
динамічні зображення – мультиплікація, відеофрагменти) і звук (озвучені фрагменти текстів,
коментар до малюнків чи фотографій, музика, функціональні шуми і звуки).
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Отже, дослідивши вплив сучасних технічних засобів на ефективність засвоєння
матеріалу студентами під час вивчення іноземних мов, можна зробити висновок про
нагальну необхідність впровадження новітніх технічних засобів у процес навчання.

Література:
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Гладка Л. І., викладач кафедри ІТЕК, СУЕМ
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ШЛЯХОМ

ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ EXCEL
Процес прийняття рішення можна вважати суб’єктивним, оскільки він виконується

особою, що приймає рішення. Використання математичного обґрунтування процесу
прийняття рішення нейтралізує ефект суб’єктивності. Важливо, щоб особа, що приймає
рішення (експерт) могла б безпосередньо вказати вагу кожної обраної альтернативи. На
жаль, безпосередній вибір можливо здійснити лише для найпростішого випадку – якщо є дві
альтернативи. Якщо ж елементів-нащадків або альтернатив більше, зустрічаємося з
суттєвими складнощами – оскільки в цьому випадку твердження експерта будуть
суперечливими та дуже ненадійними, що викликано психологічними особливостями
людини-експерта та підтверджене багатьма дослідженнями. Отже, важливим є процес
визначення ваги кожної альтернативи, або так званого вектора пріоритетів, відносно всіх
вершин ієрархії. Для експерта значно простіше здійснити ряд попарних порівнянь нащадків
між собою, аніж спробувати відразу ж присвоїти їм певні значення ваг, які відображають
вклад того чи іншого елемента-нащадка в елемент-предок. Цим і пояснюється необхідність
застосування методу попарних порівнянь. Матриця попарних порівнянь надалі
використовується для отримання значень ваг та оцінювання послідовності тверджень
експерта. Локальні пріоритети отримуються шляхом обчислення множини головних власних
векторів для кожної з обернено симетричних матриць ієрархії та нормалізації результату [1,
с. 68].

Метод аналізу ієрархій – це систематична процедура, що ґрунтується на ієрархічному
представленні елементів, які визначають суть проблеми. У процесі розв'язання складних
проблем застосовуються систематичні процедури, однією з яких є метод аналізу ієрархій.
Загальним для цих процедур є використання декомпозиціі, щоб зменшити число можливих
помилок у процесі отримання інформації від експерта. Справа в тому, що експерт має
обмежені можливості щодо оцінювання якості багатьох альтернатив, буде значно краще,
якщо процедура отримання необхідної інформації складатиметься з нескладних кроків.
Метод аналізу ієрархій приводить до структури у вигляді мультидерева, дозволяє уникнути
складних порівнянь,  замінивши їх попарними,  і,  крім того,  має засоби для перевірки
послідовності (несуперечливості) тверджень експерта. Цим пояснюється широка
розповсюдженість методу, його дійсно системний характер та велика кількість практичних
застосувань. Звичайно, слід відзначити, що, як і у всіх методів системного аналізу, не існує
єдиного шляху, що приводить до істини, але за умови залучення кваліфікованих експертів та
досвідченого системного аналітика, цей метод дозволяє генерувати та відшукувати рішення,
що відповідатимуть призначенню складної системи. На ґрунті попарних порівнянь
визначаються локальні пріоритети, а використання побудованої ієрархічної структури
дозволяє отримати значення глобальних пріоритетів альтернатив та оцінити його надійність
[2, с. 170].

Опишемо алгоритм визначення локальних пріоритетів на основі матриць попарних
порівнянь:

1. На основі проведеного аналізу складається матриця попарних порівнянь. У
випадку ієрархічного представлення проблем матриця складається для порівняння відносної
важливості критеріїв другого рівня відносно загальної мети першого рівня (кореня ієрархії),
далі будуються такі ж матриці для парних порівнянь наступного рівня відносно елементів
попереднього, тобто процес побудови матриць попарних порівнянь шляхом опитування
експертів реалізується «згори – донизу».

2. Обчислюється максимальне власне значення матриці попарних порівнянь. Для
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обчислення власних значень використовується характеристичне рівняння:
0EA =l-

де А – матриця попарних порівнянь; l – власне значення; Е – одинична матриця.
3. Для обчислення власного вектора розв’язується рівняння:
[ ] 0EAx e

rr =l-× ,
де xr – власний вектор. Вектор пріоритетів і є головним власним вектором [2, с. 173].
Даний алгоритм легко реалізувати в одному з математичних пакетів (MathCad,

MathLab, Maple). Але при цьому необхідне розуміння математичної термінології.
Найкращим, на мою думку, варіантом є реалізація даного алгоритму за допомогою побудови
додаткової влаштованої функції Excel з використанням редактора Visual Basic [3, с. 187].
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ОБЪЕКТНО-РЕЛЯЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ
В СРЕДЕ UML-OCL

Объектно-реляционное моделирование – моделирование диаграммы классов UML
модели в проект логической структуры реляционной базы данных. Результатом есть поиск
компромиссов некоторой декларативной семантики диаграмм класса для процедурных
решений в схемах логических проектов. В некоторых случаях не возможно выразить
некоторую встроенную декларативную семантику классов в реляционной схеме. Такую
семантику приходится решать процедурным методом в программах для баз данных, то есть,
в сохраненных процедурах [1, с.464].

Можно улучшить качество разработанных моделей, определяя модель в комбинации
UML и языка OCL2.0.

Язык OCL2.0 – текстовый язык, разработанный как дополнение к графическим языкам.
Хотя графическая нотация языка UML позволяет точно и компактно представить многие
аспекты UML-модели, часто средств графической нотации бывает недостаточно.
Дополнения к графической нотации на естественном языке могут иметь неоднозначное
толкование и не могут быть использованы для автоматической верификации моделей.
Текстовый язык OCL позволяет накладывать дополнительные ограничения на модель,
используя для этого классы, отношения ассоциации между классами, атрибуты и операции
классов, которые уже представлены в UML модели и показаны на UML диаграммах. В
спецификации метамодели языка UML 2.0 выражения на языке OCL используются для
нескольких целей. Первое назначение языка OCL – описание операций запроса к классам
метамодели. Данная операция не может модифицировать UML-модель, а только лишь
возвращает запрашиваемое значение. Таким образом, язык OCL специфицирует важную
функциональность классов метамодели, которая затем должна быть представлена на языке
реализации метамодели.

Под моделированием традиционно подразумевается создание диаграмм. Информация,
внесённая в такие модели, неполная, неточная, и иногда даже противоречивая. Многие
дефекты модели могут быть решены использованием ограничений [2, с.23]. Например, в
UML  модели (Рис.1)  ассоциация между классом Flight  и классом Person,  указывает,  что
определенная группа людей – пассажиры, будет иметь отношение многие (0..*) со стороны
класса Person. Это означает, что число пассажиров неограничено. Фактически, число
пассажиров будет ограничено числом мест на самолете. Это ограничение невозможно
выразить на диаграмме. В этом примере, правильный путь конкретизировать
множественность решения – добавить к диаграмме ограничение OCL:

context  Flight
inv:   passengers->size()   <= plane.numberOfSeats
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context Airplane
inv: departureTime <timeOfArrival

Выражения, написанные на точном, математически основанном языке OCL предлагают
численные преимущества при использовании диаграмм для детального описания систем. Эти
выражения не могут быть интерпретированы по-иному различными людьми, например,
аналитиком или практиком-программистом. Они однозначны и делают модель точнее и
более детализированной. Ограничения могут гарантировать правильность и согласованность
с другими элементами модели. Генерация кода становится гораздо больше мощной.

Рис. 1. UML диаграмма реляционно-объектной базы данных Flight
Комбинация UML с OCL – лучшее предложение разработчикам логических диаграмм

баз данных. Большое количество различных диаграмм с ограничениями, написанными на
OCL, могут использоваться для конкретизации модели.
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ОДНОПРОДУКТОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНА

В современных супермаркетах стоимость товаров обычно составляет 30-50% стоимости
всего имущества [1, с. 60], поэтому особенно актуальной становится задача определения
оптимального уровня запаса товара. Компьютерная модель управления запасами должна
использовать данные по продажам товара, ежедневно передаваемые из кассовых аппаратов в
систему 1С-Бухгалтерия. Расчет оптимального уровня запаса должен производиться из
условия минимизации затрат на приобретение, доставку и хранение товара и в то же время
должен учитывать недопустимость ситуации дефицита товара.

Для получения экономического эффекта модель управления запасами должна быть
многопродуктовой и включать в себя модели отдельных групп товаров, доставка которых
осуществляется обычно одновременно. Такая многопродуктовая модель является достаточно
сложной поэтому, в качестве первого шага на пути создания такой модели, следует
построить и подробно исследовать однопродуктовую модель.

Для построения однопродуктовой модели был выбран ходовой товар ежедневного
спроса – сливочное масло «Селянское» в пачках по 200 грамм. Для определения сезонных
колебаний спроса на этот товар использовались данные по ежедневным продажам за

Flight_id integer
availableSeats integer

Flight

numberOfSeats integer
date date
departureTime time
timeOfArrival time

Airplane

name string
contact_id smallint(20)
street varchar(50)
city varchar(50)
state varchar(70)
post_code varchar(10)
county varchar(60)

Person

0..*
1
flights
planeflights   0..*

passengers   0..*

phone varchar(15)
contact_id smallint(20)

PersonPhone

contact_id=contact_id
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последние 3 года. Учитывая, что поставки товара осуществлялись регулярно, 1 раз в неделю,
данные были сгруппированы по неделям и для обеспечения сопоставимости затрат были
приведены к средневзвешенной цене закупки.

На первом этапе была проведена статистическая обработка данных и построена
гистограмма распределения недельного сбыта для 156 недель. Форма гистограммы
позволила сделать предположение о пуассоновском характере закона распределения
недельных продаж товара. Знание закона распределения продаж позволило выработать
правило недопущения дефицита – только в 2% случаев недельный сбыт превысит величину,
равную среднему сбыту плюс удвоенный квадратный корень из этого среднего (т. к. среднее
квадратическое отклонение для пуассоновского закона распределения равно квадратному
корню из математического ожидания).

Исследование периодических колебаний продаж показало, что на протяжении года
наблюдается несколько пиковых периодов, связанных с календарными праздниками.
Особенно значимыми пиками продаж является периоды перед Пасхой и перед Новым Годом.
Учитывая такую неравномерность сбыта, весь год был разбит на отдельные периоды, в
которые уровень продаж можно считать постоянными. В каждый такой период постоянного
спроса для определения оптимального уровня запасов можно применять известную формулу
Уилсона [2, 3].

С использованием метода имитационного моделирования показано, что применение
однопродуктовой модели управления запасами с учетом разбивки года на периоды
постоянных продаж позволяет снизить затраты по этому товару на 25%, а вероятность
дефицита не превысит 2%.
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ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З НАПРЯМУ

«ДИЗАЙН ЛАНДШАФТІВ»
Одним з найбільш суттєвих факторів, які обумовлюють конкурентоспроможність

фахівця з вищою освітою на ринку праці,  є свідоме та вільне володіння відповідним
арсеналом технологій комп’ютерної обробки даних та створення моделей, адекватних певній
сфері діяльності.

В дизайні ландшафтів це правило має свою специфіку. Діяльність в даній галузі за
самою своєю сутністю має синтетичний характер. Створення та реалізація дизайнерських
проектів – складний, трудомісткий процес, який поєднує в собі роботи, пов’язані зі знанням,
практичними навичками та технологіями із достатньо далеких одна від одної галузей знань
та наукових дисциплін: образотворчого мистецтва, архітектури, декоративного рослинництва
та флористики, матеріалознавства, будівельної інженерії, нарисна геометрії, комп’ютерної
графіки, економіки, менеджменту і т. ін.

На наш погляд, саме концепція системної підготовки фахівців з ландшафтного дизайну
в галузі інформаційних технологій може стати основою, яка в змозі інтегрувати
найважливіші фахові дисципліни у єдиний комплекс.

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій можна стверджувати, що для
підтримки практичної діяльності у майже всіх галузях знань та наукових дисциплінах, які
вказані вище, створені відповідні комп’ютерні програмні пакети і комплекси. Системність у
навчанні студентів роботі із засобами інформаційних технологій можливо забезпечити,
виконуючи декілька умов:

- формування якісних базових знань з інформатики, як основи подальшого розвитку
навичок та компетенцій;

- введення у певні навчальні дисципліни фахового циклу навчального плану
лабораторних робот та практичних завдань з використанням відповідних комп’ютерних
технологій;
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- ретельний підбір програмного забезпечення та розробка відповідного методичного
забезпечення з урахуванням різноманітності завдань, які виникають у процесі створення та
реалізації дизайн-проектів;

- збагачення підготовки фахівців у галузі комп’ютерної графіки;
- створення та введення до навчального плану рівня «бакалавр» оглядового курсу з

використання інформаційних технологій у практиці дизайнера ландшафтів.
Аналіз умов реалізації системності у підготовці фахівців з ландшафтного дизайну

дозволяє зробити наступні зауваження.
1. Найбільш доцільним для базової підготовки з інформатики є орієнтування на

міжнародний  стандарт ECDL, який забезпечує необхідний рівень знань та практичних
навичок для початку професійної підготовки дизайнера з використання спеціалізованого
програмного забезпечення.

2. В дисциплінах з образотворчого мистецтва, архітектури, декоративного
рослинництва та флористики, матеріалознавства, економіки, менеджменту, враховуючи їх
специфіку, доцільним буде практичне освоєння ІТ-технологій, які пов’язані з роботою в
базах даних, з табличними обчисленнями, формуванням кошторисної документації, в тому
числі на базі стандарту АВК, концептуального моделювання (Axxon), управління проектами
(MS Project, SmartDraw Office).

3. Головним спрямуванням у засвоєнні технологій комп’ютерної графіки є формування
у майбутнього фахівця знань та практичних з навичок з якісного та швидкого створення
пакету графічної документації дизайн-проекту, який розробляє він або творча група, до
складу якої він входить. Достатньо великий асортимент програмного забезпечення в галузі
комп’ютерної графіки  дозволяє побудувати системний навчальний процес із засвоєння
практично всіх наявних технологій, починаючи від 2D-векторної графіки, роботи з
растровими зображеннями і закінчуючи промисловими системами автоматизованого
проектування та 3D-графіки. Дуже важливу роль відіграє використання та засвоєння
стандартів креслення, а також роботи з професійними периферійними пристроями.

Необхідно відмітити, що наявність спеціалізованого програмного забезпечення для
ландшафтного дизайну, наприклад пакетів Punch! Home Design - Platinum або «Наш сад», має
достатньо обмежене застосування для формування проектної документації за професійними
стандартами, але дозволяє достатньо швидко сформувати  необхідну тривимірну візуалізацію
проекту в цілому або його частин, для презентації замовнику.

З точки зору можливості працевлаштування у великих архітектурних та дизайнерських
фірмах,  бажаним є засвоєння одного із програмних пакетів проектування,  які є «де-факто»
світовим стандартом, з наступним проходженням сертифікації певного рівня.

4. Оглядовий курс з використання інформаційних технологій у практиці дизайнера
ландшафтів дозволяє створити у студента єдине бачення знань і навичок,  які він набув,  та
кола завдань, які можна вирішити, застосовуючи сучасні інформаційні технології у своїй
практичній діяльності.

Впровадження концепції комп’ютерної підготовки, яка розглянута, дозволяє, на наш
погляд, досягнути системного рівня практичного використання інформаційних технологій
майбутніми фахівцями з напряму «дизайн ландшафтів», і, таким чином, підвищує їх творчий
та технологічний потенціал.

Молодик Т. В., викладач кафедри ІТЕК
Жирякова І. А., к.т.н., доцент. кафедри ІТЕК, СУЕМ

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
“ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ”

Дисципліна “Інформаційні системи і технології в економіці” належить до професійно-
орієнтованих дисциплін.

Метою курсу є ознайомлення студентів з сучасним станом автоматизованих
інформаційних систем (АІС), навчання теоретичним основам и практиці побудови і
функціонування АІС, організації взаємодії їх з користувачем, а також розширення знань по
використанню сучасних засобів обчислювальної техніки в інформаційних системах
підприємств.
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Розглядаються основні теоретичні положення створення інформаційних систем (ІС),
сучасні підходи до проблеми, дається класифікація та структура ІС, наводиться склад і зміст
технологічних операцій з обробки інформації, огляд сучасних ІС в економіці. Викладаються
основні принципи проектування інформаційних систем, розробки класифікаторів техніко-
економічної інформації, проектування вихідних і вхідних інформаційних повідомлень,
проектування зв'язку “користувач – ПЕОМ”, упровадження, супроводження та модернізації
ІС.

У даному курсі набуваються практичні навички роботи з ІС: введення первинної
економічної інформації, організація електронного документообігу, автоматизація створення
документів первинного обліку, використання спеціалізованих пакетів прикладних програм, а
також міжнародної інформаційної мережі Internet.

Курс базується на дисциплинах “Комп’ютерна техніка”, “Технічні та програмні засоби
забезпечення підприємництва”, “Системи управління базами даних”, “Економіка
підприємства”, “Основи менеджменту”.

Список навчальної літератури до кожної теми курсу та тестові питання допоможуть
глибше і грунтовніше засвоїти матеріал, краще підготуватись до лабораторних занять.

Навчальний курс побудований на базових підручниках “Основи інформаційних
систем” під редакцією В.Ф. Ситника та „Інформаційні системи і технології на
підприємствах” під редакцією Гужви В.М.

Нові дисципліни потребують нових підходів у викладанні. Наведемо ряд з них:
1) Інтерактивне  навчання.
В Україні розроблена та пропагується технологія інтерактивного навчання О. Пометун.

Інтерактив –  від англ.  взаємний та діяти.  Інтерактивне навчання –  це спеціальна форма
організації пізнавальної активності, що має на меті створення комфортних умов навчання, за
яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за
умови постійної, активної взаємодії усіх студентів; викладач і студент є рівноправними
суб'єктами навчання.

Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок та вмінь як предметних, так і
загальнонавчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери
співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Дана технологія передбачає
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем.

Інтерактивне навчання – це навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія
учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв'язання
навчальних задач, розвитку особистісних якостей студентів. Правила організації
інтерактивного навчання:

1. До роботи мають бути залучені всі студенти (будь-яким способом).
2. Активна участь у роботі має заохочуватися.
З. Студенти повинні самостійно розробляти і виконувати правила роботи в малих

групах.
4.  Студентів повинно бути не більше 30  осіб.  Лише в цьому випадку можлива

продуктивна праця.
5. Навчальна аудиторія має бути підготовлена до роботи в малих групах.
Інтерактивне навчання передбачає використання активних методів навчання, а саме:

аналіз конкретних ситуацій (АКС); уведення в досліджувану проблему; визначення задачі;
групова робота над ситуацією; групова дискусія; підсумкова бесіда. [2]

2) Модульна система навчання.
Суть технології полягає в тому,  що студент самостійно чи з певною долею допомоги

досягає конкретної мети навчання в процесі роботи з навчальним модулем. Це організація
навчання на основі спеціально розроблених модулів як змістовно-організаційних, загально
дидактичних та інших. Модульне навчання зародилося наприкінці 60-х рр. в англомовних
країнах як удосконалений варіант програмового навчання.

Теоретичні підходи модульної системи навчання розроблялися Дж. Расселом, А.
Алексюком, Є. Разіною, Є. Скованим, П. Юця-виченимтаін.

Модуль – цільовий функціональний навчальний блок, в якому об'єднанні навчальний
зміст та технологія оволодіння ним. Зміст навчання представлено в закінчених самостійних
комплексах (інформаційних блоках), засвоєння яких здійснюється відповідно до мети
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модуля. Дидактична мета, яка формується для учня, містить в собі вказівки не тільки про
об'єм знань, але й рівень його засвоєння.[2]

Література:
1. Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем : навч. посібник – К. : КНЕУ, 2005. – 420 с.
2. Журнал «Директор школи» – К. : №37, жовтень, 2007.
3. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем : навч. посібник – К. : КНЕУ, .2006. – 140 с.
4. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. посібник – К. : КНЕУ, 2005.

Ус Г. О., к.т.н., доцент,
Ус М. Ф., д.т.н., доцент, професор,

Костьян Н.Л., ст. викладач кафедри ІТЕК СУЕМ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТЕХНОЛОГІЙ

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В МЕНЕДЖМЕНТІ УНІВЕРСИТЕТУ
Складовими інформаційних технологій є етапи, що реалізовані відповідними

програмними процедурами. Бізнес-процеси дистанційних технологій освіти, крім таких
етапів, охоплюють також організаційні процедури.

Перелічимо деякі з них.
Формування електронних навчально-методичних комплексів дисциплін (ЕНМКД).
Взаємодія студента з СДО та тьютором (у т.ч. для вивчення декларативної частини

предмету).
Виконання контрольних, практичних завдань.
Контроль знань.
Основою менеджменту СУЕМ є управління діяльністю навчальних та інших

структурних складових університету через комплексне планування та контроль виконання
запланованого в науковій, навчальній, інноваційній сферах роботи.

Створення інформаційних ресурсів для «електронного» навчання відбувається через
таку систему планування та контролю.  Кожна кафедра планує розробку чи оновлення
ЕНМКД в межах методичної роботи ПВС.  Викладачі формують зміст ЕНМКД в
«електронному» представленні та передають цей зміст (у форматі текстового редактора) в
центр дистанційно-заочного навчання університету. Таким чином, для виконання робіт з
формування електронної бібліотеки СДО використовуються стандартні бізнес-процеси
університету. Нами розроблені діаграми опису функціональних систем діяльності кафедр на
основі комплексного планування та контролю в контексті створення у нашому ВНЗ системи
менеджменту якості. На рис. 1. наведено діаграму «Розробка річного комплексного плану»
кафедри університету, що входить до складу деякого інституту.



175

Подальші дослідження авторів стосуються аспектів управління інформаційними
складовими СДО як економічною категорією «ресурси підприємства».

Ус М.Ф., д. т. н., професор кафедры ИТЭК ВУЭМ
Гадецкая З. М., к. т .н., зав. кафедры ИТЭК ВУЭМ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В
ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Традиционные образовательные технологии в последние десятилетия перестали в
полном объёме обеспечивать потребности общества. Необходимым условием для развития
экономики и социальной сферы, построения карьеры отдельного индивидуума стала
реализация концепции «образования через всю жизнь», вместо «образования на всю жизнь».
Глобализация, ускорение научно-технического прогресса, быстрое изменение многих сторон
общественной жизни требуют постоянной подготовки, переподготовки или повышения
квалификации огромного количества людей. Выход заключается в поиске новых форм
образования. Одной из них явилось дистанционное обучение (ДО).

Дистанционные образовательные технологии позволяют осуществлять обучение
практически в любой точке планеты, обеспечивать возможность реализации широкого круга
образовательных программ и адаптации к потребностям, временному графику и другим
требованиям обучающегося.

Зарубежные исследователи еще пару лет назад отмечали, что уже к 2010 году две трети
всего образования будет происходить дистанционно. Но о таком скором воплощении данных
предположений в нашей стране нельзя говорить однозначно: конкурс в ведущие вузы на
очное обучение по-прежнему остается высоким. Для этого необходимо решать проблемы
дистанционного обучения. Один из возможных путей решения проблем – применение
современных технологий и моделей организации обучения в дистанционном образовании.

Основными дистанционными технологиями, используемыми в ДО, являются
следующие [1].

Кейсовая технология – обучение с помощью укомплектованных наборов (кейсов),
состоящих из текстовых учебно-методических материалов, кассет, дисков и пр. Кейсы
рассылаются обучающимся для самостоятельного изучения (с консультациями у
преподавателей-тьюторов в региональных учебных центрах).

Интернет-технология –  обучение с помощью сети Интернет,  посредством которой
осуществляется как доступ к учебным и методическим ресурсам, так и взаимодействие
преподавателей и обучаемых в рамках учебного процесса. Название данной технологии
является не совсем удачным, ведь, строго говоря, для обучения по данной технологии могут
использоваться и интранет-сети, и практически любые средства телекоммуникаций.
Фактически, частным случаем данной технологии и есть телекоммуникационная технология,
представляющая собой комбинацию телевизионных трансляций лекций с постепенно
развивающейся обратной связью по Интернету.

Комбинированная технология, сочетающая черты двух предыдущих. На практике чаще
всего подразумевает предоставление всего или части учебных материалов, аналогично
кейсовой технологии, и использование средств телекоммуникаций для взаимодействия
преподавателей и обучаемых. В рамках комбинированной технологии встречаются и другие
сочетания (например, наличие личных консультаций с тьюторами и доставка части учебно-
методических материалов по сети).

В современном образовании происходит стирание грани между технологически
продвинутым традиционным и дистанционным обучением. В проекте стандарта
образовательных технологий – Архитектуры технологии обучающих систем (Learning
Technology Systems Architecture (LTSA)) [2] – говорится об information technology-supported
learning, education, and training systems (поддерживаемых информационными технологиями
обучающих и образовательных системах). При этом не делается различия между
базирующимся на использовании ИКТ обучении в рамках традиционного образовательного
процесса и дистанционным обучением (e-learning). В других ведущих международных
спецификациях явно выделяется то, что они предназначены для Продвинутого
распределенного обучения Advanced Distributed Learning (ADL) – спецификация Sharable
Content Object Reference Model (SCORM) [3] или для дистанционного обучения e-learning –
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спецификации международного образовательного консорциума IMS [4]. Фактически, эти
международные спецификации вполне пригодны и для описания компонентов учебного
процесса на основе ИКТ в рамках традиционных образовательных форм, так как имеют
педагогическую, культурную и платформенную нейтральность. Вышеперечисленные
стандарты и спецификации предоставляют структуру (framework) для описания и анализа
систем обучения.

На основании анализа международного и отечественного опыта, исследования
тенденций развития дистанционных образовательных технологий (ДОТ) наиболее
перспективными моделями организации и проведения учебного процесса с применением
ДОТ можно признать сетевую модель и модель смешанного обучения (blended learning),
подразумевающую включение элементов ДОТ в традиционное обучение.

При использовании обозначенной идеологии во всех вариантах образовательных
технологий (традиционное, дистанционное, смешанное обучение) логика самого процесса
обучения остается одинаковой: уровень знаний учащегося меняется под руководством
преподавателя, и это фиксируется при оценивании.

В 2006 – 2009 г.г. в рамках государственной программы развития системы
дистанционного образования на Украине [5, 6] были проведены на базе дистанционного
центра Восточноевропейского университета экономики и менеджмента исследования по
разработке моделей  организации обучения для дистанционной формы подготовки.
Исследования показали, что наиболее перспективными моделями были признаны сетевая
модель и модель смешанного обучения. Модель сетевого дистанционного обучения
(интернет-обучения, e-learning) дает свободу выбора времени и места обучения. По сути, она
представляет собой самостоятельную работу студентов по изучению теоретического
материала и выполнению практических заданий, нацеленных на формирование компетенций
(теоретические исследования, виртуальные практикумы и лабораторные, тренажерные
занятия и т.п.). Обязательной составляющей является система тестов, позволяющая
контролировать процесс обучения (текущий и промежуточный контроль) и производить
оценивание уровня знаний обучающихся. Обучение, как правило, осуществляется в
специализированной инструментальной среде управления учебным процессом, включающей
как систему инструкций  – подробное описание методов работы обучающегося и его шагов
по изучению материалов курса, так и фиксацию достигнутых результатов. Обязательным
условием обучения являются сетевые взаимодействия: форумы, чаты, общение по e-mail и т.д.
В этом случае модель ДО выглядит следующим образом: студент взаимодействует с
инструментальной средой ДО, включающей в себя все компоненты LTSA. Сетевое обучение в
чистом виде не предусматривает аудиторных  занятий. Взаимодействия сторон реализуются
посредством инструментальной среды.

В Восточноевропейском университете экономики и менеджмента исследования
модели сетевого обучения проводились на базе института последипломного образования в
среде внедренной здесь системы ДО «Прометей», которая обладает всеми необходимыми
для этого возможностями. Для дистанционного обучения преподавателями  университета
разработаны электронные курсы, которые практически полностью обеспечивают
потребности студентов в учебных материалах.

Основными элементами модели смешанного обучения  являются следующие.
1. Многоканальность доставки образовательного контента учащимся с помощью

используемых ИКТ. В качестве средств доставки контента или обеспечения повышения ее
эффективности могут выступать локальные носители (CD, DVD и пр.); локальная сеть
учебного заведения или Интернет; компьютеры и презентационное оборудование и пр.

2.  Средства поддержки методической работы преподавателя при обучении в ИКТ-
насыщенной среде (электронная библиотека, медиатека, электронный каталог традиционной
библиотеки учебного заведения и др.).

Расширенный набор средств взаимодействия обучаемого с преподавателем:
традиционное общение в аудитории; электронная почта; образовательные интернет-форумы;
видеоконференции и пр.

3. Современные средства повышения эффективности оценивания результатов обучения,
предполагающие широкое использование компьютерного тестирования.
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4. Для учета результатов образовательной деятельности, наряду с традиционной
«бумажной», используется электронная система учета успеваемости. Особенно актуальным это
становится с введением в 2003 году кредитно-модульного обучения в Украине.

На выбор модели, технологий и организации обучения в большой степени влияет
содержание программы, контингент и предпочтения обучаемых, а также  некоторые другие
факторы.

Проведенный анализ и сравнение моделей показало, что сетевая модель ДО
потенциально наиболее демократична и поэтому получила широкое распространение. По мере
расширения доступности сетевых технологий, особенно высокоскоростного Интернета,
именно она предоставляет возможность обучаться независимо от места проживания,
максимально адаптироваться к потребностям пользователя.

В любом случае, именно использования современных моделей обучения с
использованием дистанционных технологий  позволяет повысить эффективность и
доступность образования, сделать его соответствующим требованиям настоящего времени.
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Молодык Т. В., препод. кафедры ИТЭК, ВУЭМ
ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ТЕСТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Тестирование учебных достижений представляет собой достаточно объективный метод

измерения уровня знаний. Для того, чтобы результаты тестирования были действительно
объективными необходимо, чтобы тестирование было валидным [1, 2]. Приемлемая
валидность теста обеспечивается выполнением двух требований:
- использование теста с достаточно высоким коэффициентом надежности;
- корректное исполнение процедуры тестирования: основное требование здесь заключается

в том, чтобы испытуемые находились в равных условиях и не испытывали
дополнительных трудностей при выполнении тестовых заданий, например, плохое
освещение, сбои в работе компьютеров, чрезмерное утомление и прочих.

Кроме того, одним из наиболее значимых факторов, влияющим на результаты, является
время тестирования. Педагогические тесты преследуют вполне определенную цель,
например, ранжировать испытуемых по уровню достижений. На достижение этой цели
влияет как качество тестовых заданий, так и их количество.

Общее время тестирования определяется двумя главными факторами – количеством и
трудностью заданий.  Должно ли это время быть ограниченным или не ограниченным –
определяется конкретной ситуацией, в которой применяется тест.

Многие авторы согласны с тем, что правильное определение времени тестирования
является важным фактором, влияющим на качество результатов теста. Например, Майоров в
[3] отмечает, что каждый тест имеет оптимальное время тестирования, уменьшение или
превышение которого снижает качественные показатели  теста. Аванесов считает тест
кратковременным испытанием, а потому полагает, что время педагогического тестирования
не должно превышать, примерно, сорок минут [4].  Ранее он же отмечал, что время
выполнения теста является важным системообразующим фактором при разработке теста.
Повышенное внимание этому вопросу уделяется по той причине, что неверно установленное
время тестирования не позволяет тестовым заданиям достичь своей цели – проверить – знает
ли  испытуемый проверяемую  дидактическую единицу или ее составную часть.

Как у слишком большое так и слишком малое время тестирования имеет свои
негативные последствия. При малом времени тестирования слабые учащиеся не справятся с

http://ltsc.ieee.org/
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тестом потому, что не успеют даже разобраться, о чём их спрашивают, в то время как
сильные – потому, что не имели достаточно времени на выполнение заданий. У всех
испытуемых будут примерно одинаково низкие индивидуальные баллы, то есть произойдет
уменьшение дисперсии исходных тестовых баллов испытуемых, а это означает, и снижение
дифференцирующей способности теста. Результаты такого теста не будут объективно
отражать уровень подготовленности учащихся. При слишком большом времени выполнения
теста сильные учащиеся, досрочно завершив тестирование, в оставшееся время начнут вести
себя неадекватно требованиям процесса тестирования. Например, когда остается ответить на
последний вопрос, испытуемый, зная, что может в любой момент правильно ответить на
него, перестает интересоваться собственным тестированием и начинает, например,
подсказывать соседям. Другие испытуемые, будут долго сидеть над заданиями, не решаясь
выбрать ответ.  Это вызовет у них утомление, снижение концентрации внимания,
расслабление, что также снизит точность оценок тестирования.

Количество заданий теста и время тестирования – тесно связанные и, в определенном
смысле эквивалентные характеристики, но определяющим является, все же является время
тестирования, поскольку оно задает порог утомления, за которым тест начинает терять свои
измерительные свойства.

Теоретически рассчитать это время невозможно, поэтому рекомендуется использовать
эмпирические данные по результатам первичной апробации теста. При наличии опыта, еще
на  этапе разработки тестового  задания,  можно примерно оценить время его выполнения.
Суммарное время по всем заданиям даст общее предполагаемое  время  тестирования.

Согласно Черненко [5], в первые 9 минут эксперимента объем информации
воспринимаемой осознанно,  как по зрительному,  так и по слуховому каналам,  достигает
своего максимума. Далее, в течение последующих 18 минут плавно, но незначительно
снижается, а в последующие 9 минут для зрительного канала достигает первоначального
значения, для слухового канала достигает первоначально значения в течение 18 минут. По
истечении 45 минут относительный объем осознанно воспринимаемой информации
довольно значительно падает.

Если предположить, что занятия по теоретическим дисциплинам и тестирование
требуют равного высокого интеллектуального напряжения, то из приведенной зависимости
следует, что утомляемость испытуемых начинает заметно проявляться через время tу равное
36 минутам после начала тестирования. Оптимальное время тестирования tо соответствует
моменту, когда положительный эффект, обусловленный увеличением времени тестирования
будет компенсирован отрицательным воздействием утомления испытуемых. Время tо
должно быть немного больше времени tу  - запаздывание обеспечивает попадание в область
максимума дисперсии тестовых результатов. Тогда из этих данных следует, что tо примерно
равно 40-45 мин. Эти значения находятся в удовлетворительном согласии с рекомендациями,
ограничивать число заданий теста примерно 30-50  заданиями. Если на одно задание
отводить 30-60 секунд, то общее время тестирования составит примерно 50 минут. Буравлев
и Переверзев в [6] показали, что 50 заданий теста с критериально-ориентированной
интерпретацией могут обеспечить надежность результатов, равную 0,9.  Иными словами,
тест из 50-60 заданий, с одной стороны, обеспечивает достаточно высокую надежность, а с
другой - эффект утомления для такого теста еще слабо влияет на результаты.

Черненко отмечает, что источником систематической погрешности может стать и
пренебрежение суточным и недельным распределением момента начала тестирования. В
частности, проведение тестирования в послеобеденное время приведет к снижению
результатов по сравнению с утренним тестированием.  Пренебрежение этим эффектом может
крайне негативно сказаться на результатах нормативно-ориентированного тестирования.
Получается,  что ранг испытуемого зависит от того,  когда его тестировали -  утром или
вечером.

Аналогичный эффект проявляется при проведении тестирования в различные дни
недели. При определении выборки стандартизации необходимо указывать день недели и
часы тестирования. Это особенно важно для тестов с нормативно-ориентированной
интерпретацией тестовых результатов. По данным Анастази результаты тестирования
интеллекта для одного и того же испытуемого в начале недели могут дать показатель равный
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110,  а в конце недели -  80.  Вполне возможно,  что это связано со снижением
работоспособности к концу недели.

Таким образом, при определении времени тестирования необходимо учитывать
следующие рекомендации:
- время тестирования определяется по расположению максимума дисперсии тестовых

результатов и не должно превышать 60 минут;
- число заданий теста не должна превышать 60, в  предположении, что на выполнение

одного задания требуется не более одной минуты;
- тестирование  необходимо проводить в первой половине дня;
- тестирование желательно проводить не позднее середины недели.
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