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Михайло Акатріні
Науковий керівник – доц. Н.В.Стрельчук
Суб’єкти і об’єкти, суть і напрями регіональної політики:
основні концептуальні підходи
Регіональна політика – один із важливих напрямів
внутрішньої політики держави, поряд з економічною,
соціальною, національною та іншими політиками. Регіональна
політика представляє собою систему засобів, з допомогою яких
відбувається регулювання відносин між центральною владою
(державою в цілому) і територіями (регіонами). Головний зміст
регіональної політики – це розробка і реалізація заходів з регулювання
регіонального розвитку, як політичного, так і економічного, у
відповідності з певними визначеними на загальнонаціональному рівні
політичними цілями.
Регіональна політика представляє собою суб'єктно-об'єктні
відносини між центром і регіонами. Вона є частиною
вертикальної ієрархії у відносинах «центр-периферія», де
активним суб'єктом є центр, який її виробляє і проводить. Дії
самих регіонів і політичні процеси власне на регіональному
рівні не є регіональною політикою у прямому значені цього
слова. Суб'єктами регіональної політики є і можуть бути
практично будь-які органи центральної влади, які займаються
регіональною проблематикою. При цьому також можуть бути
створені і спеціальні структури або підрозділи для яких
регіональна політика є основним напрямком діяльності. До речі,
в англомовній літературі вживають два терміни: “regional polisy”
і “regional politics”. Терміном “regional politics” позначають всю
складну систему політичних дій, які мають регіональний ефект,
характерний для даної держави. Термін “regional polisy”
вживається коли мова йде про заходи, дії певних політичних
акторів [3, с.81].
Регіональна політика завжди залежить від особливостей
регіональної стуктури: культурно-історичних особливостей
держави, її фізичної географії і природних умов, економічного
стану територій і його динаміки, зовнішніх викликів. Тому
часто регіональна політика конкретної держави у значній мірі

5

може бути присвячена вирішенню таких проблем, як інтеграція
етнічних периферій, які у противному випадку можуть
перетворитися у зони нестабільності і сепаратизму.
Також регіональна політика спрямована на вирішення
важливих проблем регіонального розвитку, пов’язаних із
трансформацією
структури
господарської
діяльності,
вдосконаленням територіальної організації виробництва і
розселення, раціональним використанням природно-ресурсного
потенціалу, охороною навколишнього середовища. Важливим є
вирішення демографічних і соціальних проблем, особливо
підвищення народжуваності населення, поліпшення його
здоров’я, зниження рівня безробіття, збільшення обсягів доходів,
розвиток соціальної сфери. Актуальними є регіональні проблеми,
пов’язані з невідповідністю між стандартами і рівнем підготовки кадрів
у сфері освіти і науки, раціональним використанням науковоінтелектуального та інноваційного потенціалу, продуктивністю праці.
Суть і напрями регіональної політики залежать від рівня
господарського розвитку держави, її соціальних та економічних
пріоритетів. Залежно від особливостей та характеру дії інструментів
регіональної політики, що спричиняють пожвавлення розвитку
регіонів, виділяють чотири основних види регіональної політики:
стимулююча, компенсуюча, адаптуюча та протидіюча.
Отже, самостійна регіональна політика представляє собою
спеціальну розроблену систему заходів, а не просто суму
рішень, які мають територіальний ефект. Якщо регіональна
політика зводиться до набору часткових, імпліцитних тенденцій
галузевого і відомчого характеру, то баланс “центр-регіони”
стає іманентно нестійким, а умовах територіального
неоднорідної держави це загрожує її національній безпеці.
Список використаних джерел:
1.
Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ–
ХХІ століть: нові пріоритети / М.І. Долишній. – К.: Наукова думка,
2006. – 515 с.
2.
Інституційне забезпечення регіональної політики та
практика взаємодії органів влади в Україні / Дацишин М.,
Керецман В. – К.: В-во «К.І.С.», 2007. – 102 с.
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Ілона Андрущак
Науковий керівник – доц. Воротняк І.Д.
Військова реформа консула Гая Марія
Зміна характеру армії перебуває у нерозривному зв’язку із
завоюваннями Риму, його перетворенням з невеликого полісу на
Тібрі в наймогутнішу державу Середземномор’я. Необхідність
реорганізації армії на професійній основі була одним з важливих
симптомів кризи полісної системи Риму. Першим етапом цієї
реорганізації стала військова реформа Гая Марія в 106-105 рр.
до н. е. [5, с. 74].
Армія стала професійною і комплектувалася з представників
усіх верств суспільства, незалежно від наявності головного
майна громадянина – земельного наділу. Легіони армії ділилися
на когорти, що складалися з трьох маніпул (480 чол.) і діяли в
зімкнутому строю як міні-фаланга [6, с. 147]. Легіон складався з
10 когорт. Під час бою легіон шикувався в 3 ряди. В першому
ряду стояло 4 когорти, в другому і третьому – по три когорти.
Легіон з когорт був більш гнучким під час бою: він міг
розгортатися як у два, так і в чотири ряди [2, с. 153].
Поділ легіону на маніпули (hastati, principi, triarii) свідчить,
що воїни шикувалися не за якістю і кількістю озброєння, як в
часи Сервія Туллія, а за рівнем військового досвіду і віковим
критерієм [4, с. 17].
Крім того, для більшої мобільності війська Марій вимагав,
щоб його солдати свої речі носили з собою. Внаслідок такої
завантаженості, за словами Плутарха, їх (воїнів) прозвали
“мулами Марія” [1, с. 73].
При старій системі склад легіонів змінювався щороку, але з
появою професійних солдатів легіони почали перетворюватися
на постійні з’єднання і з часом набули згуртованості і одночасно
свою індивідуальність. Марій сприяв цій тенденції,
запровадивши в усіх легіонах однаковий тип значків – древко,
прикрашене срібним орлом. В минулому в кожного легіону було
п’ять видів значків: із зображенням орла, бика, коня, вовка або
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кабана. Оскільки прийняття в армію тепер не залежало від
матеріальних статків, старий поділ, що грунтувася на віковому і
майновому цензі втратив своє значення [2, с. 165].
Сама реформа Марія містила в собі цікавий парадокс.
Легіонери стали приносити присягу не на ім’я консула, як
раніше, а на “ім’я держави, тобто Senatus Populus que
Romanus” [5, с. 74]. Зміною об’єкта присяги, ймовірно, прагнули
досягти безпосереднього зв’язку армії і сенатської liber res
publica. Насправді вийшло інакше. Тепер закінчення терміну
повноважень консула не обов’язково призводило до розпуску
його війська, а безперервні війни Риму створювали можливість
зосередження в руках полководця великих військових
формувань на більш-менш тривалий термін. Ці наймані
військові формування були прямо зацікавлені в підвищенні
свого полководця, зрозуміло, якщо він був досить щедрий і
завоював прихильність солдатів [3, с. 472].
З цього часу легіонери починають розглядали армію як засіб
зробити кар’єру і вийти з бідності, а не як обов’язок перед
республікою, заради чого доводилось порушувати звичний ритм
життя [2, с. 152].
Загалом військові реформи Гая Марія привели до відриву
армії від народу, зробили її важливою політичною силою,
заклавши тим самим підвалини для формування професійної
найманої армії.
Список літератури:
1. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3 т. – М., 1963. – Т. 2. –
547 с.
2. Голсуорти А. Во имя Рима: Люди которие создали империю. –
М., 2006. – 537 c.
3. Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. – СПб., 1899.
4. Меркулов И. В. К вопросу о реформе Гая Мария в Риме (II в. до н.
э.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9:
исследования молодых ученых. – 2006. – № 5. – С. 16-23.
5. Парфенов В. Н. Профессионализация римской армии и галльские
войны Цезаря // АМА. – Вып. 2. – Саратов, 1974. – С. 72-89.
6. Токмаков В. Н. Армия и государство в Риме: от эпохи царей до
Пунических войн: учебное пособие. – М., 2007. – 264 с.
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Іванка Андрюк
Науковий керівник – асист. Колесников О.В.
Раціональний вибір громадян України
на парламентських виборах 2012 р.
Електоральний вибір громадян є дуже складним феноменом.
Адже на остаточне голосування впливає безліч факторів, починаючи
від соціально-економічного становища і політики державної влади
та закінчуючи ідеологічними аспектами. Саме тому в демократичних
країнах, де інститут політичних виборів уже давно усталений, у
ХХ-ХХІ ст. активно розвивалися теоретичні напрацювання щодо
моделей електоральної поведінки та чинників, що її обумовлюють.
Серед розробників цих теоретичних моделей можна назвати
А.Зигфріда, П.Лазарсфельда, Б.Берельсона, Е.Кемпбелла, Д.Батлера,
Д.Стоукса, Е.Даунса, М.Фіорину, С.Ліпсета, С.Роккана та ін.
Одна з класичних теорій електоральної поведінки знайшла
відображення в її раціонально-інструментальній моделі, що
сформувалися в рамках теорії раціонального вибору. Її розробником
вважається Е.Даунс, який у праці «Економічна теорія демократії»
писав, що кожен громадянин голосує за ту партію, яка, на його
думку, надасть йому більше вигод, ніж будь-яка інша [1, С. 197].
Згодом ця модель зазнала трансформації, внаслідок якої у ній
виокремилася система перспективного – ретроспективного
голосування – ретроспективна вісь означає орієнтацію виборця
на оцінку діяльності владних структур у минулому, а перспективний
вибір ґрунтується на очікуваннях виборців від роботи новообраних
органів управління. Ця система знайшла відображення у теоріях
перспективного голосування Х.Хіммельвейта і ретроспективного
голосування М.Фіоріни [2, С. 67].
У цьому контексті також варто звернути увагу на
застереження
Є.Мєлєшкіної
про
можливість
псевдораціонального вибору, що формується під впливом
інформаційних потоків в суспільстві [1, C. 198]. Найяскравішим
свідченням такого вибору є підкуп виборців, адже продаючи
свої голоси, громадяни думають, що чинять раціонально, але
насправді це не так.
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У контексті вітчизняного досвіду насамперед зазначимо, що
підтвердженням псевдораціонального вибору на останніх виборах
став безпрецедентний підкуп виборців (особливо в мажоритарній
частині), визнаний усіма експертами. Підтверджують його і результати
соцопитувань, згідно з якими 11,5% виборців висловили готовність
продати свій голос [3].
Наявні емпіричні дані не дають можливості чітко визначити
ретроспективність чи перспективність голосування українських
виборців. Проте вони все-таки дозволяють вести мову про ступінь
раціонально-інструментальної мотивації. Зокрема, на останніх
виборах 34% громадян продемонстрували раціональну схильність
до голосування на основі оцінки попередньої діяльності партії
Проте цей показник значно поступається експресивній мотивації,
зокрема пов’язаній з програмно-ідеологічними засадами і особою
партійного лідера [3].
Примітно, що для виборців Партії регіонів найбільш характерне
перспективне голосування, ніж для прихильників інших політичних
сил, адже серед них найбільша частка тих, хто очікував від нового
парламенту покращення ситуації в країні – 77% [3].
Отже, електоральна поведінка громадян України не вписується
в рамки якоїсь однієї моделі та характеризується поєднанням
інструментальної та експресивної мотивації з певним домінуванням
останньої. На парламентських виборах 2012 р. близько третини
громадян продемонстрували схильність до раціонального голосування.
Водночас значна частка схильних до псевдораціонального
вибору, що підтверджує успішна практика підкупу виборців.
Список літератури:
1. Мелешкина Е.Ю. Исследования электорального поведения: теоретические
модели и проблемы их применения / Е.Ю.Мелешкина // Зарубежная
политология в XX столетии: Сборник научных трудов. М.: ИНИОН,
2001. – С. 190-215.
2. Ротар Н.Ю. Політична участь громадян України у системних трансформаціях
перехідного періоду: [монограф.] / Н.Ю.Ротар. – Чернівці: Рута, 2007. – 472 с.
3. Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення
України: за даними фонду «Демократичні ініціативи» спільно з Київським
міжнародним інститутом соціології з 18.09 по 4.10 2012 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ukrpohliad.org.
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Юлія Боднарюк
Науковий керівник, д.і.н., доц. Мойсей А.А.
Демонологічні уявлення населення Буковини.
Народні повір’я про заложних покійників
Демонологія (нижча міфологія) – сукупність міфічних
уявлень, заснованих на вірі в демонів, духів, носіїв езотеричних
знань. Демонологічні вірування та уявлення відбивають досвід
людей, накопичений поколіннями; вони відіграють велику роль
у розвитку духовності українського народу. Вони є складовою
системи міжпоколінної передачі етнокультурної інформації, що
висвітлює базові смислові зони, які сприяють реконструкції
загальної міфологічної картини слов’ян-українців.
За уявленнями населення Буковини, заложні мерці — це
померлі неприродною смертю люди (потопельники, самогубці),
котрі вважалися нечистими. Їх ховали на перехрестях доріг, на
межах полів, у ярах. За народними уявленнями, душі заложних
покійників набирають різного вигляду і тиняються по світі, доки
не спокутують своїх гріхів. При цьому вони нерідко
збиткуються над живими людьми [1].
Народна уява наділяла заложних мерців надприродними
властивостями. Під час засухи їхні могили поливали водою, щоб
викликати дощ. Під час аналізу ритуальних дійств над могилами
нечистих (заложних) покійників важливо окремо зупинитися на
міфологічних уявленнях українців Буковини про їх вплив на
механізм формування атмосферних явищ. В уявленнях слов’ян,
померлі неприродною чи передчасною смертю особи, якщо їх
поховано на цвинтарі, тобто на «чистому» місці, могли
спричинити засуху, неврожай тощо [2, с. 101-102]. З огляду на
це, плювіальний обряд був спрямований на усунення причини
посухи – руйнування могили нечистого покійника.
У Чорнівці зафіксоване рідкісне свідчення про збереження
до середини ХХ ст. звичаю ексгумації трупа людини для
викликання дощу. Так, старожили села досі пам’ятають як у
1947 р., під час тривалої засухи, селяни потайки відкопали труну
нечистого покійника і викинули її у річку Прут. За свідченнями
респондентів, причиною цього стали вірування населення у те,
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що на загальносільському кладовищі був похоронений
заложний покійник, що і викликало засуху, і для того щоб пішов
дощ, вони мають піддати це тіло воді. За стародавньою
традицією, у селі заложних покійників ховали поза кладовищем,
поряд із дітьми, які померли нехрещеними [1].
Подібне обрядодійство було поширене також в східних
романців у XVІІІ – ХІХ ст. У наш час у східнороманського
населення Буковини побутує обряд викликання дощу, згідно з
яким у разі тривалої посухи маленькі діти йдуть на цвинтар,
відшукують на його окраїні могилу нечистого покійника і
поливають водою [2, с. 76]. Інформацію про вірування в
існування душ заложних покійників у румунів Буковини у
другій половині ХІХ ст. знаходимо у праці австрійського
дослідника Едуарда Фішера [3, с. 51-52].
Отже, споконвіку людина вірила в світ неземний,
потойбічний, якому вона і вклонялася, якого вона боялася.
Нечиста сила вважалась атрибутом життя людини, вона мала
здатність впливати на природу, тварин тощо. І в той же час
нечиста сила виконувала функцію певного природного табу,
огорожі, психологічного бар’єру, що врешті можна назвати
захисним фактором самої природи.
Список літератури:
1.Експедиційний матеріал зібраний шляхом анкетування від
старожилів с. Чорнівка Новоселицького району Чернівецької області:
від Андроник Євгенії Миколаївни, 1939 р. н.; Горячко Катерини
Костянтинівни, 1928 р. н.;
2. Мойсей А.А. Магія і мантика у народному календарі східно
норманського населення Буковини. – Чернівці: ТОВ «Друк Арт», 2008.
– 320 стор.: іл.16;
3. Населення Буковини / пер. з нім. Ф.Андрійця, А.Квасецького. –
Чернівці: Зелена Буковина, 2000. – 160 с.;
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Анна-Вікторія Бодніцька
Науковий керівник, доц. Кожолянко О. Г.
Форма громадської взаємодопомоги на Буковині у ХІХпоч. ХХ ст. - клака
Поширеним видом взаємодопомоги в буковинському селі
була “клака”. Подекуди на Буковині зустрічалась також назва
“толока”. Ця давня форма взаємодопомоги зустрічалась при
спорудженні нового житла, косінні сіна, збиранні зернових.
Клаки організовувались також для прядіння та виготовлення
пряжі, впорядкування приміщень та приготування обрядових
страв під час сімейних та календарних свят.
Опис клаки Прутсько-Дністровського межиріччя (на
прикладі с. Вікно, що на Заставнівщині) зробив журналіст і
народознавець В.Бабух: “Треба було закласти фундамент нової
хати – скликали клаку. Людей запрошували багацько. Адже
зведення фундаменту – операція вкрай трудомістка. Каменярів
наймали за гроші, бо аматори могли б запороти справу. А всі
запрошені (вони прибували на клаку зі своїми тачками й
шухлями) возили грунт й засипали ним порожнини у
фундаменті.
Наступну клаку скликали для виготовлення саману. Вона
була набагато чисельнішою від попередньої, оскільки людей
вимагалося і на копання ями під саманну масу, і для толочення
босими ногами земельно-солом’яної суміші, і для носіння глини,
і для формування самої цегли…
Подумки всі чекали вечора. Адже кожен знав, що лиш ляже
за обрій сонце, то на столи буде викладено апетитну вечерю з
кільканадцятьох страв, приготовлених в сільській печі. Першою
викладали колочену в макітрах квасолю, приправлену
соломахою та підсмаженою на олії цибулею. На окремі тарелі
обов’язково ставили квашені огірки, а на дерев’яні кружки
вивалювали паруючу кулешу.
Господар брав порційку горілки і дякував усім за файну
роботу. Але перед цим усі, склавши руки човником, шепотіли
“Отченаш”. Потім дзенькали чарки, клацали ложки зі стравою.
Зголоднілий народ налягав на їдло. Після цього співали пісні і
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знову лилися горілки. Після доброї вечері грали циганські
музики. І старе і мале йшло до танцю”[1, c.2].
Дуже часто таку форму громадської взаємодопомоги
застосовували на Буковині для проведення косовиці [2, с. 38].
Етнографічною експедицією зафіксовано такий приклад
проведення
громадської
косовиці
в
передгірській
Сторожинеччині: «На місці косовиці клачани обирають одного
косаря, який має “вести перед”. Це, як правило, молодий та
дужий чоловік, який стає старшим косарем. Він благословляє
молитвою травицю на файну косовицю. Потім дякує ґаздам, що
доручили перший покіс зробити:
– Дякую вам, ґазди, що ви мені доручили перший покіс
зробити і цю травичку поблагословити, і першому росою
вмитися. Благослови, Боже, травичку зелененьку на сінце
молоденьке. Щоб дощі його не мочили, щоб громадільники не
втомились» [3. -1969. – Т. 1. – С. 2–8].
У спільному косіння робота йшла швидко, менше
відчувалась втома, оскільки косовиця супроводжувалась
жартами і співами [3.– 1998. – Т. 6. – С. 4].
Колективною громадською взаємодопомогою у минулому
розбудовувались буковинські села, оброблялись ділянки
надільного поля, сінокоси, готувався до зберігання врожай та ін.
Разом з тим, колективна взаємодопомога-клака сприяла
згуртуванню людей у важких економічних умовах; у процесі
праці на клаках передавався досвід ведення робіт, формувалось
почуття безкорисливої взаємодопомоги, підтримувалась
традиційність як у матеріальній, так і духовній культурі. З
другої
половини
ХХ
ст.
влаштування
громадської
взаємодопомоги скорочується через відсутність у селян значних
ділянок поля. Лише рідко влаштовувались клаки для
спорудження жител, але до колективної допомоги стали
запрошуватись переважно родичі.
Список літератури:
1.Бабух В. Побачене в дорозі. Клака // Газ. “Час”, 19 червня 1998 р.
2. Кожолянко Г. Етнографія Буковини. –Т.1, 1999.
3. Матеріали етнографічної експедиції Чернівецького національного
університету ім. Юрія Федьковича (Зберігаються у етнографічному
музеї ЧНУ).
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Юлія Бойко
Науковий керівник – асист. Коврик-Токар Л.І.
Криза мультикультурного суспільства в Німеччині?!
У сучасному світі на політичній карті Євразії Німеччина є
важливим геостратегічним гравцем, який здійснює свій вплив у
рамках широкого регіонального радіуса. ФРН є сучасною й
відкритою країною з високим рівнем життя, країною, для якої
характерне мультинаціональне розмаїття. Що ж означає
«мультинаціональне розмаїття» в німецьких реаліях?
Досить довгий час поняття «мультикультурне суспільство»
залишається предметом гострих дискусій та розглядається
міжнародним співтовариством як одна з найбільш актуальних
проблем сучасної Європи та Німеччини, зокрема. Характерно, що
у вирі всіх цих суперечок такі символи мультикультуралізму як
паранджі, мінарети й тюрбани сикхів, магазини з дозволеною
згідно ісламських канонів їжею та кошерним вином – уже стали
невід’ємною частиною німецької повсякденності. Звично поряд з
німецькою почути сьогодні в метро чи на шкільних перервах
турецьку, російську, арабську та інші мови.
Все це є
переконливим свідченням того, що у Німеччині внаслідок
тривалої імміграції виразно сформувалось багатонаціональне та
мультирелігійне суспільство [2, с. 25].
Навколо доцільності концепції «мультикультуралізму» в
середовищі німецької владної верхівки завжди виникали
суперечності, а подекуди й політична конфронтація. Після того,
як на початку ХХІ століття ХДС/ХСС дощенту розкритикували
та
оголосили
провальною
концепцію
розбудови
«мультикультурного суспільства», представники ВДП Німеччини
також зайняли нейтральну позицію та намагались відсторонено
спостерігати за розгортанням даної дискусії, особливо після
кількох кривавих міжнаціональних вбивств.
В результаті
зазначених подій ще більш відчутним стало загальне
невдоволення мультикультурною моделлю побудови суспільства
[1, с. 57]. Такий різкий супротив громадськості спричинила низка
факторів, які накопилися протягом років. Першопричиною
даного явища вважають культурне відчуження, соціальну
фрустрацію, яка має місце переважно в малозабезпечених
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іноземних кварталах, а також споконвічну взаємну недовіру між
іммігрантами й корінними жителями. Занепокоєння викликають
також зафіксовані випадки антизахідної пропаганди та зростаючі
антисемітські настрої в середовищі громадян іноземного
походження.
Існують також побоювання щодо порушення
рівноправ’я чоловіків та жінок в результаті діяльності
авторитарних релігійних структур, жертвами яких стають
переважно жінки та дівчата. Але найбільшу тривогу викликає
страх перед можливими терористичними атаками, які
затьмарюють всі дебати щодо консолідації німецького
суспільства, особливо після подій 11 вересня 2001 року.
З кожним роком зростають сумніви й щодо безпечності та
корисності мультикультурного співіснування. У 80-х роках ХХ
століття концепція «мультикультурного суспільства» вважалася
єдиним вірним шляхом побудови толерантної спільноти, сьогодні
ж ця ідея остаточно «зазнала фіаско» [3, с. 123].
Таким чином, замість відмови від концепції побудови
«мультикультурного
суспільства»
необхідно
на
основі
розроблених нормативних критеріїв чітко пояснити та визначити
засади співжиття в багатонаціональному середовищі з метою
якнайшвидшого врегулювання наявних непорозумінь та
забезпечення стабільного майбутнього з обопільним врахуванням
інтересів всіх сторін.
Список літератури:
1.
Bielefeldt H. Menschenrechte in der Einwanderungsgesellschaft /
Heiner Bielefeldt. – Wetzlar: 2007. – 213 s.
2.
Egtved P. Multikulturell oder liberal? Die Politik und
Zuwanderung im deutsch-britischen Vergleich / Peer Egtved. – Gernsbach :
2002. – 341 s.
3.
Heßler M. Zwischen Nationalstaat und multikultureller
Gesellschaft / Manfred Heßler. – Berlin : 2011 – 131 s.
4.
Leggewie C. Multikulti: Spielregeln für die Vielvölkerrepublik /
Claus Leggewie. – Erfurt : 2011 – 228 s.
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Олена Будник
Науковий керівник – проф. Фісанов В.П.
Україна на шляху реформ: проблема коригування
соціальної політики
“В Україні 3,6 млн пенсіонерів живе за межею бідності”,
заявляє президент України Віктор Янукович. “Ми повинні, як
мінімум, вийти на рівень соціального забезпечення країн з
порівняльною економікою, наших сусідів” – зауважив він [1].
Проблеми у вирішенні поставлених завдань виникають, в першу
чергу, через наростаюче обурення громадян щодо діючої
системи влади (яку ж самі й обирали). Як наслідок, цей негатив
призводить до “опору” при запуску будь-яких механізмів
новітніх “реформ” у різних сферах. Вважається, що оптимальним шляхом соціального реформування суспільства є запозичення найбільш дієвих моделей (на законодавчому та виконавчому рівнях) у провідних країнах ЄС.
Соціальна підтримка населення, що здійснюється у трьох основних формах, є надто складною. Основними проблемами є:
– низький рівень охоплення бідного населення (усього 56,8%
бідних, згідно з критерієм прожиткового мінімуму, одержують
принаймні один вид соціальної підтримки);
– низька адресність при наданні соціальної підтримки (менше
23 % від їх загальної суми потрапляють до бідних, інші (майже
17 млрд грн щороку, тобто близько 6 % доходів бюджету) надаються небідному населенню);
– механізм надання житлових субсидій та пільг з оплати житлово-комунальних послуг побудований на завищених нормативах споживання цих послуг, що призводить до неефективного
використання коштів бюджету [2, с.34].
Згідно затвердженої концепції реформування соціальної сфери Україна повинна перебувати на третьому (завершальному)
етапі, визначеному “до кінця 2014 року”. Проте, у зв’язку з недостатнім фінансуванням та політичними протиріччями, деякі
пункти попередніх етапів реформи залишаються невиконаними.
Під час розширеного засідання Кабінету Міністрів, діючий
Президент України у своєму виступі окреслив чотири стратегіч-
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них напрямки соціальних реформ, що мають реалізовуватися у
державі. Перш за все, треба відновити довіру суспільства до
державної політики, спрямованої на покращення життя громадян [3]. Яким чином? Проглядаючи стрічку останніх новин,
розуміємо, що тільки кардинальна зміна діючої влади
спроможна деякою мірою змусити повернути погляди громадян
назустріч
“основоположним
принципам
соціальної
справедливості”. Згідно з опитуванням на замовлення видання
“Дзеркало тижня”, рейтинг довіри до президента знизився
втричі – з 47% до 13%. Стосовно інститутів влади – цифра ще
гірша: за 10-бальною шкалою складає 1,99!
Другим напрямком глава держави назвав комплексне
перетворення підходів до оплати праці, податків та соціального
страхування. Некомпетентність глави уряду М.Азарова під час
візиту на Запорізький автомобілебудівний завод проявилася у
незнанні розміру середньомісячної заробітної плати. Про які ж
“підходи до оплати праці” може йти мова? Третій напрямок
передбачає перехід від безсистемних виплат до адресної
допомоги та соціальних послуг, які відповідають потребам
конкретної людини та сім’ї, четвертий – сприяння ефективній
зайнятості та створення нових робочих місць для громадян в
галузях, здатних дати максимальний конкурентний ефект.
Залишається сподіватися, що спільними зусиллями публічної
влади та громади, за умови співпраці останньої через місцеві
організації, можна буде найближчим часом показати результат.
Здолавши інертність у діях та імпульсивність у словах
представників громадськості, є зміст у коригуванні нових соціальних проектів для змістовного поліпшення усіх сфер соціуму.
Список використаних джерел:
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Надія Венгренюк
Науковий керівник – доц. Герегова С.В.
Вільнодумство у творчому доробку
Ірини Стасів-Калинець
Друга половина 50 – початок 60-х років в Україні були часом
поступового національно-культурного відродження. Могутній
імпульс цьому процесові надало офіційне засудження „культу
особи” Й Сталіна. І хоча наступні роки в Україні
характеризувалися глибокими суперечностями, саме в цей час
виникла нова генерація української радянської інтелігенції, яка
шукала шляхи до національних витоків, вимагала повного
знання вітчизняної історії, культури. Так виникло явище
„шістдесятництва” в Україні, яке стало підґрунтям
дисидентського руху, тобто руху „незгодних” з діяльністю
радянської влади. Звісно, тогочасна репресивна система одразу
спрямувала свої дії на розправу з проявами вільнодумства.
Яскравим представником цієї генерації стала львівська
письменниця Ірина Стасів-Калинець, „вільнодумна” творчість
якої стала основою для зарахування її до лав активних
представників дисидентського руху в Україні.
Дійовий персонаж поезії Калинець, як загалом усієї
творчості – людина в історії та історія в людині, яких би це
сторін життя не торкалось. Її ліричний герой, осягаючи історію
свого народу, його культурні надбання в сув’язі з європейською
культурою, інтегрує досвід минулого у свій час. Поетеса,
зазнаючи, що у протистоянні духовного і матеріального, на
перший погляд, перемагає прагматизм: володарями імперій
стають „відверті циніки або параноїдальні фанатики: піраміда
влади, звернена вістрям униз, стягує в глибину темряви
найслабших духом, а, отже, позбавлених або майже позбавлених
таких прекрасних рис, як совісність, жертовність, терпеливість,
взаєморозуміння...”, вкладає власні думки у думки героїв,
розуміючи проблеми духовного світу сучасного суспільства [3].
Збірники віршів „Оранта”, цикли віршів „Гротески”,
„Дзвони” та „Жертовник”, віршів „Плач Ярославни” та „На
могилі невідомого стрільця” та триптих „Воскресіння” знайшли
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негативну оцінку у радянського режиму. Критики називали її
вірші войовничими та націоналістичними, вказуючи на те, що
вони написані з цілковитою зневагою до всього радянського,
закликом до боротьби проти існуючих порядків і прославляють
тих, кого авторка вважає своїми політичними однодумцями і
друзями. Найбільшу небезпеку в цих віршах вони вбачали у
тому, що в окремих з них у поетичній, алегоричній формі, але
досить яскраво проступають заклики до боротьби за
відродження України. Ці висновки потягли за собою відповідну
реакцію з боку правоохоронних органів – обшуки, допити,
арешт і ув’язнення.
Повернувшись із заслання, Ірина Калинець перестала писати
вірші, продовживши творчу діяльність у прозі. Її твори, серед
яких відома новела „Пси”, сповнені драматичністю образів та
психологізмом. Оповідання „Похорон” розкриває проблему
безглуздого слідування „нормам” життя радянської людини,
зокрема атеїстичному вихованню: похорон із панахидою
священика трактувався як злочин проти держави [2, с. 67].
Головна героїня постає як ідеальний образ „очищеної”
комуністичною ідеологією людини. Майстерно змальований
портрет героїні дає можливість зрозуміти сенс боротьби самої
письменниці проти системи, що став для неї змістом життя.
На жаль, 31 липня 2012 р. перестало битися серце
письменниці Ірини Стасів-Калинець, яка увійшла в історію як
„вільнодумець”, як активістка українського національного і
правозахисного руху. Її творчі ідеї були покликані показати
реалії життя та застерегти суспільство від морального та
інтелектуального падіння, що так важливо сьогодні, у період
розбудови Незалежної України.
Список літератури
1. Баран В.К. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953-1985 рр. –
Львів: МП Свобода, 1992. – 124 с.
2. Ірина Калинець. Пси. Похорон // Дзвін. – 1997. – № 5-6. – С. 6668.
3. Українська поезія під судом КГБ: Кримінальні справи Ірини та
Ігоря Калинців / За ред. Ю. Зайцева. – Львів, 2003. – 572 с.
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Максим Волошин
Науковий керівник – проф. Бурдяк В. І.
Роль мережевих структур у соціально-політичному
розвитку суспільства
У сучасному світі все більша кількість політичних інститутів
та організацій формується за мережевим принципом.
Глобалізація сучасного світового процесу, розвиток глобальних
ринків, формування наднаціональних органів політичного
управління викликає нові кризи традиційних суб’єктів
політичних відносин. Поширення мережевого підходу в різних
державах призвело до того, що на противагу ідеї державного
управління як ієрархічно організованої системи, став
формуватися новий тип управління, загальна характеристика
якого знайшла вираз у постулаті: “управління без уряду”[1,
с.494].
Відбувається відхід від вертикальних зв’язків до більш
динамічних - горизонтальних. Подібні процеси активізують
взаємодію як всередині організацій, так і між ними, і,
відповідно, ведуть до появи мереж, які є складовими нового
мережевого суспільства.
Мережевий
підхід
тісно
пов'язаний
з
теорією
інформаційного суспільства [2]. В інформаційному суспільстві
немає необхідності в концентрації виробництва, знижується
значення бюрократичного управління, наймані працівники
більш самостійні. Кожна організаційна одиниця являє собою
окремий елемент, спрямований на вирішення конкретних
завдань. Зарубіжні вчені визнають, що телекомунікаційні
мережі стали базовою складовою інфраструктури сучасної
політичної та економічної систем, а мережі перетворилися на
основну організаційну форму постіндустріального, або
інформаційного суспільства.
Загалом, мережеві структури є дуже старою формою
соціальної організації, однак в інформаційну епоху вони
постають у новій формі та посилюються інформаційними
технологіями[3, с. 543].
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Громадські об’єднання, як основа сучасної мережевої
структури в Європі формувалася ”знизу”, з ініціативи громадян,
і впродовж тривалого часу розвивалася, поступово зміцнюючи
власні позиції в політичній системі. В Україні розвиток
громадських об’єднань здійснювався швидкими темпами, а їх
участь у політиці носила фрагментарний характер. В останні
роки мережеві форми організації все ширше освоюються
представниками неурядових організацій. Значне число
правозахисних, екологічних, політичних організацій, являють
собою децентралізовані і формуються “знизу”. Мережеві
неурядові структури починають відігравати все більшу роль у
сучасних міжнародних відносинах. Часто їх називають акторами
без суверенітету, транснаціональними силами, міжнародними
групами тиску [2, с. 134-136]. Мережеві структури такого типу
кардинально змінюють усю систему міжнародних відносин,
змушуючи держави поступитися. Їх сила насамперед у їхній
кількості і здатності мобілізувати широку суспільну підтримку.
Список літератури:
1. Иноземцев В.Л. Становление общества сетевых структур // Новая
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постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под редакцией В.Л.
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Ганна Гаврилюк
Науковий керівник – проф. Ротар Н. Ю.
Еволюція соціальної політики в Європейському Союзі
Сьогодні найбільш злободенними для європейської
цивілізації, поряд з вичерпанням енергетичних ресурсів,
погіршенням екологічної ситуації, посиленням конкуренції, що
охоплює традиційні ринки товарів, послуг, капіталів і робочої
сили – виступають соціальні проблеми. Це старіння населення,
зміна соціальної структури суспільства та трудових відносин.
Зростання ролі людського капіталу як основного фактора
розвитку, наростаюча хвиля технологічних змін – різко
підсилює значимість інновацій у соціально-економічному
розвитку і знецінює багато традиційних факторів росту, які
відображаються на соціальній політиці держав.
Європейці можуть пишатися своїми здобутками – зменшенням
соціальної нерівності, забезпеченням універсального доступу до
освіти і системам охорони здоров’я. Все це зробило ЄС в цілому
світовим лідером за критеріями економічного і соціального
розвитку. Однак сьогодні в ЄС багато соціальних проблем, які
вимагають модернізації соціальної політики для побудови
справедливого та конкурентоспроможного суспільства [1].
Cьогодні спостерігається великий розрив між соціальними
стандартами багатих і бідних держав-членів; невідповідність
кваліфікацій
робочих
місць;
проблеми,
зумовлені
довготривалим і молодіжним безробіттям. Розробкою і
здійсненням заходів соціальної політики на рівні ЄС є
завданням трьох інститутів – Ради, Європейського парламенту і
Комісії, а також допоміжних і дорадчих органів, що надають їм
аналітичну допомогу в підготовці заходів у різних галузях.
Інститутам доручена координація спільної роботи з
регулювання соціальної сфери, в тому числі гармонізація
соціальних систем і соціальних законодавств держав-членів. Для
проведення в життя соціальної політики та виконання
конкретних завдань використовуються фонди загального
бюджету: Європейський соціальний фонд, Європейський фонд
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регіонального розвитку, Європейський сільськогосподарський фонд,
Фінансовий фонд орієнтації рибальства та Фонд згуртування [2].
17 червня 2010 в Брюсселі глави держав і урядів 27 країн ЄС
схвалили стратегію „Європа 2020” – програму по подоланню
витрат глобальної фінансово-економічної кризи та стимулюванню
зростання зайнятості. Вона прийшла на зміну Лісабонській
стратегії, яку так і не вдалося реалізувати. Нова ініціатива
визначила основні рушійні сили соціально орієнтованого
зростання: сприяння розвитку знань, інновацій, освіти і цифрового
суспільства, ефективне використання ресурсів і підвищення
конкурентоспроможності, підвищення рівня зайнятості громадян [3].
Відповідно до Стратегії „Європа 2020”, Комісія закликає
інвестувати в підвищення кваліфікації і мобільності не тільки
молодіжного сегменту робочої сили, але й активно залучати до
трудової діяльності представників старшого покоління. Значним
досягненням влади ЄС можна вважати створення єдиного ринку
праці, тобто забезпечення вільного пересування працівників поряд
з капіталами, товарами і послугами.
Отже, на даний момент до соціальної політики Євросоюзу
входять питання з розширення компетенції органів ЄС у
соціальній сфері та збільшення числа соціальних інститутів
комунітарного рівня, соціально-економічного вирівнювання
країн-членів ЄС і зближення національних систем соціального
захисту. Проте розв’язання різних соціальних проблем поставлені в
рамках Стратегії „Європа 2020”. Вкладаючи капітал у дослідження
та інновації, стимулюючи діловий потенціал, особливо малого та
середнього бізнесу, дотримуючи баланс гнучкості та безпеки на
ринку праці, підвищуючи наукмісткість економіки, а також
соціальні й екологічні стандарти. Усе це дозволить поліпшити
якість життя населення, зберегти відмітні загальноєвропейські
та національні цінності в суспільстві
Список літератури:
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3. European Commission: Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and
inclusive Hiowth, COM (2010)2020 final. – Brussels, 2010.
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Науковий керівник – асист. Будник Т.О
Спангліш: зародження нової мови чи стирання обох
з поля лінгвістики?
Серед сучасних наукових парадигм мовних досліджень слід
виділити етнолінгвістичний та лінгвокультурологічний напрямки,
які відображають безпосередній зв’язок лінґвальних явищ з
культурними. Співіснування різних етнічних спільнот на одній
території та міжетнічне спілкування сприяють формуванню
обопільних уявлень цих етнічних груп, і тому можна
стверджувати, що розвиток етнічної самосвідомості та формування
поглядів на різні етноси супроводжується процесом стереотипізації
досвіду.
Актуальним залишається вивчення міжкультурної комунікації
так, як поза увагою науковців залишилася ціла низка специфічних
рис, притаманних етнолінгвокультурній ситуації у США. Стосунки
між домінуючою етнічною групою – американцями європейського
походження та найчисленнішою етнічною меншістю США –
іспаномовними спільнотами чітко простежуються у межах опозиції
“свій-чужий” [1, c. 4].
Саме в умовах мультикультуралізму та білінгвізму створюється
специфічна ситуація крос-культурного контакту, в якій процес
вербалізації “ксеностереотипів” виявляється особливо наочно.
Необхідність вивчення впливу іспанської мови та культури на
американський
варіант
англійської
мови
пояснюється
особливостями функціонування в ньому цілої низки прямих
запозичень з іспанської мови та “псевдоіспанських утворень” [2, c.
52]. Крім того, англійсько-іспанський білінгвізм викликає суттєві
модифікації лексико-семантичної системи англійської мови США.
Перехід з англійської мови на іспанську у комунікативній
практиці білінгвів латиноамериканського походження та білих
американців
США
зумовлений
психологічними
та
соціокультурними чинниками. Стереотипне уявлення американців
європейського походження про іспаномовні спільноти настільки
глибоко проникає у свідомість самих вихідців із Латинської
Америки, що знаходить прояв у їх власному мовленні.
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В іспанській мові США часто зустрічаються кальки
англійських фраз і виразів:
 ‘llamar para atrás’, англ. ‘call back’, буквально ‘подзвонити
назад (передзвонити)’, замість правильного іспанського виразу
‘devolver la llamada’, букв. ‘вернути дзвінок’.
 ‘te veo’, англ. ‘see you (soon)’ букв. ‘побачу тебе’ (до
побачення) замість правильного іспанського словосполучення
‘hasta pronto’ чи ‘hasta la vista’ букв. ‘до скорої зустрічі’.
 ‘no hace sentido’, англ. ‘it does not make sense’ букв. ‘це не
робить сенсу’,замість іспанського ‘no tiene sentido’ - ‘не має сенсу’.
Особливу роль відіграють когнати, пароніми та
помилкові друзі перекладача:
 англ. ‘application’ - спангл. ‘аplicación’ (‘заява’ замість
‘застосування’ ).
 англ. ‘grocery’ - спангл. ‘groseria’ (‘бакалія’ замість
‘грубість’).
 англ. ‘exit’ - спангл. ‘éxito’ (‘вихід’ замість ‘успіх’) [3].
Культура як сукупність результатів життєдіяльності людини
відбиває відомості про самопізнання людини в процесі її життєвої
практики. Носієм мовної картини світу є людина як представник
певного соціуму та етнічної спільноти, де існує ціла низка уявлень
про навколишній світ, про себе та інші спільноти.
Список літератури:
1. Юнацька А.Б. Вербалізація стереотипів іспаномовної культури в
американському варіанті англійської мови: автореф. Дис. на здобуття
наукового ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 / Юнацька Анна
Борисівна; Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. –
16 с.
2. Масляков В. ‘Спанлиш’ как явление языковой межкультурной
коммуникации / В. Масляков // Язык и культура. – 2011. – № 1. – С. 51
– 61.
3. Спанглиш [Електронний ресурс] // Википедия – свободная
энциклопедия. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki
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Науковий керівник – доц. Івасютин Т.Д.
Французькі запозичення в українській сценічній
лексиці
Становлення сценічної мови в українському професійному
театрі починається із зародженням національного театру на
початку XIX ст.
Разом із розвитком української драматургії зростав і
професійний рівень акторів, і насамперед, культура їхньої
сценічної мови.
Великого значення для формування правдивої, реалістичної
сценічної мови мала творчість українських акторів
М.К.Садовського, М.К.Заньковецької і П.К.Саксаганського,
мова яких відзначалася багатством і красою, мелодикоритмічними та інтонаційними можливостями. Висока культура
їх сценічної мови, зміни в стилі і техніці створювали
передумови для вироблення основних елементів українського
сценічного мовлення. Природність мови, її простота, цілковита
достовірність та бездоганна дикція були результатом великої
роботи акторів над словом.
Стан мови українського театру XIX — початку XX ст. дає
підстави стверджувати, що пошуки реалістичного сценічного
слова велися видатними майстрами сцени безупинно. В
невичерпних джерелах образної поетичної народної мови
збагачувався не лише словник, а й сама система художнього
мислення акторів. Висока культура мови, її досконалість
сприяли розвиткові художньо-реалістичного українського
мовлення [1, с. 88]. Однак тогочасна українська мова була ще
недостатньо розвиненою, особливо відчувалася нестача
спеціальної театральної лексики.
Отже, важливим джерелом формування української сценічної
лексики (СЛ) є запозичення. Суттєвою прикметою СЛ виступає
її інтернаціональний характер, оскільки мистецтво дійства у
своєму розвиткові було тісно пов’язане з європейським театром.
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У XVI-XVII ст. українська мова запозичила з грецької і
латинської чимало слів, що позначають поняття театрального
мистецтва: комедія, трагедія, пролог, епілог, акт, актор, міміка…
Слова, запозичені з французької мови, потрапляли в
українську мову різними шляхами: через мову-посередник, а
також прямим шляхом через літературу, твори мистецтва тощо.
Запозичення французьких слів відбуваються системно, тобто
вони представлені не поодинокими словами, а лексикосемантичними групами, у межах яких вони взаємодіють з
українською СЛ [2, с. 1].
Найбільшу кількість іншомовних термінолексем сценічного
мистецтва складають французькі запозичення. Протягом усього
свого розвитку українська мова активно запозичувала слова
французького походження, серед них і театральні терміни.
Серед французьких запозичень, що стосуються СЛ назвемо
наступні: артист, дублер, режисер, амплуа, куліси, партер, ложа,
балкон, фойє, мініатюра, феєрія, костюм, аксесуар, грим тощо.
Утверджуються в спеціальному вжитку слова, що стосуються
професій і занять, пов’язаних із сценічним мистецтвом, рівня
майстерності сценічного виконання: публіка, комедіант, трупа,
балерина, суфлер [3, с. 116].
Запозичена СЛ стає органічною частиною лексикосемантичної системи мови, що засвідчується характерною для
театральних термінів тенденцією до розвитку семантичної
структури та нових лексико-семантичних варіантів. Тому
частина прикладів стосується переважно функціонального
аспекту французьких запозичень в українській мові.
Список літератури:
1. Мар’яненко І.О. Минуле українського театру. Зустрічі, творча
праця / Іван Олександрович Мар’яненко, - К.: Мистецтво, 1953. – 181
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3. Симонок В.П. Французькі запозичення на означення
термінології мистецтвознавства на початку ХІХ ст. // Франція та
Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних
культур. – Дніпропетровськ, 1996. – 130 с.
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Про роль Л. Д. Троцького в обороні Петрограду
восени 1919 року
До сьогоднішнього дня дослідники історії
Громадянської війни в Росії (1917-1922 рр.) дотримуються
протилежних оцінок щодо ролі Лева Троцького в цих
подіях. Одні історики різко критикують його діяльність на
посаді очільника РВР Радянської Республіки, інші акцентують увагу лише на плюсах його діяльності як
наркомвоєнмора. Не вирішеним до кінця залишається
питання щодо участь Троцького під час наступу на
Петроград військ генерала Юденіча восени 1919 року, а
тому й досі точаться дискусії серед науковців щодо того,
якою ж насправді була його роль в організації оборони
цього міста.
Варто сказати, що на початок осені 1919 року на
Північному та Південному фронті для Радянської влади
склалася вкрай небезпечна ситуація. Саме тоді денікінські
війська прорвалися до Тули, оволодівши якою, перед ними
відкривалася пряма дорога на Москву. Одночасно з цим,
військові сили Юденіча, озброєні британською зброєю та
за підтримки британського флоту, швидко просувалися до
Петрограду зі сторони Естонії [1, с. 444].
Дізнавшись про те, що Петроград може бути
захоплений білими військами, голова РВР Республіки
відправляється сюди. Троцький у своїх спогадах так
охарактеризував стан справ у радянських військах та
атмосферу, яка панувала в місті: «В Петрограді я побачив
повну розгубленість. Війська відмовлялися іти в бій.
Командний склад дивився на комуністів, комуністи на
Зінов’єва. Центром розгубленості був Зінов’єв. Свердлов

29

говорив мені: «Зінов’єв – це паніка». А Свердлов знав
людей» [3, с. 407].
Діставшись до Петрограда, Троцький одразу почав
наводити лад. Наркомвоєнмор мав чіткий план подальших
дій. До оборони міста він залучив усі сили Балтійського
флоту. Ним також було здійснено цілу низку перестановок
у керівному складі 7-ї армії, що тримала оборону
Петрограда, налагоджено постачання військ, мобілізовано
наявні людські ресурси та техніку. Терміново за його
наказом були перекинені військові частини з інших
ділянок фронту [2, с. 252-253]. Крім цього, Троцький почав
активно проводити пропагандистську роботу, яка була
спрямована на піднесення бойового духу військових
частин Червоної Армії [2, с. 255]. Сам Троцький, будучи
чудовим оратором, неодноразово виступав з палкими
промовами перед червоноармійцями.
Всі ці заходи дозволи більшовикам утримати місто
та успішно контратакувати армію Юденіча. Зрозуміло, що
особисто Троцький не командував військами. Але він
рішуче й енергійно здійснював загальне керівництво,
сміливо приймав необхідні рішення. Він усунув від
керування Зінов’єва, який перебував у паніці [4, с. 259].
Тому можна вважати, Лев Троцький відіграв, безсумнівно,
важливу роль у захисті Петрограду, будучи фактично
організатором перемоги над військами Юденіча.
Список літератури:
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Розповсюдження інформації про голод 1932 – 1933 рр. в
СРСР у світовій пресі
Керівництво СРСР свідомо дезінформувало світову
громадськість відносно голоду в країні. Тим більше, що в цьому
плані йому допомагали й такі, введені в оману зарубіжні
представники мас-медіа, як Дюранті.
Та все ж правдива інформація, хоч із трудом, проникала за
кордон за допомогою інших кореспондентів, акредитованих в
Москві. Так в американських газетах почали з’являтися вістки
про голод в СРСР вже в 1932 р. Наприклад, газета «Манчестер
Гардіан», рясніла заголовками «Голод в Україні», «Росія
охоплена голодом», «Хліба, ми голодуємо». Автором цих статей
був Гарет Джонс [6, с. 30]. Водночас зі статтями Г. Джонса тут
з’явилися публікації іншого кореспондента М. Маггериджа.
Щоправда, його повідомлення у березні 1933 р. під назвою
«Нотатки спостерігача» не зробили такого резонансу, як статті
Г. Джонса, вірогідно через анонімність [4].
На європейському континенті найінформативнішою була
газета «Форссіше Цайтунг», кореспондент якої Вільгельм
Штайн писав про голод в Україні вже 27 травня 1932р. [3, с. 23].
Про голод писала і швейцарська преса, на чолі з такими
часописами як «Ноє Цюріхер Цайтунг», «Журнал де Женев» з
редакторами П’єр Бріке та М. Мартен, а також газета «Дер
Бунд» з начальним редактором доктором Адольфом Келлером.
Інформацію про голод містили і французькі часописи, а саме
«Матен» (зокрема його співробітниця Сузанна Бартійон), «Тан»,
«Журналь» (редактор Сен Бріс), «Журналь де Деба» [3, с. 30-31].
Однак найближчою і болючішою була ця проблема для
українських емігрантів у США та Канаді, які отримували листи
від родичів. Статті про голод найчастіше містились у таких
друкованих органах української еміграції, як «Новий шлях»,
«Український голос» та «Свобода» [1, с. 123].
Ще більше знали про голод на західноукраїнських землях.
Більшість львівських газет, окрім комуністичних, регулярно
інформували своїх читачів про події в УРСР. Проте найбільше
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інформації про голод можна знайти у двох впливових часописах
– «Діло» й «Новий час» [2, с. 200].
Інформацію про голод подавали і буковинські газети:
румуномовна газета «Гласул Буковіней», німецькомовна
«Черновіцер альгемайне цайтунг», російськомовна «Наша
рєчь», україномовна преса: газети «Час», «Народна сила»,
журнал «Українська ластівка» тощо[5, с. 107-116]. Та варто
зазначити, що вся українська преса, чи то в еміграції, чи на
західноукраїнських землях, рівно ж як і переважна більшість
західної преси, не маючи власних кореспондентів в СРСР, як
правило, лише передруковувала статті, які писали про голод
крупні західні медіа.
Таким чином, незважаючи на інформаційну блокаду,
організовану радянським керівництвом щодо голодоморної
трагедії, все ж в закордонній пресі періодично з’являлися статті,
в котрих висвітлювалася дана проблема в усій її трагічності.
Дана інформація повинна була спонукати західну громадськість
до конкретних дій по наданню посильної допомоги злиденному
населенню голодних регіонів СРСР і в першу чергу України.
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«Заповіт» Т.Г.Шевченка мовами народів світу
Т.Г.Шевченко написав цей вірш 25 грудня 1845 року в
м. Переяславі, куди важко хворого поета із с. В’юнища привезли
до лікаря А.Козачковського.
Поет відчував, що це, можливо, останні години його життя, а
він лише починав жити. Однак він був готовий до всього.
Нелюдськими зусиллями перемагаючи хворобу, він підвівся і
ослабленими руками запалив свічку. На папір лягли перші такі
страшні для молодої людини слова:
Як умру, то поховайте
Мене...
Поет викриває соціальне зло, про яке спочатку наслухався, а
потім побачив на власні очі в 1843–1845 рр. Відвідавши
знедолену свою Вітчизну, проїхавши сотні сіл Полтавщини і
Київщини, він чув відгомін спалахів селянських повстань по
Україні.
Шевченко ще не знав тоді, що ця поезія стане
найпопулярнішою піснею, народним гімном, закликом до
боротьби. Автор не думав ні про славу, ні про почесті, ні про
можливу кару за свої сміливі думки, ще хотів, може, востаннє,
сказати народові те, що думав, що почував. То був його заповіт.
Цей вірш одразу став популярним у колі КирилоМефодіївського братства, серед інтелігенції та селян. Його
переписували в десятках і сотнях примірників, передавали з рук
в руки, вивчали напам’ять.
Водночас Шевченків «Заповіт» став знаним і в інших
країнах. Найвидатніші майстри слова трансформують його
засобами рідної мови. Завдяки їхній праці маємо близько 500
перекладів пісні українського генія 147 мовами світу. Деякими з
них «Заповіт» перекладено 5-10, 15 і більше разів. Пояснити це
дивовижне, на перший погляд, явище неважко: адже поезія
Шевченка при всій позірній простоті і легкості форми криє в
собі такі ідейні глибини, таке багатство емоцій, які надзвичайно
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важко відтворити засобами іншої мови. «Що ж до «Заповіту», то
це справді пробний камінь для перекладачів усього світу:
оригінал цього твору просто невичерпний» [3, c. 24].
М.Рильський підкреслював, зокрема, що «всі ці переклади
позначені печаттю індивідуальності в міру змоги, однак
підкореної велетенській індивідуальності Шевченка» [2, c. 30]
Відомо, що мистецький (художній) переклад — це
відтворення літературного тексту засобами іншої мови з
якомога повнішим збереженням його мистецьких якостей, це
відображення думок і почуттів автора прозового або поетичного
першотвору за допомогою іншої мови, перевтілення його
образів у матеріал іншої мови. «Ідейно-образна структура
оригіналу може стати в перекладі мертвою схемою, якщо
перекладач не уявляє собі того суспільного середовища, в якому
виник твір, тих причин, які покликали його до життя, і тих
обставин, завдяки яким він продовжує жити в інших
середовищах і в інші часи» [1, с. 198]. Саме тому переклад твору
«Заповіт» Т.Г.Шевченка повинен містити справжність почуттів і
думок людини, яка пережила багато чого у своєму житті.
Перекладаючи «Заповіт» іноземними мовами, необхідно
пам’ятати про «вимоги досконало знати не лише мову
оригіналу, а й історію українського народу, його побут, звичаї,
культуру» [3, c. 24]. Крім того, необхідно зберегти у перекладі
те ж саме співвідношення між формою та змістом, що й в
оригіналі.
Чим величніший оригінал, тим більше спроб передати його
геніальність. Переклад виконує творчу, продуктивну місію, бо
завжди був важливим стимулом розвитку національних мов,
літератур, культур.
Список літератури:
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Науковий керівник – проф. Н.Ю. Ротар
Державна політика формування конкурентного
економічного середовища в Україні
Політику держави, що сприяє ефективному функціонуванню
економіки, можна назвати конкурентною. Конкурентна
(антимонопольна) політика формує конкурентне середовище, в
якому підприємства домагаються конкурентоспроможності
своєї продукції, робіт, послуг. Методи
проведення
антимонопольної політики в багатьох державах ґрунтуються на
одній з двох провідних моделей: 1) адміністративної
(політичної) системи – коли відповідальність за застосування
закону покладається на адміністративний орган; 2) юридичної
системи – вона передбачає застосування антитрестівського
законодавства судовою системою, що дозволяє уникнути
втручання з політичних міркувань, а закон може діяти протягом
більш тривалого часу, ніж зміна політичного лідера [2, р. 431].
В Україні функціонує перша модель, де Антимонопольний
комітет України є державним органом із спеціальним статусом,
метою діяльності якого є забезпечення державного захисту
конкуренції у підприємницькій діяльності. Особливості
спеціального статусу Антимонопольного комітету України
обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому
числі роллю у формуванні конкурентної політики, та
визначаються Законом України «Про Антимонопольний комітет
України» [1]. Ці особливості полягають, зокрема, в особливому
порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного
комітету України, його заступників, державних уповноважених,
голів територіальних відділень, у спеціальних процесуальних
засадах діяльності, наданні соціальних гарантій, охороні
особистих і майнових прав працівників на рівні з працівниками
правоохоронних органів.
Основним завданням Антимонопольного комітету України є
участь у формуванні та реалізації конкурентної політики
України, яка здійснюється за наступними напрямами:
 здійснення державного контролю за дотриманням
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законодавства про захист економічної конкуренції,
запобігання,
виявлення
і
припинення
порушень
законодавства про захист економічної конкуренції;
контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів
господарювання;
контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, що
виробляються суб’єктами природних монополій;
сприяння розвитку добросовісної конкуренції (включає в
себе, зокрема: взаємодію з органами державної влади,
органами
місцевого
самоврядування,
органами
адміністративно-господарського управління та контролю,
підприємствами, установами та організаціями з питань
розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та
демонополізації економіки; надання обов'язкових для
розгляду рекомендацій та внесення зазначеним суб’єктам
пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на
обмеження монополізму, розвиток підприємництва і
конкуренції; участь у розробленні та внесення в
установленому порядку пропозицій щодо законів та інших
нормативно-правових актів, які регулюють питання
розвитку
конкуренції,
конкурентної
політики
та
демонополізації економіки; міжнародне співробітництво з
питань, які належать до компетенції Антимонопольного
комітету України);
методичне забезпечення застосування законодавства про
захист економічної конкуренції (складається з узагальнення
та аналізу практики застосування законодавства про захист
економічної конкуренції, здійснення офіційного тлумачення
власних
нормативно-правових
актів
та
надання
рекомендаційних роз’яснень з питань застосування
законодавства про захист економічної конкуренції).
Список літератури
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Наталія Григоращук
Науковий керівник – проф. Бурдяк В.І.
Реалізація політичних прав громадян
у системі місцевого самоврядування України
Політичні, як і інші права та свободи людини і громадянина
найперше реалізуються на місцевому рівні, там, де вони живуть
та здійснюють свою трудову, громадсько-політичну та іншу
діяльність. А тому їх реалізація багато в чому залежить від
діяльності органів та посадових осіб місцевого самоуправління,
які зобов’язані забезпечити дотримання та захист на своїй
території всіх прав і свобод людини, створити всі необхідні
умови для їх вільної реалізації.
Громадяни України реалізують своє право на участь у
місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних
територіальних громад. Місцеве самоврядування здійснюється
територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо,
так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи,
а також через районні та обласні ради, які представляють спільні
інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого
самоврядування, що представляють відповідні територіальні
громади та здійснюють від їх імені, та в їх інтересах функції і
повноваження
місцевого
самоврядування,
визначені
Конституцією України та іншими законами [2].
На
органи
місцевого
самоврядування
покладено
відповідальність
за
соціально-економічний
розвиток
територіальних громад сіл, селищ, міст, а відтак – за добробут
їхніх мешканців.
Крім того, політичні права і свободи передбачають активне
включення членів самоврядних одиниць у життя та управління
справами громади. Причому, ці права створюють умови для
зміцнення зв’язків між громадянами та територіальною
громадою. І від стану політичних прав і свобод, багато в чому
залежить міцність основ місцевої влади, реальність
демократизму в територіальній громаді, рівень політичної та
правової культури її членів.
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Місцеве самоврядування потенційно надає широкі
можливості кожному члену територіальної громади брати
участь у вирішенні питань місцевого значення безпосередньо
формами прямого волевиявлення, а також через органи та
посадових осіб місцевого самоврядування. Діалектика
взаємовідносин
органів
місцевого
самоврядування
і
територіальних громад свідчить, що їх вплив на розвиток один
одного взаємозалежний. Місцеве самоуправління схильне до
тенденції набувати певних форм, які відповідають рівню
розвитку та характеру територіальної громади та її громадських
об’єднань. Наявність і кількість об’єднань громадян
безпосередньо впливає на реальне здійснення місцевого
самоуправління.
І це закономірно, адже діяльність
територіальної громади не буде успішною, якщо її члени
перебувають у стані апатії, дезорганізації, не створивши в ній
мережі громадських структур, які здатні мобілізувати та чітко
виразити волю більшості,
перетворити її в ефективний
інструмент місцевого самоврядування [1, с. 5].
Досвід функціонування нинішньої системи місцевого
самоврядування
України
свідчить
про
необхідність
реформування самоврядування у напрямі розширення його
компетенції з одночасним створенням належної матеріальної та
фінансової основи для здійснення органами самоврядування
покладених на них, відповідно до закону, функцій і завдань.
Список використаних джерел:
1. Вдосконалення ідеологічних і політичних основ місцевого
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Ольга Гришин-Грищук
Науковий керівник – проф. Бурдяк В.І.
Внутрішньодержавний тероризм – історична
ретроспектива
Сьогодні серед усіх загальнолюдських проблем особливо
гостро стоїть проблема тероризму. Однак дане явище є не лише
дилемою сьогодення, своїми коренями воно сягає в далеке
минуле, що спонукає нас проаналізувати тероризм протягом
усієї ґенези його розвитку, а не тільки спостерігати за сучасною
модифікацією даного процесу, який призводить до чисельних
моральних та фізичних втрат.
На сучасному етапі в політичній науці сформувалась
велика кількість трактувань тероризму та пов’язаних з ним
явищ і процесів. Зокрема, певна частина дослідників вважає,
що цей феномен зумовлений розширенням і глобалізацією
міжнародних зв'язків, взаємодією в різних галузях. Проте
такий підхід є частково спрощений, оскільки він,
привертаючи увагу до масштабних проблем сучасного
суспільства, не розкриває всю ґенезу розвитку проблематики.
Тож доцільним буде перш за все розглянути історію
поширення та розвитку явища тероризму.
Війни та конфлікти, безсумнівно, стали супутниками
людей з появи суспільних відносин, тероризм також
безпосередньо походить з найдавніших часів існування людства.
Одним з перших терористичних організацій вважають «сікаріїв»
(близько 2000 р. т.) в Ізраїлі, які вбивали на свій розсуд будького, хто співпрацював з римлянами, яких вони вважали
окупантами. Характерно, що за античних часів, як і в середні
віки, нерідко авторитетні письменники та вчені прихильно
ставилися до актів політичного терору.
З усіх видів тероризму на першому місці був і лишається
політичний тероризм (особливо внутрішньодержавний). Він
яскраво проявляється вже на початку ХIХ століття. Це італійські
карбонарії, ірландські фенії. Їхню естафету підхопили російські
народники і соціал-революціонери. Далі сербські націоналісти.
Усі в основу своєї діяльності для досягнення соціальної мети
обирали терор як шлях насильства щодо окремих людей чи
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соціальних груп. У ХХ столітті піднімається нова хвиля
тероризму. Вона базується на так званому червоному терорі [2,
с. 72]. Особливої уваги заслуговують події 1918 - 1920 рр. у
Росії. Це був терор як державних структур, так і опозиції, що
увійшов в історію під назвою "червоного" і "білого" терору. Як
"червоний", так і "білий" терор не міг обійтися без знищення
людей. За даними багатьох дослідників, втрати у громадянській
війні 1918 - 1920 років склали 12 мільйонів чоловік. До
червоного терору відносяться не лише події у Радянській Росії
після 1917 р., а й діяльність італійських «червоних бригад»,
японської «Червоної армії». Це також «Тамільські тигри» (ШріЛанка), іспанська організація ЕТА, «чорні пантери» у США,
екстремісти сікхи в Індії. [2].
Тож виходячи з фактів, безпосереднє застосування
внутрішньодержавного тероризму може трактуватися, як
відкрите масове насилля з боку правлячої еліти, яка спирається
на потугу державних інститутів. Цей вид тероризму пов'язаний з
діяльністю як державних структур з протидії інакомисленню за
допомогою насильства і насадження страху в суспільстві, так і з
боротьбою опозиційних сил проти існуючого режиму, що має на
меті зміну економічного чи політичного устрою своєї країни.
Простеживши історичну ретроспективу розвитку тероризму стає
очевидним, що державний терор стимулює прояви
недержавного тероризму, роблячи неможливими інші методи
боротьби з існуючим політичним режимом; саме він жорстоко
придушує будь-яку опозицію, нерідко цілком ліквідуючи й
опозиційні терористичні угруповання.
Список літератури:
1. Кушерець В. Нарив на тілі соціального буття. Гуманізація
соціального середовища як засіб запобігання тероризму / В. Кушерець
// Політика і час. – 2005. – №2. – С. 71-78.
2. Актуальні питання класифікації сучасного тероризму [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.referatcentral.org.ua/political_load.php?id=871&startext=3
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Ксенія Грищенко
Науковий керівник – доц. Катеринчук П.М.
Взаємозв’язок органів державної влади країн ЄС та
США з інститутами громадянського суспільства
Сучасне інформаційно насичене суспільство потребує нових
методів ведення діалогу між владними структурами та народом.
Завдяки глобальному поширенню засобів масової комунікації,
потрібна інформація стала набагато доступнішою у порівнянні з
недалеким минулим. Сучасне громадянське суспільство почало
становлення в результаті буржуазних революцій у країнах Західної Європи. Реальне функціонування його почалося з прийняття Білля про права в Англії і США і Декларації прав людини і
громадянина у Франції.
На сьогоднішній день головним засобом взаємозв’язку органів влади та громадськості є ЗМІ. Завдяки масовості, доступності та всеосяжності телебачення, радіо, друковані видання та Інтернет є безпосередньою об’єднуючою ланкою між владними
структурами та громадянами.
У США дуже самостійна система місцевого самоврядування.
Важко собі уявити, що всемогутній президент США зможе призначити чи зняти мера, шерифа, суддю у маленькому містечку.
Окрім постійних акцій підтримки, зустрічей президента Обами з
мешканцями штатів, яскравим прикладом ведення діалогу між
громадянами та владою, є наприклад сторінки високопосадовців
у соціальних мережах. Це психологічно діє на населення і формує позитивний імідж одного чи іншого діяча. Наприклад, присутність і висока активність президента Обами у соціальній мережі Twitter породжує довіру і прихильність, так як такий недосяжний та поважний президент оновлює статуси та фотографії,
як і всі інші. Такими мережевими проектами також є сторінка
адміністрації Білого Дому (Twitter), сторінка Бібліотеки Конгресу (flickr), NASA в Google+, президентська премія Save (онлайнголосування) і багато інших.
Не менш успішно практикують такі відносини між громадянами та владою європейські країни. У Великобританії громадянське суспільство розвинуте не менш суттєво, аніж у Сполу-
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чених Штатах. Наприклад, всесвітньовідома медіакорпорація
ВВС ще з початку функціонування значну увагу приділяла громадським та соціальним проектам, як на телебаченні, так і на
радіо. Але на відміну від США, де діалог між владою і громадянами завуальований можна так сказати у розважальний жанр,
Великобританія використовує більш традиційні методи; уряд
вкладає величезні зусилля задля випуску газет, слідкує за належною поінформованістю громадян. Жорстким є законодавство
стосовно Інтернету та доступу до інформації. Уряд здійснює
моніторинг як Інтернет ресурсів, так і реалізації соціальних програм та проектів.
У Німеччині громадянське суспільство представлене різноманітними організаціями та спілками, які є третім сектором – не
владою і не ринком. У розвитку електронної дипломатії Німеччина досягла значних успіхів, за даними Євростату 2010 року
67% німців використовують можливості Інтернету (відвідування
офіційних урядових сайтів, завантаження та заповнення електронних формулярів, державні закупівлі тощо) [1].
Найбільш розроблено і перевірено багаторічною практикою
функції робочого представництва у Франції. Це право дуже важливе, оскільки члени заводських комітетів таким чином мають
можливість перевірити інформацію, дану підприємцем. Але що
є ще більш важливим, так це зміцнення незалежності, що дозволяє більш плідно проводити захист соціальних інтересів працівників [2, с.124].
Громадянське суспільство передбачає збалансовану співпрацю державних і недержавних структур - громадських організацій. Воно виключає яке б то не було протистояння держави і
недержавних організацій. Лише за умови ефективної співпраці
влади і народу громадянське суспільство забезпечує громадянам
рівні можливості для всіх людей.
Список літератури:
1. По данным Евростата на 2010 год, Германия достигла следующих
результатов…
Режим
доступу:
http://www.egovexpert.com/newgermany - 14.03.2013.
2. Санжаревский И.И. История, методология и техника исследования проблем общества и личности в социологии / И.И. Санжаревский Изд. 4-е, испр. и доп. Тамбов, 2012. – 275 с.

42

Богдан Гурскіс, Петро Чикалюк
Науковий керівник – доц. Івасюк О.Я.
Проблема декодування фразеологізмів
Питання перекладу фразеологічних сполучень дуже суттєві
не тільки для практики, але й для теорії перекладу. Переклад
фразеологізмів викликає значні труднощі, оскільки їм
притаманне мовне забарвлення, образність і локанізм.
Коли при перекладі фразеологізмів виникають труднощі,
тоді використовуються певні трансформації.
У багатьох випадках перекладач змушений відмовитися від
створення предметної точності через те, що вона часто
неможлива (за відсутністю відповідного поняття у мові
перекладу), або небажана (за стилістичними нормами).
Мовознавці пропонують три способи, якими можуть
передаватися фразеологічні одиниці іншою мовою. По-перше, у
багатьох випадках можливий є точний переклад, що зберігає
загальний характер і зміст фразеологізму. Другий тип
відображає творчий підхід перекладу, а не буквальну передачу
змісту. У третьому типі використовуються переважно прислів’я
та приказки.
Визначивши джерела виникнення фразеологічних одиниць
та їх основні ознаки, доречно
вести мову про основні способи
перекладу
фразеологічних
одиниць:
фразеологічним
еквівалентом,
фразеологічним
аналогом,
калькуванням,
описовим перекладом, контекстуальними замінами.
Найкращий спосіб перекладу образної фразеології є
використання відповідного фразеологізму в рідній мові.
Застосування цього способу перекладу забезпечує не тільки
передачу змісту, але й відтворення образності та експресивності
англійського виразу.
Такі образні фразеологічні одиниці в рідній мові, які
повністю відповідають за змістом якому-небудь англійському
фразеологізму і які базуються на одному з ним образі
перекладаються за допомогою еквівалентів (інтернаціональні
вирази, які несуть біблійно-міфологічний чи літературний
характер):
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An old dog will learn no new tricks. – Старого пса новим
фокусам не навчиш.
Іноді перекладач, намагаючись зберегти образність
оригіналу при перекладі фразеологізму, який немає ні
еквіваленту, ні аналогу в рідній мові, вдається до дослівної
передачі образу в іноземній фразеології. Такий спосіб можна
застосувати в тому випадку, якщо в результаті калькування
отримаємо вираз, образність якого легко сприймається
українським читачем та не створює враження непридатності
загальноприйнятим нормам української мови. Дослівний
переклад не є фразеологічним перекладом, бо він не
використовує готові фразеологічні одиниці, які є у мові
перекладу, а кожного разу створює новий образний зворот,
чужий рідній мові, хоча і зрозумілий:
What is sauce for the goose is the sauce for the gander. - Що для
гуски приправа, те й для гусака приправа.
При перекладі полягають у тому, що перекладач намагається
знайти таку українську ФО, яка хоча і не відповідає за
значенням англійському фразеологізму, але з достатньою
точністю передає його зміст у даному конкретному контексті:
1. You can take a horse to the water, but you cannot make him
drink. - Силою не будеш милою. // Силою колодязь копати –
води не пити.
2. You never know what you can do till you try. – Ділу діло
вчить. // Навички майстра роблять. // Очі бояться, а руки
роблять.
Отже, окрім проблеми розрізнення фразеологізму,
перекладач зіштовхуватиметься з національно-культурними
відмінностями між подібними за смислом фразеологічними
одиницями в двох різних мовах. Фразеологічні одиниці можуть
мати різне стилістичне забарвлення, різну образну основу, різну
емотивну функцію. У деяких випадках використання
фразеологізму у вихідному тексті будується на використанні
можливостей національно-культурного колориту.
Список літератури:
1.Олійник М.М. Українсько-російський і російсько-український
фразеологічний словник. – К., 1978. – 446 с.
2.Федоров А.В. Введение в теорию перевода. – М., 1963. – 336 с.
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Олександра Гутор
Науковий керівник – доц. Скорейко Г.М.
До проблеми оцінки суспільно-політичного життя
кінця ХІХ – початку ХХ століття
на західноукраїнських землях у листах Лесі Українки
Західноукраїнські землі на початку ХХ століття стали тим
тереном, де формувались основні українські проекти, тому увага
до них з боку українських політиків була надзвичайно вагома.
Леся Українка мала свій погляд на події, що розгортались тут.
Важливу роль вона відводила розбудові політичних партій.
Зокрема у листі до О. С. Маковея від 25 вересня 1893 р. вона
зазначала: „Про партії галицькі часто приходиться сказати, що
вони всі одна одної краще щодо полемічних звичаїв. Проте, на
мою думку, радикали роблять більше позитивної роботи в
народі і ближче стоять до його потреб. А що в них часто
літературна війна доходить до канібальства, се правда. Бувши у
Львові, я казала про се декому з радикалів, мені відповідали, що
інакше не можна” [2, с. 170]. Вже в 1894 р. у листі до
М. I. Павлика читаємо гостру критику галицьких радикалів:
„Після розмов у Львові і листів з Галичини до дядька я зложила
собі не дуже оптимістичний погляд на тих людей, що звуть себе
рад[икальною] партією, я не бачу в них ні енергії, ні щирої віри
в своє діло, ні навіть властивої партії, се видно навіть з їх
власних слів, а ще більше з їх поводіння. Як се можна, щоб
партія не кивнула пальцем для рятунку своїх газет, а рятують їх
інші люди” [2, с. 240].
Будучи переконаною у справедливості соціал-демократичних
ідей, Леся Українка з великим зацікавленням стежила за
формуванням соціал-демократичної течії в Галичині. У листі до
М. I. Павлика від 26 травня 1899 р. вона зазначала: „...мені
шкода молодих соц[іал]-дем[ократів] русинів, коли їх з’їсть
Польща, але зовсім з’їсти соц[іал]-демократію руську вона не
може, сей напрямок таки прокинеться, згодом вільний від
решток національно-духовної неволі, від якої ще не визволився
Яросевич і тов[ариші], се занадто універсальний рух для того,
щоб могла українська нація обійтись без нього” [3, с. 126].
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Особливу роль у формуванні суспільного поля Л. Українка
відводила
інтелігенції.
Саме
їй
вона
приписувала
відповідальність за становище всього народу. Леся Українка
була переконана, що найважливішою проблемою у
повсякденній боротьбі є брак провідників народу, людей із
виразною національною свідомістю та інтересами. Основним
суспільно-важливим
завданням
вважала
формування
національної еліти, національної інтелігенції, яка б зробила
Україну „країною свідомо готовою прийняти ті завдання, які їй
поставить політична воля” [1, с. 53-57].
Цікавою є її критична оцінка галицької інтелігенції у 1893 р.:
«І як се так могло скластись, що у такого народу така
інтелігенція виросла нецікава (щоб не сказати гірше!), як се
народовці не бачать і не знають свого народу? Що у нас
інтелігенція мало знає народ, се ще не так дивно, бо у нас
прилюдності жадної нема, а в Вас і преса, і віча, і відозви – „хто
має вуха слухати, хай слухає” [2, с. 164].
Особливо цікавим є зауваження Лесі Українки щодо
галицьких політиків, які зробили свій внесок у формування
політичних сил, але втратили мотивації для повсякденної
рутинної політичної діяльності. На її думку, це люди, які вже
„перешуміли”, а їх „найбільше голосний і шумний час”
закінчився. Так, вона стверджувала у 1901 р., „раз тільки
Франко оживився, як почав ганити львівських соц[іал]демократів за робітницькі розрухи” [2, с. 65].
Як бачимо, Л. Українка була послідовним поборником
соціал-демократичних ідей, але водночас відстоювала
національні інтереси українства і намагалася підняти на новий
рівень
суспільно-політичну
думку
західноукраїнської
інтелігенції.
Список літератури
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Кароліна Дамаскін
Науковий керівник – доц. Куделько З. Б.
Інтернаціоналізм в терміносистемі дипломатії
Інтернаціоналізми слід розуміти як лексичні одиниці, що
функціонують у декількох (не менш ніж у трьох) світових
мовах, близькі за звуковою, графічною і семантичною формою,
що є наслідком мовного контакту, що виражають загальні для
багатьох
культур
поняття
[1,
с.
9].
Традиційно,
інтернаціоналізми вважалися мовними одиницями, що властиві
головним чином, європейським мовам, однак протягом ХХ
століття в різні терміносистеми нової української мови увійшла
величезна кількість поширених у західноєвропейських мовах
термінів. Такого роду терміни нерідко ставали єдиними назвами
спеціальних наукових, професійних понять, насамперед
спеціальні терміни більшості наук (мікроскоп, телефон,
супутник, Інтернет, поліція, республіка, академія і т. п.) [2, c.
152-155]. У зв`язку зi швидкими темпами глобалізації та
значним впливом США в науці і техніці, велика кількість саме
англійських термінів була запозичена майже у всі мови світу, і
цей процес запозичення триває і дотепер.
Інтернаціоналізми рідко бувають стовідсотковими, тому що в
деяких мовах для них часто створюються не запозичення, а
кальки (так наприклад: в ісландській, німецькій, чеській мовах
зовсім мало інтернаціоналізмів, серед близькосхідних можна
відзначити іврит). Перекладаючи різного роду дипломатичні
документи перекладачеві слід звернути увагу на те, що
інтернаціоналізми або ще їх називають інтернаціональні слова,
можна умовно розділити на дві групи. Перша – це власне
інтернаціоналізми, які мають одне і те ж значення у мовах
оригіналу та перекладу, наприклад: foreign аffairs – закордонні
справи; respect for human rights – повага прав людини;
transnational crime – міжнародний тероризм. Друга група – так
звані псевдоінтернаціоналізми – в українській мові мають або
зовсім інше значення, або вужче чи ширше значення.
Наведемо низку прикладів:
The last summit of 25 European Union leaders (the next will have
27) on December 14th-15th may mark a turning-point: the moment
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the EU changed its main topic of discussion from its own expansion
to the attempt to revive its failed constitution [3, с. 41].
У цьому реченні нараховується 6 інтернаціоналізмів: summit,
leaders, moment, discussion, expansion, constitution. Усі вони
мають дуже близькі за формою лексичні одиниці в українській
мові: самміт, лідер, момент, дискусія, експансія, конституція.
Слово summit в англійській мові має 2 значення («вершина,
найвища ступінь, межа; зустріч або рада глав урядів»), в
українську мову це слово запозичене з англійської і має лише
одне значення (друге зазначене), тому при перекладі речення,
слід використовувати саме саміт. У свою чергу, leader теж має
багато значень в англійській мові, але у контексті цього речення
мається на увазі значення «лідери держав Європейського
Союзу».
Отже, це приклади справжніх інтернаціоналізмів, у яких
значення повністю збігаються у двох мовах.
Що стосується слів moment, discussion, expansion, constitution,
то вони вважаються частковими псевдоінтернаціоналізмами,
тому що в англійській мові вони мають набагато більше
значень, ніж в українській. Але всі вони перекладаються
подібними за формою українськими відповідниками.
Отже, перекладаючи інтернаціоналізми в дипломатії,
перекладачеві
доводиться
остерігатися
численних
псевдоінтернаціоналізмів, які можуть збити з пантелику навіть
досвідченого професіонала, і повністю перекрутити зміст
вислову, не даремно слова такого типу отримали у
французькому мовознавстві назву faux amis du traducteur –
«фальшивий друг перекладача».
Список літератури:
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Вікторія Дрогомирецька
Науковий керівник – асист. Коврик – Токар Л.І
Мусульманський одяг в Європі: частина ісламської
культури чи порушення прав людини?
Традиційний одяг для мусульманських жінок – це щось
більше, ніж просто вбрання, це один з найважливіших
компонентів духовної та матеріальної культури даного етносу.
Мусульмани одні з тих не багатьох віруючих, які відкрито
заявляють про свою релігійну приналежність. Oсобливо жінки,
традиційних одяг яких досить сильно відрізняється від
повсякденного одягу європейських жінок.
В розвинених
європейських країнах, де є велика кількість мусульманського
населення, наприклад у Франції, Бельгії, носіння жінкамимусульманками їхнього традиційного одягу викликало досить
серйозне занепокоєння у представників правлячої еліти і призвело
до заборони використовувати релігійний одяг у громадських
місцях.
Існують певні вимоги, засновані на сурах Корану до одягу,
дотримуватися яких забов’язані всі мусульмани, як жінки, так і
чоловіки. Є декілька видів мусульманського вбрання. Найбільш
розповсюджених є хіджаб – це хустка яка покриває шию та
голову. Чадра – покриває жінку повність з голови до ніг. Нікаб –
носять разом із хіджабом, він покриває обличчя, залишаючи
відкритими тільки очі. Паранджа – це одяг із щільної тканини,
який теж повністю покриває жінку.
Ісламський одяг має
відповідати наступним вимогам: одяг повинен цілком закривати
голову та тіло жінки, окрім кінцівок рук, одяг не повинен
слугувати прикрасою чи привертати до себе увагу оточуючих,
особливо чоловіків, повинен бути вільним, щоб приховати
обриси тіла, які підкреслюють жіночу статуру. Зовнішній вигляд
мусульманки відображає ісламські цінності та настанови, які не
мають нічого спільного з європейськими культурними та
духовними цінностями, що наголошують на рівності, відкритості
[2].
У 2004 році у Франції було прийнято закон, що забороняє
носити релігійний одяг і символи, мусульманські хустини,
індуїстські тюрбани, іудейські кіпи, проте його дія
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розповсюджується тільки на державні навчальні заклади системи
середньої освіти. 12 жовтня 2010 року прийнято закон, який
забороняє носіння паранджі і нікабу. Він стосується
адміністративних установ, транспорту, торгових, шкільних і
медичних установ, поштових відділень, пляжів, громадських
парків, вулиць міст і місць прогулянок. Даний закон прийнятий за
ініціативи президента Франції, супроводжувався як в парламенті
так і в суспільстві, бурхливими дебатами. Порушникам закону
доведеться заплатити штраф у 150 євро і прослухати лекцію про
норми громадянської поведінки. Чоловіків, які схиляють жінок до
носіння паранджі, чекає штраф у 30 тис. євро або річне
перебування у в’язниці. Такі дії французького уряду підтримала
також і Швейцарія[3].
Такі закони закони вже схвалені у Бельгії, Тунісі та іспанській
Барселоні. Деякі члени Європарламенту закликають наслідувати
приклад цих країн, аргументуючи свою позицію тим, що
паранджа порушує права жінок [1].
Таким чином, сучасний європейський підхід до розв’язання
даної проблеми викликав супротив мусульман. Конфліктність
ситуації полягає в суперечці європейських демократичних
цінностей з ісламською культурою, традиціями, оскільки корінь
проблеми криється в різному баченні даного питання.
Список літератури:
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Іван Дячук
Науковий керівник – доц. Федорук А.В.
Військова діяльність кошового Івана Сірка
Перші свідчень про військову діяльність Сірка – цікаві, але й
дотепер практично не задокументовані, в першу чергу це історія
участі полку запорожців у Тридцятилітній війні (1618-1648) на
боці французів [4, с. 409]. У 1644 р. Богдан Хмельницький як
військовий писар Війська Запорозького у Варшаві зустрічався з
послом Франції графом де Брежі. За рік був підписаний договірконтракт і 2500 козаків через Гданськ морем дісталися
французького порту Калє. Очолювали цих кондотьєрів
полковники Сірко та Солтенко. Попереду їх чекали облога і
штурм неприступної іспанської фортеці Дюнкерк (яку називали
„ключом від Ла-Маншу”) [2, с. 145]. Останню неодноразово під
час багатьох конфліктів намагалися взяти французи, але все
безрезультатно. Козаки „розібралися” з супротивником за
декілька днів.
Наступна згадка про Сірка сягає лише 1653 р., коли він після
Жванецької кампанії під час Національної революції наздогнав
зі своїм загоном союзників Богдана Хмельницького – кримських
татар – і вщент розгромив їх, звільнивши „ясир”, бранцівподолян . Після Жванецької битви стало зрозуміло, що союз із
Кримським ханством на той час себе вичерпав. І тому тривала
тяжка боротьба України проти Речі Посполитої змушувала
гетьмана Б. Хмельницького шукати союзників у різних країнах
Європи й Азії. На перший план висувається ідея військовополітичного союзу України з Росією. Цей союз було
підтверджено на Переяславській раді 18 січня 1654 р., пізніше
укладено договір між обома державами [1, с. 342]. Однак, це
призвело до внутрішнього конфлікту: відмовилося присягати
українське православне духовенство, думки козаків та міщан
розійшлися. Незважаючи на сильний тиск гетьмана, деякі
видатні керівники Визвольної війни передбачили значну
небезпеку в прецеденті однобічної присяги й відмовилися
присягати. Це Іван Богун, Йосип Глухий. Був серед них й Іван
Сірко.
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Навесні 1660 р. Сірко здійснив успішний похід на Очаків,
причому одночасно з його виправою інший загін запорожців
завдав удару по кримській фортеці Іслам-Кермен (поблизу
сучасної Каховки). Восени 1660 р. з ініціативи царського уряду
відбувся російсько-український похід на Правобережжя. Погано
підготовлений, він скінчився невдачею. Польсько-кримські
війська розгромили спочатку війська боярина Шереметєва (під
Чудновом), а потім і Ю. Хмельницького (під Слободищами).
Опинившись в оточенні, Ю.Хмельницький мусив підписати
новий, уже нерівноправний договір з Річчю Посполитою (17
жовтня 1660 р.), на основі якого ставав недійсним попередній
договір з Росією [5, с. 112]. Невідомо поки що, яка була роль
Сірка в цьому невдалому поході, але ясно, що він, не
сприйнявши раніше й Гадяцького договору з Річчю
Посполитою, тим більш не міг погодитися з Слободищенським.
Не випадково вже на початку 1661 р. Сірко вчинив напад на
кримські улуси, захопивши 16000 ханських коней.
У листопаді 1661 р. Сірко очолив похід запорожців та
калмиків проти Кримського ханства, під час якого було здобуто
Перекоп [3, с. 16]. Дуже важливо, що тут Сірка вже називають
„запорозьким гетьманом”. Це дає підстави переглянути
традиційну дату першого обрання Сірка на кошового отамана
(1663 р.) і взагалі продовжити період його домінації на Січі,
адже він був кошовим отаманом щонайменше 12 років (з
невеликими перервами).
За весь час перебування на Січі одне лише ім’я славетного
ватажка, незважаючи на те, чи був він кошовий отаман, чи ні,
приводило під його прапори безліч охочих помірятися силою із
загарбниками на Півдні.
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Науковий керівник – доц. Гуйтор М.М.
Теоретичні основи дослідження виборчих технологій
На сьогодні немає єдиного погляду на сутність та зміст
виборчих технологій. Їх тлумачать і розуміють по-різному,
спектр поглядів охоплює від наївно-побутових до науковообґрунтованих. Аналізуючи питання теоретичної розробленості
поняття «виборча технологія» необхідно зважити на праці
представників західної політичної науки, зокрема таких, як Є.
Вятр, Л. Гонсалес, Р. Даль, Д. Істон, М. Кроз’є, Дж. С. Мілль,
Дж. А. Паломбар, Дж. Сарторі, Х. Томас, С. Хантінгтон. З них
можна скласти загальне уявлення про розуміння сутності
виборчих технологій та їх місце в структурі демократичних
соціально-політичних відносин.
Виборчі технології використовуються у боротьбі за владу,
спрямовані на її утримання, розширення і зміцнення. Вони
покликані забезпечити найважливішу сферу взаємодії
громадянського суспільства і держави – передання владних
повноважень представникам суспільства за допомогою
процедури виборів.
Термін виборча технологія досить часто використовують
політичні консультанти і політики, але він ще не отримав
достатньої розробленості. Технологією можуть назвати
телефонне опитування, телевізійний ролик, розповсюдження
анонімних листівок, і, нарешті, стратегічний план виборчої
кампанії. Одне з найбільш розгорнутих визначень виборчої
технології можна зустріти в одному з довідників виборця:
«Технології виборчі – система (сукупність) заздалегідь
продуманих, намічених, тих, які використовуються (а також які
вводяться інтуїтивно, спонтанно) заходів, кроків, планів,
засобів, процедур, технічних, інформаційних засобів для
успішного висунення кандидатів та їх обрання» [2, 53].
В той же час існує велика кількість визначень цього терміна.
Зокрема, Л. Кочубей зазначає, що «виборчі технології» – це
поняття, яке недавно увійшло до наукового обігу. Однак на
практиці воно існує здавна як невід’ємне явище політичного
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життя. Виборчі технології – це мистецтво вивчення
електоральної мотивації, вироблення механізмів, які базуються
на певних психологічних підходах за умови, коли
першочерговим є не «що», а «як» здійснити, як вдало
побудувати виборчу кампанію, вплинути на виборця [1, 5]. На
наш погляд, виборчі технології – це, безумовно, технології
політико-психологічного впливу.
Виборчі технології є засобом практичного досягнення
поставлених цілей. Можна сказати, що вони являють собою
специфічний інструмент інновацій та творчості, організації
різних видів впливу на електорат, соціальної, політичної,
психологічної, економічної та інших видів діяльності і взаємодії
у ході виборів. Їхньою особливістю є те, що з їх допомогою
моделюються, стають феноменом соціальної та політичної
реальності процеси психологічного впливу на електорат.
Характер впливу, його технологічність визначається тією
системою цілей, засобів та операцій, яка ґрунтується на
всебічному
соціальному,
політичному,
соціальнопсихологічному і політико-психологічному знанні об’єкта
впливу. Крім цього, технологічність впливу також зумовлюється
тим, що цей політичний об’єкт перебуває в нерозривному
зв’язку з іншими політичними об’єктами, більше того, є
частиною якоїсь соціальної групи, яка може мати свої погляди
на того чи іншого кандидата, політику тощо.
У ході розробки виборчих технологій застосовуються різні
підходи, принципи, методики, схеми потоків інформації, моделі,
евристичні методи, а також в обов’язковому порядку результати
соціального, соціально-психологічного і психологічного
вивчення електорату, його політичних уподобань. Виборчі
технології також можна уявити як сукупність послідовнопаралельних операцій або процесів.
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Олеся Іваськевич
Науковий керівник: доц. Яценюк П. І.
Лекційна майстерність В. Й. Ключевського
Розквіт викладання історії у вузах Росії пореформеного
періоду справедливо пов’язують з іменем Василя Йосиповича
Ключевського (1841-1911рр.). Свою викладацьку діяльність
історик розпочав наприкінці 1860-х рр. і продовжував до
останнього
року
свого
життя:
він
викладав
в
Олександріївському
військовому
училищі,
Московській
духовній академії, Московському університеті, Політихнічному
музеї, Училищі живопису та архітектури, Вищих жіночих
курсах, виступав з багато чисельними публічними промовами,
читав курс історії великому князю Георгію – сину Олександра
ІІІ [2, с. 163].
Усі, кому пощастило бути присутнім на його лекціях,
погоджувалися з тим, що як лектор Ключевський представляв
собою унікальне явище: в якому поєднувались «глибокий
вчений, тонкий художник слова та натхнений лектор-артист» [4,
с. 76].
Слухачам запам’яталась манера В. Й. Ключевського
триматися за кафедрою, до якої він підходив «зігнувшись» та
кланявся присутнім у аудиторії. Далі діставав «із бокових
кишень якісь листочки» і в повній тиші починав лекцію [2, с.
167].
Кожна його лекція була грою в театрі одного актора,
виставою, яка була святом для студентів. Його учень М. М.
Богословський писав: «З перших же слів своїм несильним, але
надзвичайно м’яким, … багатим модуляціями голосом … він
уже завоював увагу слухачів» [4, с. 64].
Кожну лекцію історик починав невеликим вступом, де чітко
ставив питання, які потрібно було розглянути, пояснював нові
терміни та поняття. Внутрішня єдність та цілісність, стрункий
ланцюжок роздумів – все це було невід’ємною частиною його
лекцій. «Розвиваючи думку, - говорив Ключевський, - потрібно
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спочатку донести її до розуму слухача, а потім, на м’якій
ліричній підкладці обережно покласти її на слухаюче серце, і
тоді слухач – Ваш військовополонений і сам не втече від вас,
навіть коли ви відпустите його на волю» [ 1, с. 356].
Ключевський мав здатність глибоко проникати в історичну
епоху. Його слухачі відзначали уміння надзвичайно просто
викладати важкі для розуміння сюжети. Сам же учений, з цього
приводу писав: «Хитромудро пишуть лише про те, чого не
розуміють» [ 3, Т. 9, с. 251]. Така легкість була можлива завдяки
постійній роботі над текстом лекцій: «Я говорю красиво тому
що слова мої просочені моєю кров’ю» [ 1, с. 355].
Історик завжди знаходив прості, свіжі слова, його мова була
позбавлена шаблонів, яскравою та збагаченою афоризмами, які
він заздалегідь готував.
Однією із сильних сторін Ключевського-викладача було
уміння інтуїтивно відчувати аудиторію. Історик мав над нею
«владу», своєю образною мовою «гіпнотизував слухачів та вів за
собою у світ минулого» [ 2, с. 166].
Ключевський вважав, що мало знати предмет, мало ясно його
викладати, «для того, щоб бути хорошим викладачем, потрібно
любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш» [ 1, с.
328]. Відтворити педагогічну майстерність В. Й. Ключевського
важко, адже, як він сам говорив, «у викладанні багато
особистого, індивідуального», але безсумнівним є те, що деякі
прийоми лекторської майстерності не втратили свого значення й
сьогодні
та
можуть
допомогти
тим,
хто
прагне
самовдосконалення.
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Юлія Ілащук
Науковий керівник – к. політ. н., доц. Моцок В.І.
Роль еліти в сучасному політичному процесі
Однією з характеристик сучасної глобалізації є поступовий
відхід від усіх локальних інтересів, норм та традицій, що
реалізується завдяки елітам. Відомий український політолог
Панарін А.С. вказує, що сучасна еліта поводить себе незалежно
від національних інтересів [2, с. 3].
Впродовж останніх десятиліть еліти перетворились на
закриті міжнародні клуби зі своєю корпоративною етикою, яка
нічого спільного не має зі звичайною суспільно-громадською та
політичною позицією, що колись зобов’язувала служити своїй
державі та народу.
У зв’язку з цим спостерігається низка суперечностей в
сучасному світі, особливо у розвитку демократії. Демократія
означає, що функції влади виконують ті, кого обрав народ за
власним волевиявленням, щоб вони представляли його інтереси,
захищали позиції, сподівання та прагнення. Так, обранці
зобов’язані виконувати волю виборців та мають бути
підконтрольні їм. Однак політологія глобалізму жодних
дотичних з цим не має. Вона передбачає, що справжні центри
влади та прийняття рішень не рахуються з наказами простого
виборця, а виражають узгоджені стратегії міжнародних трестів –
економічних та політичних.
Російський дослідник Делягін М.Г. у своїй праці [2] пише, що
для впливу на все суспільство достатньо змінити свідомість його
верхівки. Адже саме еліта є тією частиною народу, в руках якої
безпосередньо зосереджена влада. Саме вона приймає важливі
для суспільства рішення та втілює їх в життя, бере участь у
формуванні його свідомості, світосприйнятті та є прикладом для
наслідування [1].
Тривалий, послідовний та цілеспрямований вплив на еліту
для формування її свідомості змінюють її світосприйняття. Як
результат, люди, в чиїх руках зосереджена влада, починають
суттєво відрізнятись від більшості населення.
Так, коли свідомість та світосприйняття еліти суттєво
відрізняється від суспільної, вона відривається від народу і тим
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самим втрачає не лише ефективність, але й свою суспільно
корисну функцію, яка зазвичай і виправдовує необхідність її
існування. В результаті втрачається сенс демократії, адже ідеї,
які породжуються суспільством, вже не сприймаються елітою, і,
таким чином, не втілюються в життя, не впливають на розвиток
держави.
Епоха глобалізму створила ситуацію, де національні еліти
виконують роль посередників між власним народом та
міжнародними центрами влади. Причому тенденції такого
пошуку вже зрозумілі: національні еліти все менше
прислуховуються та рахуються із власним народом і все більше
схильні дотримуватися рішень міжнародних центрів влади, що
прийняті за лаштунками без участі народу. Панарін А.С.
наступним чином описує дану ситуацію: «Здається, і мораль, і
звичайна логіка вимагають, щоб виборцю пояснили, заявивши
прямо, що його послуг більше не потребують. Замість цього,
йому і досі лестять, називаючи його політичним сувереном,
джерелом демократичної легітимності влади» [2, с. 7].
Так, маніпулювати завжди легше неосвіченими та
байдужими, ось чому сьогодні проводиться навмисна деградація
програм вищої освіти у навчальних закладах та декаданс
проектів, що транслюються телебаченням. «Класична епоха
дала великих просвітників, сучасна породжує великих
маніпуляторів та комбінаторів» [2, с. 7].
Підводячи підсумки, варто зазначити, що сучасна політична
еліта все частіше перестає виконувати свою головну функцію:
представляти та захищати інтереси свого народу і своєї держави,
проте в той же час необхідно розуміти те, що історія рухається
по спіралі, і подібні прояви призведуть до вже знаних раніше
наслідків.
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Олександра Іргашова
Науковий керівник – проф. Фісанов В. П.
Новий підхід до виборів у передвиборчій кампанії
Барака Обами
Прихід до влади чорношкірого президента ознаменував початок нового циклу в американській історії. Імідж політика як
кандидата американської мрії відкрив нові можливості для кожного громадянина. Барак Обама став політиком нового часу,
який використав усі переваги інформаційних технологій сьогодення. Завдяки всесвітній павутині Інтернет, він зумів повернути на виборчі дільниці молодь. Його багатостороннє спілкування із молодим поколінням за допомогою соціальних мереж, блогів, смс-посилань, e-mail листів перевернуло уявлення про ведення передвиборчої кампанії. Такого роду дії були ризикованими, адже ця частина населення найбільше ігнорує політику.
Проте, завдяки бездоганній та умілій грі із молодіжними медіа,
які давали можливість людям відчувати свою причетність та
замученість до виборчого процесу, його ризик був виправданий.
Сотні відеороликів, музичні композиції, в яких брали участь
популярні особистості не лише США, але й Латинської Америки, стали могутнім засобом агітації та підтримки демократичного лідера. Його командою було задіяно майже всі популярні
ресурси. Тому він вважається першим президентом, хто виграв
президентські, або як їх по-іншому назвали, «Фейсбук вибори»
у мережі.
Вступивши у виборчу боротьбу, команда Обами відмовилася
від державного фінансування, в результаті чого він отримав
величезний успіх у формуванні свого виборчого фонду через
електронну мережу. Основними спонсорами виборчої кампанії
стали пересічні американці, пожертвування яких не перевищували 200 доларів: «на його кампанію пожертвували більше людей, аніж на будь-яку іншу в історії» [1, с. 1]. Крім того, у виборчому штабі Обами було зосереджено гігантський масив їх електронних адрес, що створювало великі можливості для спілкування з своїми шанувальниками: «Обама має намір стати першим глобальним лідером доби інформаційних технологій…» [2,
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с. 148]. Образ «слуги народу», який обрав Обама, головно, підкреслював його близькість до людей. Уживання займенника
«ми» наголошувало на тому, що він частина суспільства, а не
одноосібний лідер. Обама поставав перед виборцями «своїм»,
викликаючи у них почуття єдності. Звідси і його лозунги «Так,
ми можемо», «Зміни, ми віримо в них». Перш за все, Обама презентував себе як носія змін, яких у цей період чекали виборці.
Образ, із яким постав Обама перед народом, став заслугою
політичного стратега Девіда Аксельрода. Саме він із початку
президентської кампанії обрав курс на просування не програми,
а особистості, для чого Обама підходив ідеально: «Його неординарність стала початковою умовою гри» [3, с. 4]. Володіння
словом дозволило закріпити за Обамою імідж прекрасного оратора, який розуміє життя простих людей, ототожнює себе з ними та поділяє їх інтереси. Та, незважаючи на його харизматичну
натуру, припускається думка, що не було б інтернету – не було
новообраного президента Обами.
Тож кампанію іллінойського сенатора можна назвати унікальним явищем в історії США. Можливості, які надають новітні
технології, до цього моменту ніколи так широко не використовувалися під час виборчих перегонів та не мали подібного ефекту. Президентські вибори у 2008 році стали першими, де глобальна мережа інтернет стала однією із візитних карток політичної
ситуації.
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Віталій Калініченко
Науковий керівник, проф. Пивоваров С.В.
Ланцетоподібні наконечники стріл
з Рухотинського городища
Аналіз еволюції військової справи на теренах Східної Європи
займає важливе місце у дослідженнях як вітчизняних, так і
зарубіжних науковців. Завдяки цьому накопичена значна
інформація про походження та використання різних видів зброї,
простежені зміни в її типології та функціональному
призначенні. У наукових працях також розроблена детальна
класифікація окремих видів зброї та встановлені її хронологічні
рамки. Одним із таких видів озброєння є наконечники стріл, які
справді є чи не найбільш вивченим типом зброї епохи
середньовіччя. Варто відзначити, що середньовічне озброєння
вивчено вкрай нерівномірно. Про його використання в окремі
періоди відомо досить мало. Ці тенденції найбільш помітно
проявляються на території Пруто-Дністровського межиріччя
саме у той період, який викликає безліч питань у військовому
аспекті – VІІІ-Х ст.
Одними із найбільш рідкісних та недостатньо вивчених у
зброєзнавстві є наконечники стріл ланцетоподібного типу.
Вивчення даного типу наконечників стріл є досить актуальним,
оскільки він виступає безпосередньо скандинавським типом
озброєння дальнього бою. Це є рідкістю для регіону та
притаманне в основному пам’яткам, де присутні сліди
перебування норманів. Таким чином, знахідки даних
наконечників дозволяють під новим кутом розглядати історію
регіону у VІІІ-Х ст., а також черговий раз порушити проблему
розвитку військової справи місцевого населення у цей час.
Щодо історіографії, то характеристика даного типу
наконечників стріл знайшла своє висвітлення у роботах
С. Каінова [1, с. 49-62], А. Мєдвєдєва [3], Е. Вегре [4, s. 21-37].
Вказані наконечники стріл було виявлено під час охоронних
досліджень у с. Рухотин (ур. Корнешти) на Буковині, які
проводилися Буковинським центром археологічних досліджень
при ЧНУ ім. Ю. Федьковича під керівництвом С. Пивоварова.
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Загалом, під час досліджень було виявлено 31 наконечник,
значна частина яких пошкоджена. На основі типології
А. Мєдвєдєва [3, с. 52-58], наконечники з території Буковини
можна віднести до наступних типів:
Тип 62. Ланцетоподібні плоскі [2, с. 176]. Сім наконечників
виділяються своїми розмірами: загальна довжина – 11,2-18,1 см,
довжина пера – 7,4 см-12,5 см, ширина пера – 1-1,4 см, маса –
8,55-28,20 г, відношення ширини пера до його довжини – 1:71:12, довжина черешка – 1-3,5 см.
Тип 77 (варіант 1). Ланцетоподібні квадратного перетину
[3, с. 56]. Наконечник з Рухотина має наступні параметри:
загальна довжина – 10,4 см, довжина бойової головки – 6,2 см,
ширина її грані – 5 мм, маса – 10,85 г, довжина черешка – 4,2 см.
Тип 78 (варіант 1). Ланцетоподібні ромбічного перетину
[4, s. 24-25]. Розміри наконечника з Рухотина наступні: загальна
довжина-9,9 см, довжина бойової головки-6 см, ширина-5 мм,
маса-10,65 г, довжина черешка-2,4 см.
Тип 79. Ланцетоподібні сплющені [3, с. 58]. Наконечник
дещо пошкоджений. Він відноситься до варіанту 2 цього типу –
ланцетоподібні сплющені без упора для древка. Параметри
рухотинського наконечника: загальна довжина – 6,7 см,
довжина бойової головки – 2,5 см (збережена частина), її
ширина – 3 мм, відношення ширини до довжини пера – 1:5.
Таким чином, наконечники стріл, виявлені на території
Рухотинського городища є важливим джерелом для вивчення
військової справи VІІІ-Х ст. та дозволяють по новому підійти до
вивчення окремих аспектів військово-політичної ситуації на
території Пруто-Дністровського межиріччя у цей час.
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Ольга Капша
Науковий керівник – доц. Швидюк С. М.
Міжнародний досвід боротьби з проявами корупції
Політична корупція – це діяння посадової особи держави, яка
незаконно й неправомірно використовує свій державний статус
для отримання переваг (соціальних, політичних, економічних
тощо) для себе або інших осіб у корисливих цілях [4, с. 347].
Міжнародне співтовариство надає великого значення питанням попередження корупції. Зокрема, серед документів Європейського Союзу у сфері боротьби з корупцією важливим є Комюніке Європейської комісії від 28 травня 2003 р. а також Рамкове рішення Ради Європейського Союзу “Про боротьбу з корупцією в приватному секторі”. З метою запобігання цьому явищу
у травні 1999 р. було створено “Групу держав проти корупції”
(GRECO) – орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу
[3, с.7].
Низці країн, серед яких Фінляндія, Ісландія, Швеція, Нідерланди, Люксембург, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія,
Німеччина, Сінгапур, Грузія, вдалося створити ефективні механізми попередження і боротьби з корупцією.
Розгалужене та функціональне є законодавство у сфері боротьби з корупцією Великобританії. У жовтні 1994 р. засновано
Комітет Нолана, який є основним органом що відстежує корупційні процеси у Великій Британії. Основні завдання комітету:
розслідування та кримінальне переслідування у справах про
шахрайство в особливо великих розмірах, що підривають довіру
громадян до діяльності державних органів і фінансових інститутів країни, у тому числі пов’язаних з корупційними діяннями.
Фінляндія належить до країн, де не існує спеціальної стратегії стосовно протидії політичній корупції в органах державної
влади та спеціальних антикорупційних законів. Проте вона є
провідною країною у світі за відсутністю корупції в державних
органах [1, с. 90]. Потужним чинником контролю є засоби масової інформації Фінляндії, оскільки після публікації матеріалів у
засобах масової інформації одразу ж іде реакція уряду.
Боротьба з корупцією у Сінгапурі здійснюється завдяки на-
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явності розвиненого антикорупційного законодавства, діяльності спеціальних органів по боротьбі з корупцією, особливому
контролю за видами діяльності, де владні повноваження можуть
бути виконані для отримання особистої вигоди, всепроникаючому фінансовому контролю за бюджетними засобами, скороченню, і спрощенню більшості адміністративних процедур та їх
прозорості. Стратегія боротьби з корупцією закріплена у законі
“Про боротьбу з корупцією” з 1960 р. Антикорупційними органами Сінгапура є Бюро з розслідування корупції, повноваження
якого розповсюджуються на проведення розслідувань щодо
корупційних діянь, пов’язаних з хабарництвом. А також поліція,
до повноважень якої належить розслідування економічних злочинів [2, с.63].
Отже, досвід країн щодо запобігання корупції різноманітний
і залежить від правових, соціальних, політичних умов, рівня
економічного розвитку, удосконалення державного управління.
Основна відмітність полягає в підходах та мотивації їх застосування. Наголос робиться на використанні власного законодавства, правоохоронних та контролюючих структур, а також контроль інститутів громадянського суспільства, та ЗМІ.
1.

2.

3.

4.
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Роман Ковалюк
Науковий керівник – доц. Яценюк П.І.

Погляди Миколи І щодо балансу сил в Європі
напередодні Східної війни
У другій чверті ХІХ ст. в зовнішній політиці Російської імперії
та інших європейських держав поперемінно чергувались дві
проблеми – революційна небезпека та Східне питання. В той час
Європа пережила революційні події 1830-1831 та 1848-1849 рр.
Після придушення революційних виступів в Угорщині у 1849 р.
та перемоги реакції над революцією Микола І став
найвпливовішим європейським політиком [1, с. 127]. Для
підтвердження цього можна навести думку барона Штокмара :
«Коли я був молодим, то над європейським континентом
володарював Наполеон. Тепер справа виглядає так, що його місце
зайняв російський імператор…» [2, с. 76].
Одразу після перемоги над європейською революцією 18481849 рр. Микола І повертається до Східного питання для вирішення
якого склалися на думку царя сприятливі умови. Він вважав, що
єдиною державою з якою треба про це домовитись та з якою він
рахувався була Англія. Щодо інших великих держав, а саме,
Франції Австрії та Пруссії то їх вплив у цьому напрямку імператор
відкидав або оцінював незначним [3, с. 365-367].
Щодо Франції Микола І, як і правлячі кола імперії, звик до
думки, що ні одна французька влада після розгрому Наполеона не
хоче вести агресивної політики щодо Росії. Цар недооцінював
військовий потенціал Франції ще за Луї Філіпа. Після того, як до
влади прийшов Луї-Бонапарт, Микола І вважав, що він буде більше
дбати про внутрішню політику, а не зовнішню, що може тривати
кілька років [4].
Австрію при обговоренні Східного питання він до уваги не брав.
Міністр іноземних справ Нессельроде запевняв імператора, що
істинний монархічний дух сильний тільки в Габсбурзькій монархії
та Російській імперії і ніколи ці дві держави не можуть бути по
різні сторони, бо це було б на користь революціонерам всіх
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національностей, а в першу чергу полякам [2, с. 112]. Тим більше
Росія у 1849 р. врятувала Австрійську імперію від краху, а остання
на думку царя мала за це бути вдячна [3, с. 366-367].
Щодо Пруссії, то Микола І часто втручався в її зовнішню та
внутрішню політику. У 1840 році королем Пруссії став ФрідріхВільгельм IV на якого вплив Миколи І був доволі значним та який
відігравав провідну роль у зовнішніх лавіруваннях та проявах
тогочасної Пруссії. Саме це твердження ми простежуємо в подіях,
які відбулися в жовтні-листопаді 1850 р., коли попри зазіхання
Пруссії на Північну та Центральну Німеччину та бажання
підкорити ці території, Миколою І були прийняті заходи по
регулюванні австрійсько-прусських відносин. В свою чергу,
незважаючи на ці події, все ж таки, правитель Пруссії виступав за
дружні зв’язки з російським самодержцем та висловлював свою
лояльність до Російської імперії [2, с. 113-116].
Таким чином перед Східною війною російський цар вважав, що
єдиною державою, яка може помішати здійсненню його намірів
була Англія; Пруссія, Австрія та Франція не зможуть йому в цьому
завадити, а остання якщо й схоче, то через внутрішні проблеми не
зможе це зробити. Всі ці міркування привели до думки, що для того
щоб вирішити Східне питання треба домовитись з Англією, що й
призвело до січнево-лютневих переговорів 1853 р. Миколи І з
англійським послом Гамільтоном Сеймуром.
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Особливості перекладу фразеологізмів
сучасної німецької мови
Передача на українську мову фразеологічних одиниць –
досить важке завдання. Завдяки своєму семантичному
багатству, образності, лаконічності і яскравості фразеологія
відіграє в мові дуже важливу роль. Вона додає мові виразності
та
оригінальності.
Особливо
широко
фразеологізми
використовуються в усному мовленні, в художній і політичній
літературі.
При перекладі фразеологізму перекладачеві треба передати
його зміст і відобразити його образність, знайшовши
аналогічний вираз в німецькій мові і не випустивши при цьому з
уваги стилістичну функцію фразеологізму. За відсутності в
німецькій мові ідентичного образу перекладач вимушений
вдаватися до пошуку “приблизної відповідності” [1, с. 51].
Виділяють
п'ять
можливих
способів
перекладу
фразеологічних одиниць:
1) дослівна відповідність (еквівалент):
Bei Nacht sind alle Katzen grau. − Вночі всі коти сірі;
2) адекватний відповідник:
Eile mit Weile. − Хто спішить, той й людей смішить;
3) калькування:
Ein Kalb darf kein Kalb bleiben. − Не увесь час теляті телятком
бути;
4) контекстуальний переклад:
Die Hand bleibt über, die nach dem Schatten greift. − Свою тінь
не доженеш;
5) описовий переклад висловлювання.
Kinegramme − кінограми (засоби невербальної комунікації)
[2, с.192].
При перекладі стійких сполучень варто також враховувати
особливості контексту, у якому вони вживаються. Багатьом
німецьким фразеологічним одиницям властиві багатозначність і
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стилістична різноплановість, що ускладнює їх переклад на інші
мови.
Фразеологізми
іноді доводиться перекладати дослівно,
незважаючи на наявність повного або часткового еквівалента.
Дослівний переклад особливо важливий, коли образ, який
міститься у фразеологізмі, необхідний для розуміння тексту, а
заміна його іншим образом не дає достатнього ефекту.
Дослівний переклад часто застосовується при наявності
розширеної метафори, фразеологічних синонімів, гри слів і
каламбурах.
Відомий перекладач Н.В.Любчук використовує цей вид
перекладу у такому прикладі: “Wie, um einen Punkt unter diesen
unverrückbaren Entschluß zu setzen, wie das Amen in der Kirche,
halt plötzlich ein Schuß durch den Wald”. – “І неначе крапка,
поставлена безповоротним рішенням, неначе Амінь в церкві, по
лісу густою луною раптом покотився постріл” [3, с. 224].
Зазначимо, що не будь-яке прислів'я має аналог в іншій мові,
тоді перекладачі творять їх самі. Для цього визначаються
функціональні домінанти цих мовних утворень. Це їх
національна специфічність, що виражена в формальних ознаках,
афористичність предметного змісту, формальні особливості, що
мають естетичну інформативність: ритм, розмір, алітерацію [2,
с. 205].
Отже, існують різні способи перекладу фразеологічних
одиниць, але найкращим способом перекладу образної
фразеології, без сумніву, є використання відповідного
фразеологізму в рідній мові. Застосування цього способу
перекладу забезпечує не тільки передачу змісту, але й
відтворення образності та експресивності німецького виразу.
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Політичний текст як об’єкт політологічного
дослідження
Уміння уважно читати політичні тексти – одна з необхідних
умов усвідомленого ставлення до політики. Уміння розбирати
структуру тексту, розуміти прямий зміст вимовленого, а іноді і
його приховуваний сенс, аналізувати смислове значення
стилістичних риторичних, графічних прийомів – усе це
необхідні професійні якості політолога, аналітика.
Тому дуже часто в процесі дослідження політичної сфери
науковці обирають об’єктом аналізу саме політичний текст. Адже
безпосереднє вивчення саме такого джерела інформації дозволяє
виявити мотиви, інтереси, цінності, стереотипи, установки, стратегії
поведінки індивідів, соціальних груп і організацій, а отже
прогнозувати їхню поведінку, виробляти засоби впливу на них.
На думку Е. Репіної, термін «політичний текст» можна розглядати в
кількох вимірах. Зокрема як текст, який функціонує у сфері політики;
текст, що володіє певною тематикою, яка пов’язана з різними
політичними питаннями; текст, створюваний людиною, що займається
політичною діяльністю; текст, який має, як правило, колективного
автора і множинного адресата; текст, націлений, перш за все, на вплив
на людей для отримання цілком конкретного результату. Особливий
феномен політичного тексту – ідейно-стилістичний комплекс, який
характеризується сукупністю ідей, за допомогою яких автор осмислює
дійсність, а також набором лексичних і риторичних засобів, за
допомогою яких автор оформляє свої міркування.
Політичний текст передбачає існування аудиторії, на яку він
спрямовується й основне його завдання зводиться до переконання
цієї аудиторії. Виокремлюють два основні способи переконання, які
зазвичай використовуються в політичних текстах: переконання за
допомогою логічних тверджень або шляхом створення емоційної
напруги.
Основними функціями політичного тексту виступають
інформування, переконання і мобілізація (наприклад, спонукання
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проголосувати за певного кандидата). Одначе при цьому спочатку
він повинен «привернути до себе увагу аудиторії».
Коли вести мову про методи дослідження політичних
текстів, то зазвичай виокремлюють три основні – якісний (чи
кількісний) контент-аналіз, дискурс-аналіз та інтент-аналіз.
Зазначимо, що ці методики склалися і були апробовані в різні
періоди розвитку прикладних політологічних досліджень, пережили
зміну наукового інтересу до них, модифікувалися у конкретних
проектах. Однак непростий шлях їх теоретико-методологічної
еволюції засвідчив, що, попри всі нюанси та певні обмеження, вони
все ж таки мають широкий спектр застосування. Вони можуть
виступати і як самостійний науковий інструментарій, і
«вбудовуватися» в рамки інших досліджень, добре поєднуються з
різними математичними методами та моделюванням.
На думку А. Волкова, вплив політичного тексту на суспільну
свідомість важко переоцінити, адже політичні інститути за
допомогою текстів нав’язують розуміння соціальної ситуації і тим
самим впливають на формування світогляду. Значимість політичного
тексту проявляється саме в тому, що він виступає фактором
формування політичної поведінки.
Отже, можемо підсумувати, що феномен політичного тексту є досить
специфічним. Політичні тексти вимагають не тільки прискіпливої уваги
науковців, але й потребують спеціальних методів вивчення.
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Специфіка синхронного перекладу під час
міжнародних конференцій
Необхідною умовою успішних дипломатичних переговорів
завжди було коректне розуміння іноземних партнерів. Сьогодні
без перекладача-синхроніста неможливо уявити жодну
міжнародну конференцію. Учасники не завжди володіють
мовою доповідача, а тому успіх конференції часто залежить від
майстерності та професіоналізму «синхроніста».
Синхронний переклад проходить одночасно з мовленням
доповідача і перекладач теж говорить без пауз. Відповідно, щоб
голоси оратора й перекладача не зливалися, для синхронного
перекладу застосовується особливе устаткування (перекладач
сидить у кабінці, і його голос транслюється через навушники).
Сьогодні синхронний переклад є обов’язковим атрибутом
кожної міжнародної конференції, хоча досить довго цей вид
усного перекладу зазнавав жорсткої критики зі сторони якості,
адже послідовний переклад, справді, дає кращі результати з
погляду точності, повноти, правильності тексту перекладу.
Синхронний переклад навіть називали психофізіологічною
аномалією (оскільки одночасно говорити і слухати людина не
може), тому такий вид перекладу вважався абсолютно
недоречним, особливо для відповідальних міжнародних
конференцій.
Справді, синхронний переклад передбачає деякі труднощі,
які можуть нанести свій відбиток на якість перекладу. В першу
чергу, це психофізіологічний дискомфорт самого перекладача,
викликаний необхідністю слухати і говорити одночасно (саме
тому перекладачі-синхроністи завжди працюють в групах, і
змінюють одне одного кожних 20-30 хв.), а також психічне
напруження пов’язане з незворотністю перекладу та швидким
темпом мови доповідача [1].
Наступна складність – це лінгвістичне завдання мовної
компресії (стискання тексту). До прикладу: українські слова на
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7-8% довші від англійських, а деякі іноземні слова (особливо
нові поняття) потрібно пояснювати кількома словами.
До вищесказаного варто також віднести такі труднощі
синхронного перекладу: доповідач може мати нестандартну чи
нечітку вимову, доповідати або, ще гірше, читати свою доповідь
у досить швидкому темпі, використовувати жаргон, сленг чи
ненормативні лексичні елементи.
Необхідною умовою успішного синхронного перекладу на
конференції є те, що перекладач повинен знати деякі деталі про
конференцію та її учасників. На основі знання історії скликання
конференції, цілей учасників, політики країни, яку представляє
оратор та інших факторів перекладач повинен побудувати у
своїй свідомості ймовірну модель ораторської мови, яку йому
належить перекладати. Принцип професійного «синхроніста»:
не можна перекладати, не знаючи досконало суті і предмета
переговорів [2].
Отже, синхронний переклад, справді, є найскладнішим видом
усного перекладу. Однак, економить стільки часу, що всі
аргументи проти нього стають несуттєвими. Саме тому сьогодні
без синхронного перекладу важко уявити будь-яку міжнародну
конференцію чи форум.
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Реалії: особливості мови певного народу
чи специфічний «суржик»?
Проблема перекладу реалій вважається однією з
найголовніших і найскладніших у міжкультурному аспекті
перекладу та дослідженнях національно-культурної специфіки
мови і мовленнєвої діяльності [1]. Якщо мовне і культурне
розмаїття сьогодні визначене як багатство цивілізації, то саме
переклад сприяє його збереженню. Переклад виступає як засіб
захисту національних мов і культур, даючи імпульси для їхнього
саморозвитку і водночас вберігаючи їх від надмірного
іншомовного впливу.
У процесі перекладу реалій потрібно враховувати ступінь
невідомості
позначуваного
об’єкта,
приділяти
увагу
контекстуальному перекладу. Як зазначає Корунець І.В. [3],
встановлення перекладацького рішення залежить від чітко
визначених факторів, як мовних, так і позамовних. До них
належить перш за все семантична та структурна складність
одиниць національно-зумовленого лексикона вихідної мови як
сфери вживання реалій. Також переклад залежить від
особистості перекладача і від мети перекладу. У плані
забезпечення міжкультурної комунікації творча діяльність
перекладача має бути спрямована на збереження мовної норми
рецептивної культури в перекладі та її гармонізацію з нормою
оригіналу.
Переклад реалій – багатосторонній процес. По-перше,
перекладаючи реалії ми маємо змогу вивчити історію, культуру,
традиції, звичаї, менталітет і спосіб життя того народу, у мові
якого існує та чи інша реалія. По-друге, реалії є надзвичайно
цікавими з лінгвістичного погляду, адже цей лексикосемантичний клас слів є таким, що розвивається швидше за
інші, відображаючи найновітніші зміни в соціумі – користувачі
мови. Важливість культурної компетенції підкреслює О.І.
Чередниченко, стверджуючи, що чим вищий ступінь білінгвізму
перекладача, тим вищий його ступінь бікультурності [2].
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Останній дозволяє правильно зрозуміти факти іншомовної
культури, девербалізувати їх та подати у новій словесній
оболонці, пристосувавши їх до норм вторинного семіотичного
коду.
Існує багато способів трансляційного перейменування реалій.
Насамперед це транскрипція або транслітерація, гіперонімічне
перейменування,
дескриптивна
перифраза,
комбінована
реномінація, метод уподібнення, інтерпретації реалій.
Кожний справді поетичний твір – ідейно-художня структура,
цілісне явище. Перекласти поетичний твір не означає передати
засобами іншої мови образи вихоплені окремо, ритмікоінтонаційні нюанси (хай навіть досить тонкі). Осмислюючи
переклад, як ідейно-художню структуру, і необхідність
комплексного підходу до нього, слід зупинитися на ще одному
вагомому питанні: взаємовідношеннях загального і окремого.
Слово – першооснова твору, найбільш насичений і змістовний
компонент. Саме трудністю є вибір необхідного слова еквівалента.
Труднощі перекладу реалій пов’язані зі ступенем їх
поширеності і частотності вживання у мові оригіналу.
Зрозумілість нестандартної лексики навіть для носіїв мови
оригіналу залежить від ступеня їх вжитку та сфери
використання. Перекладачу при роботі з реаліями потрібно
знати культуру соціуму, в якому функціонує та чи інша реалія, і
вміти враховувати специфіку перекладу відносно його цілей,
реципієнтів. Адже професійну компетенцію перекладача
складають не тільки теоретичне та практичне володіння мовою,
а й цілий ряд екстралінгвістичних факторів.
Список літератури:
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Анастасія Кузик
Науковий керівник – доц. Добржанський С.О.
Варшавський мирний договір 1920 року
У період становлення незалежної Української держави
помітно посилився інтерес до історії свого народу та до шляху
формування державності взагалі. У цьому плані яскравою
сторінкою української історії є підписання Варшавського
мирного договору між УНР та Польщею.
Важливу роль у державотворчих процесах на початку 1920 р.
відігравали стосунки Ю.Пілсудського та його оточення з УНР і
наміри створення незалежної держави, що була б у федерації з
Польщею [2, с. 140]. Такі прагнення пояснювалися необхідністю
послабити Росію; Україна в планах Ю. Пілсудського мала стати
бар’єром між Польщею і Росією. Свої наміри співпрацювати з
поляками висловив і Симон Петлюра у Меморандумі до Юзефа
Пілсудського від 22 січня 1920 р.: „Зостаючись все ж таки
глибоким прихильником щирого порозуміння Польщі і України
… я запропонував Українській Дипломатичній Місії в Польщі
вчинити відповідні кроки перед польськими властями…” [4,
с. 254].
Активізація
переговорів
між
С. Петлюрою
та
Ю. Пілсудським призвела до укладання Варшавського мирного
договору 21 квітня 1920 р. Він був підписаний головою
дипломатичної місії УНР К. Левицьким і міністром закордонних
справ Польщі Я. Домбським.
За договором, польський уряд визнавав існування УНР, а
кордони з Польщею встановлювались по лінії, яку війська
Ю. Пілсудського вже зайняли. Таким чином, у межах Польщі
залишалися Холмщина, Підляшшя, Посяння і Лемківщина (з
1918 р.), Західна Волинь і частина Полісся по Збруч і Горинь (з
травня 1919 р.) та вся Галичина (з липня 1919 р.).
Польща зобов’язувалась не укладати міжнародних угод,
спрямованих проти України; гарантувались національнокультурні права українського населення в Польщі і польського в
Україні. Складовою частиною договору була військова
конвенція підписана 24 квітня 1920 р. генералом В. Сінклером і
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підполковником А. Дідковським, з одного боку, та
представниками польського військового відомства В. Славеком і
А. Єндрієвачем – з іншого. Вона передбачала умови спільної
боротьби на Правобережжі польських і українських військ
проти більшовиків: армії діють як союзники під загальним
командуванням поляків; український уряд організовує свою
владу, а Польща контролює системи комунікацій; Польща
зобов’язується забезпечувати зброєю три українські дивізії, а
УНР повинна постачати для польської армії продукти
харчування [2, с. 141].
Варшавський договір викликав незадоволення серед
української громадськості. Наприкінці травня 1920 р. у Празі
відбулася конференція українських есерів, у якій взяли участь
М. Грушевський, О. Жуківський, М. Шаповал та інші
представники еміграції. Вони заявили, що Варшавський договір
є незаконним. А. Лівицький на правах заступника голови Ради
міністрів сформував власний кабінет з представників тих груп,
які досі стояли в опозиції до уряду і до С. Петлюри [3, с. 400].
Одразу після підписання Варшавського договору, 25 квітня
1920 р. розпочався наступ на Наддніпрянську Україну. 7 травня
був захоплений Київ і С. Петлюра переїхав з Вінниці до столиці
України, де невдовзі отримав звістку про контрнаступ
більшовиків [1, с. 280].
У жовтні 1920 р., по закінченні польсько-радянської війни,
польський уряд визнав УРСР і уклав з нею Ризький мирний
договір 1921 р., що фактично анулював Варшавський договір.
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Андрій Кучуран
Науковий керівник – проф. Бурдяк В. І.
Співвідношення локальних політичних акторів
влада-бізнес: приклад м. Чернівці
Сучасна
ринкова
економічна
система
детермінує
формування й активну діяльність бізнесу не тільки у сфері
вироблення ресурсів та накопичення капіталу, а й у політичній.
Цілком зрозуміла залежність бізнесу від політичної влади, яка
формує умови (економічний клімат) для його розвитку. З іншого
боку, наявна і залежність держав від бізнесу в таких системах,
оскільки наповнення бюджету напряму залежить від сплати
податків приватним сектором.
Для типологізації м. Чернівці у рамках взаємодії влади і
бізнесу на локальному рівні в нашій роботі використано підхід
російського вченого В. Гельмана [1].
Слабкий

Сильний

Сильна

Держава-хижак

Взаємні заручники

Слабка

Laissez-faire

Захоплення держави

Бізнес
Влада

Не зупиняючись детально на кожному із цих типів,
зазначимо, що російське місто Череповець відноситься до типу
«захоплення держави», оскільки монопольний бізнес є основним
економічним та політичним актором у даному місті.
Протилежний же приклад до нього м. Пермь, де влада належить
чиновникам мерії й обласного (регіонального рівня). Основним
ресурсом, за який конкурують бізнес-групи, є земля й відповідні
рішення на забудову, які у Пермі приймаються і з подачі
регіональної влади також. «Держава-хижак» формується там, де
місцева адміністрація втрачає мотиви для конструктивної
співпраці з бізнесом. Вона сама контролює основні економічні
ресурси і тому здатна приймати ключові рішення без участі
бізнес-груп, які в свою чергу, залишаючись розрізненими, не
можуть протистояти місцевим чиновникам. Для багатьох
чиновників корупція стає видом «консалтингового бізнесу» [1].
Згідно з цим, спробуємо також класифікувати локальний
режим у м. Чернівці як «держава-хижак». З одного боку,
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наявність масштабного підприємства у вигляді «Калинівського
ринку» спонукає до формування такого типу локального режиму
як «захоплення держави» або «машини росту» (за термінологією
Логана і Молотча), але насправді ситуація кардинально інша.
Відповідь на питання «чому так?» полягає у наступному:
власником «Калинівського ринку» є громада міста, тобто це
підприємство є комунальним – це de jure, але de facto його
власником виступає генеральний директор, мер міста, депутати
міськради та чиновники окремих підрозділів міської влади, які
пов’язані з ринком. Тобто посадовці є контролерами головного
економічного ресурсу міста, виступаючи, таким чином, окрім
політичних локальних акторів, ще й економічними.
Втім, тут можливий ще й інший аспект – те, що до
депутатського корпусу міськради входить значна частина
приватних підприємців, які в такий спосіб прагнуть
безпосередньо впливати на політичний курс м. Чернівці [2].
Проаналізувавши дані складу міської ради останнього
скликання, можна зауважити таке: із 60 депутатів, 10 –
чиновники у структурах різного рівня; 15 депутатів зайняті у
соціально-гуманітарній сфері (лікарі, освітяни, адвокати тощо);
решта – 35 депутатів безпосередньо пов’язані із бізнесом (із них
15 є власниками бізнесу). Спостерігаємо те, що до політичної
еліти й інституційних важелів в управлінні містом
(інструментальна
влада)
інкорпоруються
бізнес-актори
локального рівня. Тобто для того, щоб впливати на політичні
рішення у м. Чернівці, однієї наявності капіталу замало
(принаймні тих, які є у розпорядженні локальних бізнесакторів), потрібно володіти інструментальною владою, а саме:
можливістю прямо впливати на процес вироблення й ухвалення
рішень.
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Ольга Левкун
Науковий керівник, доц. Кожолянко О.В.
Народна звичаєвість влаштування криниць в
українців Городенківщини.
Українці Городенківщини на протязі тисячоліть виробили
звичаї і обряди, пов’язані з використанням води у побутовій,
культовій та народній лікарській справі.
Найперше це стосується прогнозування місця, де можливий
вихід води при копанні криниці. Враховувались прикмети, які
вказують на близькість водяного русла Яскрава і соковита
травичка росте там, де є водяні жили. Рослини, я би їх назвав
індикатори, теж ростуть близько коло жил води: наперстянка,
підбіл (мати й мачуха), осока, кінський щавель, комиш,
болиголов. Якщо садові дерева вишня чи яблуня ростуть на
жилах води не ростуть кволо, а верба, вільха, кропива, навіть
дуб почувають себе як риба у воді, ростуть добре і красиво. Є
така прикмета - що коли береза, плакуча верба, клен, вільха
хиляться в одну сторону, то це свідчить про близьке
знаходження водної жили. В таку літню пекельну днину коні і
собаки відчуваючи спрагу, починають копати землю там, де
відчувають воду. Де пролягають водяні жили, коти слатимуть,
пси навпаки; кури не сідають нести яйця в місцях високого
стояння води, а гуска стає. Жовті мурашки будують мурашник
подалі від підземних вод. Якщо є мокрі місця, близько вода, там
водяться комарі і мошка.
Інший спосіб відшукати воду такий, - класти на ніч трошки
обезжиреної вовни на землю, накрити горщиком. Якщо в цьому
місці є вода, вовна на ранок буде вологою, мокрою від води. Я
якщо шукаю ґазді місце для криниці, то беру пошукову лозу,
однорічний пагін для цього може бути ліщина, клен, ясень, дуб,
сосна, горіх, калина. Перед розвилкою залишають кінець
завдовжки 5-8 сантиметрів. Гілки повинні мати однакову
товщину, згинатися під прямим кутом і не ламатися. Кору не
треба шкодити. Лозу беру за довгі кінці, руки згинають в ліктях
під прямим кутом. Тримаючи розгалужену лозу в
горизонтальному положенні і злегка зближуючи гілки,
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отримують пружинну систему як тільки водошукач наблизиться
до місця залягання ґрунтових вод, кінчик підійметься. Також
для шукання води можна виготовити дві П - подібні металічні
рамки (з різного металу). Про водні ресурси Городенківщини
знаходимо дані у метриці Йосифінській від 8.ХІ.1787 року “Білі
кринички в урочищі червона”[2, арк.18].
Так, наприклад, у селі Назвисько є багато місць, де близько
від верхнього горизонту проходить водяна жила. Багато є
мочірів і боліт, от візьмемо для прикладу урочище “Березки” вздовж млаки, осоки. Починаються витоки джерела у потічки з
урочищ: “Даличівка”, “Березках”, у Вертебі від с. Воронів, у
скалах мочірі знаходиться на горі “Червона” від Дністра, на
“Білі”, “Королівці”, “Підмогилі”, “Бушилівці”. Джерело витікає і
пливе у Дністер, де тепер пасовище Воронівське з-під скали
коло урочище “Глинище” коло лісу. (В народі побутує назва
“Білі кринички”). Мочарі є в урочищі "Рудий горб", джерело з
холодною водою витікає з-під гори біля обійстя Дмитра
Юрковича Озарука. Цей господар викопав і зарибнив ставок на
своєму подвір’ї.
Млаки з джерелом є біля подвір’я Івана Кобилянського у
жолобі, на городах, біля подвір’я Богдана Цапка і Михайла
Короля у гнилі. Велика громадська криниця з бетону є у
Березках біля дороги. Про цілющість води є цікаві факти, які
розповіла старожил Марія Андріївна Король. "Де Ольга
Павлючка нині мешкає, там колись жила єврейська родина.
Жидівку в один час заболіли сильно очі. Чортовецька молодиця
взяла посудину і запевнила, що принесе води, але коли
поверталася назад побоялась взяти свяченої води жидівці і в с.
Уніж з млачки набрала води і дала їй. Сказала, щоб З рази до
схід сонця омивала очі. Жидівка вилікувалась, бог її помилував
за щирість молитви і віру в нього. Пізніше чортовецька
молодиця приходила в село до жидівки, призналася, як вона
зробила, щоб зняти з себе гріх “[1,– С. 7].
Список літератури:
1.Левкун Я. Як знайти цілющий скарб, або де ховається вода // Захід. 2003. – 4 квітня.
2. ЦДІА України у м. Львові. - ф. 20, оп.VІ, спр. 197.
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Олеся Лесик
Науковий керівник – к. філос. н., доц. Струтинський В. Є.
Українсько-чеські відносини у контексті
євроінтеграційних прагнень України
Українська держава, взявши курс на європейську інтеграцію,
проходить складний шлях трансформації всіх сфер діяльності. В
цьому процесі не остання роль відводиться співпраці з тими
країнами, що вже набули членства в ЄС. Прикладом такої
взаємодії є відносини України та Чеської Республіки. Офіційна
Прага активно підтримує євроінтеграційні намагання України.
Початком українсько-чеських відносин новітнього часу
можна вважати 1993 рік. Адже саме цього року були
встановлені дипломатичні відносини між обома країнами.
Подальшим важливим кроком стало підписання Договору про
дружні відносини та співробітництво між Україною і Чеською
Республікою в Празі 26 квітня 1995 року [1]. Також Україна
стала членом Ради Європи під час головування у цій організації
в 1995 році Чехії.
Партнерська підтримка Чехією зовнішньополітичних зусиль
України спостерігалася
і в регіональних інтеграційних
процесах. Прикладом цього може слугувати те, що завдяки
позиції Чехії та Словаччини Україна в червні 1996 році стала
членом Центральноєвропейської ініціативи. Чеський уряд
схвалив Концепцію зовнішньої політики країни на період 20032006 років, в якій наголошувалося на підтримці чеською
стороною подальшого розширення співробітництва між НАТО
та Україною [2, с. 16]. Під час головування Чеської республіки у
Вишеградській четвірці вона також активно підтримувала
пропозицію стосовно розширення взаємозв’язків з нашою
державою в нових умовах членства В-4 в ЄС. Українсько-чеські
відносини стали дещо прохолоднішими у 2011 р. Непорозуміння
виникло внаслідок надання чеською державою у січні 2011 року
притулку українському екс-міністру Богдану Данилишину,
проти якого в Україні було порушено кримінальну справу. Чехія
аргументувала свою позицію, посилаючись на недотримання
прав людини в Україні. У свою чергу Україна 13 травня цього ж
року оголосила двох чеських дипломатів персонами non-grata за
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ніби шпигунську діяльність. Реакції у відповідь не довелось
довго чекати. Керівництво Чеської Республіки також висилає
двох українських дипломатів. Ситуація набувала небажаного
для обох країн спрямування і наближалася до дипломатичного
скандалу.
Не дивлячись на усі ускладнення в українсько-чеських
відносинах початку 2011 року, співробітництво між країнами
ніби почало набувати попередніх форм. Однак вже восени 2011
року уряд Чехії піддав гострій критиці судовий процес над Ю.
Тимошенко. Про це свідчить заява Міністра закордонних справ
Чехії Карел Шварценберг: ,,Вирок показує як далеко
знаходиться українське розуміння кримінальної та політичної
відповідальності від усталеного в Європейському Союзі.’’ [3].
Власне, у зв’язку з цим, чехи вважають, що основним
кроком, який наближатиме України до ЄС є реорганізація
діючого законодавства відповідно до вимог європейського
права, здійснення ринкових реформ і залучення іноземних
інвестицій.
Підсумовуючи наші роздуми вважаємо за необхідне
наголосити, що Чеська Республіка відіграє одну з ключових
ролей в процесах, які відбуваються в Центрально-Східній
Європі. Вона, з точки зору стратегічної перспективи, висловлює
підтримку євроінтеграційним намірам нашої держави. Зі свого
боку українській політичній владі необхідно продемонструвати
готовність до серйозної співпраці, засвідчити на практиці нашу
обов’язковість та надійність як партнерів.
Список літератури:
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Олександр Лисеєнко
Науковий керівник, проф. Кожолянко Г.К.
Свято Мерцішор у культурі румун та молдован
Буковини
У румунів і молдован Буковини початком весняних свят є 1
березня – день Мерцішор. В цей день перед сходом сонця жінки
вішали на палицю біля воріт або перед будинком червону
хустку. Батьки одягали на шию або прив’язували до руки
дитини мерцішори – дві китички торочок із ниток білого та
червоного кольору, з’єднаних між собою двома переплетеними
нитками, які, як вірилось, приносили удачу.
Мерцішори носили не лише діти, а й дорослі. Дівчата
вірили, що коли носити мерцішори і вмиватися росою з квітів,
то лице їх буде білим, а щоки – рум’яними.
Носили мерцішори до початку цвітіння дерев або до
прильоту перших лелек. Потім їх прив’язували до кущів троянд
або гілок дерев. У молдован північних районів Молдови, які
межують з Буковиною, мерцішор носили дванадцять днів, а
потім вішали на вітки фруктових дерев. З цим обрядом було
пов’язане повір’я, що коли дерево цього року добре вродить, то
щасливою буде людина, яка вішала мерцішор на його вітки [2, с.
291]. Свято Мерцішор символізувало проводи зими і прихід
довгоочікуваної весни.
В наш час мерцішори носять в основному діти. 1 березня
дівчатка дарують мерцішори хлопчикам. У румун Буковини
існує легенда про мерцішор, в якій розповідається, що дуже
давно росла ніжна квітка з пелюстками, білими як сніг. Цією
квіткою був Гіочел (пролісок). Одного разу, коли сонце своїми
золотистими стрілами пробило чорні хмари, на маківці гори
з’явився ніжний пролісок. Від лютих морозів зуміла врятувати
його добра фея, яку звали Весна.
Та злий Кривець кинувся на проліска, щоб знищити
сміливця, який ступив у його царство. Кривець висмикнув із
землі колючий кущ і зі злістю жбурнув його в ніжну Весну,
поранивши її в безіменний палець. На білу пелюстку Гіочела
бризнула гаряча червона кров. Ця гаряча кров розбудила й
повернула юного проліска до життя. Від радості він підняв
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угору свою білу голівку. Через гори і долини прозвучав його
голос: “Радійте, люди! Зі мною йде Весна! Зі мною йдуть Сонце
і життя!”[1. – 1998. – Т. 13, с. 23].
Буковинський етнограф кінця ХІХ – початку ХХ ст.
С.Ф.Маріан відзначав, що у багатьох місцевостях Буковини
існує звичай, за яким 1 березня батьки чіпляють дітям на шию
або руку золоту чи срібну монету. Ця монета, яка тримається на
червоній стрічці, називається мерцішор, мерцішуг, марц
(martisor, martisung, mart). Мерцішор надівають або прив’язують
дітям вранці першого березня, до заходу сонця. Деякі діти
носять мерцішор 12 днів, а потім прив’язують його на гілку
молодого деревця. І якщо того року це дерево вродить добре,
вважають, що і дитині пощастить у житті. Дехто носить
мерцішор до першого співу зозулі, тоді прив’язують його до
червоної троянди, кажучи: “Щоб я був червоним, як ця троянда”
[3, с. 96-101]. 01
Сучасний румунський етнолог А.Олтяну у книзі “Народний
румунський календар” значно ширше ставить питання про
причину носіння мерцішора, вказуючи, що від весняного свята
Драгобетеле (24 лютого), яке має ще назви св. Івана Весняного,
Івана Драгобетеле, Голова Весни, дівчата починали вмиватись
сніговою (талою) водою, щоб захистити обличчя від шкідливих
сонячних променів. З цією причиною (захист від негативної дії
сонця) пов’язує А.Олтяну носіння амулетів-мерцішорів
молоддю, які ті зав’язували 1 березня до сходу сонця. «Той
факт, що мерцішор кидали або носили до прильоту лелек, які
повинні були забрати “чорноту”, що виробляє сонце, і принести
здорову “білість” обличчя, доводить саме цю причину. Якщо
мерцішор не кидали, то його вішали на гілку дерева у цвіту або
на троянду, щоб через них вплинути магічно”[4, с. 127].
Список літератури:
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Оксана Манчуленко
Науковий керівник – асист. Павлюк М.В.
Політична позаблоковість у сучасному
глобалізованому світі
Зміна у статусних характеристиках окремих міжнародних
акторів спричинена трансформацією структури міжнародних
відносин в умовах постбіполярності. Одним з її наслідків є
кардинальна зміна поведінки всіх суб’єктів міжнародної
системи та утворення нового середовища їхньої взаємодії.
Стрімкий розвиток процесів глобалізації, інтеграції і
транснаціоналізації природно позначилися на політиці
нейтралітету і позаблоковості.
Глобалізація – це сучасна форма міжнародних відносин, яка
характеризується поширенням взаємозалежності між країнами в
економічній, політичній і культурній сферах практично на
більшість держав сучасного світу [1].
Сьогодні жодна держава світу, якою б потужною вона не
була, не може існувати ізольовано від решти світу.
Неприєднання (позаблоковість) − відмова від вступу до
воєнних союзів без будь-яких гарантій або міжнародного
визнання такого статусу іншими державами [2, с. 23].
Прихильники
позаблоковості намагаються пов’язати
сучасну модель зі старою концепцією руху неприєднання не
беручи до уваги той факт, що у зв’язку з процесом глобалізації
світ став набагато складнішим і концепція неприєднання
втратила самостійну цінність. Зовсім недоцільно порівнюювати
Україну з іншими нейтральними країнами Європи, посилаючись
на так званий «світовий досвід». Геополітичне положення
України є вельми відмінним від положення таких країн, як
Австрія або Швеція. Наявність поблизу українських кордонів
зон регіональних конфліктів і нестабільності (наприклад, Кавказ
або Придністров’я), а також внутрішніх конфліктогенних зон
(Автономна Республіка Крим – найяскравіший приклад),
обумовлюють відсутність перспективи для України самостійно
забезпечити власну безпеку [3].
До того ж принципова відмінність між нейтралітетом і
позаблоковістю полягає в тому, що постійно нейтральна країна
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набуває статусу нейтральної, як правило, за гарантіями інших
держав. Водночас свій позаблоковий статус країни визначають
самостійно без будь-яких гарантій чи міжнародних
підтверджень його визнання з боку інших держав.
Ще одним аргументом не на користь позаблоковості
виступає фінансове забезпечення, так як вона потребує
додаткових видатків. Країна має сама витрачатись на свою
безпеку замість того, щоб розраховувати на спільний бюджет,
притаманний для безпеки колективної. Скажімо, якщо членство
в НАТО, за деякими підрахунками, коштувало б кожному
українцю 5 гривень в рік, то нейтральний статус, як у Швеції
коштував би кожному українцю 5600 гривень в рік. Отож, і
виходить, що тільки в тих країнах, де люди підтримують
нейтралітет, люди готові і за нього платити.
Позаблоковий статус передбачає досягнення такого рівня
обороноздатності, який зможе забезпечити недоторканність
кордонів і територій, що виступає ще одним аргументом не на
його користь, оскільки це надто дороге задоволення, яке
пов’язане з додатковими бюджетними видатками та
скорооченням соціальних програм. Проголошення даного
статусу суперечить сучасним тенденціям регіоналізації та
глобалізації.
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Вікторія Мартинюк
Науковий керівник – к.політ.н., асист. Коврик-Токар Л.І.
Дипломатична діяльність княгині Ольги
Дипломатичні традиції на українських землях сягають
глибини віків і пов’язані насамперед зі становленням та
розвитком Київської Русі.
Давньоруські князі вирішували не тільки внутрішні, але й
зовнішні аспекти політики своєї держави. Саме таким чином
формувалися міждержавні стосунки, які сьогодні і є
дипломатією. Великий внесок у розбудову та розвиток
дипломатичних відносин зробила княгиня Ольга (роки
правління 945-957).
Княгиня Ольга була видатним державним і політичним
діячем. Вона зрозуміла, що настали часи реформування держави
та пошуку нових засобів у зовнішніх стосунках Русі.
Насамперед, княгиня регламентувала й унормувала стягнення
данини у країні, організувала опорні пункти своєї влади в різних
землях, з яких складалася Давньоруська держава [1].
Ольга відмовилася від традиційних методів проведення
зовнішньої політики, які використовували її попередники, а
саме - коли спочатку здійснювався збройний похід, а потім (та й
то у випадку його вдалого завершення) укладався вигідний для
київського князя мирний договір. Мабуть, на прикладі двох
нападів на Візантію свого чоловіка Ігоря вона переконалася в
тому, що не можна будувати сталі міжнародні відносини лише
на воєнних успіхах[2].
Ольга здійснила подорож до Константинополя. Значення цієї
поїздки важко переоцінити, адже вперше в історії Русі її володар
вирушив до столиці Візантії не на чолі війська або флоту, а з
мирним посольством, маючи заздалегідь відпрацьовану
програму майбутніх переговорів, твердо дотримуючись у їх
перебігу наміченої мети, що дає можливість оцінити якомога
краще державний розум і політичну волю княгині [3].
Довгі роки історики вважали, ніби Ольга подолала
неблизький шлях до Константинополя лише для того, щоб
прийняти святе хрещення від імператора та візантійського
патріарха [4].
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Найімовірніше, головною метою відвідин Ольгою Візантії
було поновлення сплати імперії данини Києву й відновлення
привілеїв руським дипломатам і купцям на терені Візантії, які
втратив Ігор за угодою 944 р. Однак княгиня залишилась
незадоволена умовами угоди з імператором Констянтином.
Інакше важко пояснити узгоджені свідчення кількох
германських хронік про відвідини її послами германського
імператора Оттона I.
Можна зробити висновок, що залишившись невдоволеною
наслідками свого візиту до Константинополя, вона вирішила
заручитись підтримкою у стосунках з Візантією імператора
іншої могутньої держави. На жаль, продовження історії з
установленням дипломатичних відносин між Руссю та
Германією в часи Ольги залишилися невідомими. При всьому
тому в княгині Ольги були, здається, підстави вважати, що мир з
імперією, хай і не такий вигідний для неї, як бажалося,
забезпечений на довгі роки [3].
Підсумовуючи, можна наголосити на великому внеску
княгині Ольги у розвиток дипломатичних відносин Київської
Русі. Слід віддати належне дипломатичним здібностям княгині
Ольги, яка зуміла в досить складних умовах вирішити
господарсько-політичні питання в середині своєї держави, а
згодом завдяки розсудливій і послідовній політиці – встановити
дружні та ділові стосунки із стратегічно вигідними державами
на той час. Правління княгині можна сміливо назвати великим
проривом у розвитку Київської Русі та фундаментом для
розвитку дипломатії часів Володимира Великого та Ярослава
Мудрого.
Список літератури:
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2. Княгиня Ольга // Нове покоління України. – 2004. – № 3. – C. 3031.
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4. Повість времінних літ. – 1999. – С. 17.

88

Іванна Мартинюк
Науковий керівник – доц. Скорейко Г.М.
До питання про марксистські погляди
Миколи Зібера
Серед українських економістів М. Зібер найбільш відомий як
захисник економічного вчення К. Маркса. М. Грушевський
писав: „…Він був палким і послідовним прихильником
економічних поглядів К. Маркса, зокрема трудової теорії
вартості” [1].
М Зібер зробив значний внесок у дослідження класичної
школи, зокрема поглядів Д. Рікардо. Захистив магістерську
дисертацію на тему „Теорія цінності й капіталу Рікардо в
зв’язку з пізнішими доповненнями і роз’ясненнями” (1871 р.), за
яку отримав ступінь магістра політичної економії. Це був
єдиний в Росії та Україні глибокий аналіз рікардіанської
системи. Серед широкого кола економічних проблем
заслуговують на увагу розробки Зібера в теорії цінності, де він
називав Рікардо попередником К. Маркса [2].
Вчений докладав чимало зусиль для популяризації ідей
К. Маркса, з яким познайомився особисто 1881 року, зокрема,
читав реферати з політекономії у студентських гуртках,
пропагував його погляди серед діячів київської „Громада” [5].
У післямові до другого німецького видання 1-го тому
„Капіталу” Карл Маркс писав: „Ще 1871 року пан М. Зібер,
професор політичної економії в Київському університеті, у своїй
праці „Теорія цінності та капіталу Д.Рікардо” показав, що моя
теорія вартості, грошей і капіталу в своїй основі є необхідним
подальшим розвитком вчення Сміта-Рікардо” [1].
Карл Маркс знайшов в особі М. Зібера кращого тлумачника і
популяризатора своїх ідей в російській літературі. Це
виражалося в гарячому захисті головного твору К. Маркса
„Капітал” від його російських критиків – Б. Чичеріна і
Ю. Жуковського [4].
Вже у Швейцарії в 1876–1878 рр. М. Зібер опублікував серію
статей під назвою „Економічна теорія Карла Маркса”, в яких дав
аналіз першого тому „Капіталу”. Він ставав на захист
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марксистської теорії, не вдаючись до аналізу ідеологічних
висновків, водночас не визнавав концепцію класової боротьби і
революційних методів її здійснення [3].
Микола Зібер не підтримував революційної суті марксизму.
Він відкидав диктатуру пролетаріату і бачив трансформацію
капіталізму як мирний еволюційний процес. Разом з тим він
виступав із критикою народників за їх ідею особливого шляху
економічного розвитку Росії. Спираючись на твори К. Маркса,
М. Зібер зазначав, що Росія має пройти той самий шлях
капіталістичного розвитку, що й передові промислово-розвинені
країни [2].
Популяризація „Капіталу” знайшла відображення також і в
пізнішому, але не менш важливому творі Зібера „Рікардо і
К. Маркс в їх суспільно-економічних дослідженнях” (1885 р.).
Він перший серед економістів виявив і вказав на зв’язок між
ученнями Рікардо і Маркса, дійшов висновку, що економічне
вчення Маркса – пряме продовження поглядів класиків. Ця
праця є, по суті, першим у світі серйозним аналізом „Капіталу”
Маркса [3].
Таким чином, в умовах обмеженого доступу до першоджерел
книга М. Зібера „Давід Рікардо і Карл Маркс в їх суспільноекономічних дослідженнях” довгий час була для російських та
українських революціонерів одним з підручників марксизму.
Тому Микола Зібер по праву вважається засновником
українського марксизму [4].
Список літератури
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Олександр Мартинюк
Науковий керівник, асист. Ільків М.В.
Царська влада Олександра Македонського
та її еволюція
Олександр Македонський був особистістю, яка з
найбільшою повнотою втілила у собі грецький ідеал мужнього
героя-воїна,
талановитого
полководця
і
культурного
реформатора. Завдяки непересічним здібностям він став
об’єктом похвали і звеличення, а згодом – невгасаючої уваги
дослідників.
Олександру дісталася в спадок напружена ситуація в країні
по смерті батька. При вступі на македонський трон Олександр
розправився з учасниками змови та можливими претендентами
на престол, а шляхом скасування податків схилив на свій бік
населення. Вдалим політичним кроком став конгрес у Коринфі,
на якому Олександр легітимізував свої спадкові права на
представництво всього еллінського світу і був титулований
«гегемоном еллінів». Це дозволяло йому втілити власні та
загальногрецькі наміри про завойовницькі походи проти
Перської імперії, яка тоді перебувала в ослабленому стані через
внутрішні міжусобиці.
Доволі швидко молодий цар підкорив Малу Азію та Єгипет.
В останньому Олександр в основних рисах зберіг місцеву
систему
управління,
підтримавши
її
македонськими
гарнізонами. У новозаснованій Олександрії він вперше висловив
теорію свого божественного походження від Геракла та домігся
титула фараона. Цей крок виявився дуже вдалим, проте, ідея
божественного походження зіграла негативну роль у
майбутньому.
Добре продумана тактика ведення бойових дій і нерішучість
персів дозволила захопити всю Середню Азію, а після смерті
Дарія ІІІ – законно отримати титул перського царя. Влада
Олександра сягнула небачених висот. Він уже не опирався у
своїх діях на Коринфський союз, а діяв майже виключно
одноосібно. Однак, з кожною новозахопленою країною
політичний стан всередині держави і близького оточення почав
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загострюватися. Ситуацію ускладнювало ігнорування думки
співвітчизників і зближення зі східною знаттю. Ставши
володарем Азії, Олександр перестав дивитися на персів як на
підкорений народ, намагаючись поєднати переможців з
переможеними в єдине ціле. Вжиті Олександром заходи носили
спершу поверховий характер (східний одяг, гарем, придворні
церемонії), а з часом почали набирати більш глибинного змісту.
З цього моменту його політична влада фактично припинила свій
розвиток, почалися часті наклепи, змови і заворушення,
спрямовані проти переорієнтації на східний лад. Незважаючи на
протести власного війська, Олександр зважився здійснити
приречений на поразку Індійський похід. Дорогою назад
Олександр був важко поранений, що не заважало робити рішучі
зміни щодо консолідації держави і укріплення вже нестійкого
царського становища. Зокрема, була проведена реформа армії і
впроваджені шлюби македонців з перськими жінками. Проте ці
заходи особливо не покращили ситуацію. Попри це Олександр
планує нові походи, адже його ні на мить не покидала ідея про
всесвітнє царство. Наступними жертвами мали стати Карфаген і
народи Аравійського півострову, та цим планам не судилося
здійснитися у зв’язку зі смертю Олександра напередодні
чергового походу.
За своє тринадцятирічне правління Олександр Великий
здійснив грандіозні завоювання. Еволюція його царської влади
яскраво простежується за його військовими походами,
ставленням до війська і реформами на новозахоплених землях.
Проте, фанатичні думки про всесвітнє панування призвели до
падіння його авторитету і послаблення влади, що особливо
помітно з початком Індійського походу.
Список літератури:
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Інна Марусик
Науковий керівник – проф. Н.Ю. Ротар
Використання східноєвропейського досвіду підготовки
державних службовців у сфері євроінтеграції
Вивчений нами досвід Республіки Болгарія свідчить, що
відсутність необхідної чисельності належно підготовлених
кадрів відчувалася під час підготовки вищезгаданих країн до
вступу в ЄС та адаптації в ньому, хоча наявними кадрами
досить значна робота проводилася. Виходячи із цього завчасна
турбота про підготовку таких фахівців в Україні та вивчення
східноєвропейського досвіду видається необхідною.
Болгарія належить до 29 країн, які підписали 1999 р.
Болонську декларацію, що суттєво вплинуло на реформування
освітньої галузі країни з урахуванням європейських вимог.
Серед інших переваг варто відзначити зростання мобільності
викладачів,
дослідників
та
студентів,
упровадження
європейських стандартів вищої освіти та міжінституційне
співробітництво, інтегрування програм підготовки фахівців.
З 1997 р. в Болгарії проводиться підготовка фахівців
публічної адміністрації з огляду на європейське спрямування.
Такі спеціалісти необхідні й серед членів парламенту, осіб, які
працюють з європейськими фондами тощо. Особливо нагальною
є потреба в таких фахівцях, як:
 програмісти та веб-дизайнери, здатні адаптувати
європейські підходи й термінологію до місцевих умов,
створити базу даних державною мовою;
 перекладачі;
 мовознавці-лексикологи, лексикографи, термінологи,
соціолінгвісти, політиколінгвісти, євролінгвісти;
 консультанти з різних питань європейської інтеграції –
політологи, спеціалісти з європейського права, економісти;
 викладачі курсу з європейської інтеграції;
 PR-спеціалісти,
які
б
могли
працювати
з
європейськими партнерами та громадськістю [1].
Програма навчання за фахом «публічна адміністрація»
болгарського Інституту публічної адміністрації та європейської
інтеграції передбачає курси: розвиток кар’єри, нормотворчість,
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адміністративна організація й культура, управлінська
вправність, розвиток людських ресурсів, фінансове управління,
регіональний розвиток, адміністративна
та фінансова
децентралізація, європейська інтеграція, підготовка до членства
в ЄС, е-адміністрація, іноземні мови.
Підготовка проводиться за кваліфікаціями «бакалавр»,
«магістр», «доктор». Бакалаврський ступінь дає змогу
працювати за трудовою угодою в центральній та місцевих
адміністраціях, у бюджетних організаціях, недержавних органах
експертами, референтами та спеціалістами з питань
європейської
інтеграції
у
сфері
європейського
адміністративного перетворення. Ступінь магістра свідчить про
комплексну підготовку й надає можливість претендувати на
державну службу та високі посади в ній.
Спеціалістів з питань європейської інтеграції готують також
у Школі публічних фінансів, Дипломатичному інституті,
Національному інституті правосуддя й інших навчальних
закладах та центрах, у тому числі й приватних та іноземних.
Наприклад, Європейський центр навчання «Лактеа» створено як
організацію для підготовки працівників місцевих адміністрацій
з питань європейської інтеграції. Він ефективно готує фахівців
за спеціальними навчальними програмами [2]. Отже, в Болгарії
навчання європейського спрямування передбачає насамперед
підготовку спеціалістів традиційних спеціалізацій, але з
поглибленим вивченням іноземних мов, специфіки діяльності
європейських інституцій і європейського права. Програма
підготовки та перепідготовки фахівців у сфері європейської
інтеграції в Україні має ув’язуватись із системними змінами в
галузі освіти загалом та в системі підготовки працівників
публічної адміністрації зокрема.
Список літератури
1. Евроинфо центр [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://internetreklama.com/bulgaria/euroinfocenter
2. Лактеа : Европейски центр за обучение [Електроннйи ресуср].
– Режим доступу: http://www.lactea.hit.bg
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Тетяна Мельник
Науковий керівник – доц. Стецюк А.В.
Україна – ЄС та Україна – Митний Союз:
чи можлива золота середина?
Кінець лютого – початок березня цього року позначився для
України двома важливими подіями, що знову актуалізували
питання про зовнішньополітичний вибір нашої держави.
Перша – довгоочікуваний саміт Україна – Європейський
Союз (ЄС) у Брюсселі 25 лютого, де керівники ЄС і президент
України у спільній заяві підтвердили сподівання про підписання
у листопаді цього року Угоди про асоціацію між ЄС та
Україною, на саміті “Східного партнерства” ЄС у Вільнюсі [3].
Друга – зустріч президентів України і Російської Федерації
В. Януковича та В. Путіна 4 березня, на якій, було обговорено,
зокрема, співпрацю України з Митним союзом (МС). 6 березня
В. Янукович повідомив про зустріч президентів України, Росії,
Білорусі та Казахстану, яка відбудеться, імовірно, у квітні, на
якій і буде визначений формат співпраці України з МС [4].
Здавалося б європейський вибір України однозначний, і
сумнівів – куди і з ким інтегруватися – не існує: після ряду
декларацій наша держава отримала таки можливість підписання
з ЄС Угоди про асоціацію. Цей договір стане значним кроком
вперед для України, звісно якщо ми не втратимо можливість
підписати його. Однак, аналізуючи ситуацію, що склалася,
можна виділити декілька проблемних аспектів.
По-перше, економічний: обсяги зовнішньої торгівлі України
товарами і послугами з країнами МС перевищують обсяги
торгівлі з країнами Європи. Так 2011 р. вони становили,
відповідно (млрд. $): експорт – 29,6 проти 22,5; імпорт – 36
проти 29,8 [2, с. 22, 29, 70, 80], а у 2012 р. зріс лише імпорт з
Європи (на 1,8%) [1]. Логічно вважати, якщо інтеграція
передбачає поглиблення відносин з найбільшим партнером, то
на даний момент таким партнером є держави МС, тому
нехтування можливістю активізації співпраці з ними (нехай і за
рахунок асоціації з ЄС) неприпустиме. Однак так само, за
рахунок МС, неприпустима втрата відповідних можливостей і
щодо ЄС, ринок якого набагато більший і перспективний.
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По-друге, політичний. Для України умови підписання Угоди
про асоціацію – ліквідація “політично вмотивованого
правосуддя”, розслідування результатів виборів 2012 р. і
вдосконалення
виборчого
законодавства,
проведення
необхідних реформ [3] – загалом відповідають інтересам
України, її суспільства. Умови ж вступу до МС – об’єднання
НАК “Нафтогаз України” і “Газпрому”; втрата частки
суверенітету нашої держави, особливо у економічній сфері;
ускладнення взаємин з СОТ; втрата можливостей підписати
Угоду про асоціацію, а надалі і європейської інтеграції (і
європейські політики неодноразово нагадували про це).
З огляду на таку ситуацію, а також намагаючись вирішити
“газове питання” В. Янукович заявив, нібито Україна згідна
прийняти деякі положення МС (так зване партнерство 3+1 –
українська інтерпретація позиції Великої Британії, яка в 1960-х
рр. прагнула отримати переваги членства в ЄЕС і зберегти усі
переваги в рамках Британської співдружності націй). Але
Москва категорично проти, вважаючи що партнерство можливе
лише за умови повного включення України до цієї організації.
Нинішня позиція Києва – “золота середина”, але чи така вже
вона золота? І чи можлива взагалі? Напевне ні, оскільки в
теперішньому становищі, за відносно незначної різниці
економічної співпраці між ЄС та МС, Україні потрібно зробити
вибір. Інтеграція – це в будь-якому випадку втрата частини
суверенітету, тому цей вибір має бути таким, що відповідатиме
державним інтересам, і не в близькій, а в стратегічній
перспективі.
Список літератури:
1. Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за
2012 рік // Державна служба статистики України. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/zd/ztt/ztt_u/ztt1212_u.htm.
2. Зовнішня торгівля України. Статистичний збірник. – К., 2012. – 101 с.
3. Результат саміту Україна – ЄС: до травня Київ має виконати взяті
зобов'язання // ВВС Україна. – 25 лютого 2013. – Режим доступу :
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2013/02/130225_summit_ukraine_
results_sd.shtml.
4. Янукович призначив зустріч Митному союзу // Українська правда. –
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Іван Михайлецький
Науковий керівник – доц. Недокус І.С.
Управління конфліктами у сфері державного
управління: теорія і практика
Конфлікти в органах державної влади мають не лише
внутрішньо організаційні наслідки, але і впливають у широкому
розумінні на стан соціального середовища суспільства в цілому.
У процесі проходження державної служби службовець
стикається з різного роду конфліктними ситуаціями. Одні з них
зумовлені загальним протиріччям суспільного розвитку, інші –
закономірностями функціонування організаційних структур,
треті – особливостями змісту діяльності державних службовців.
Пронизуючи особистість державного службовця, конфлікти
стають обов’язковим компонентом життя як окремого індивіда,
так і колективів установ і соціального інституту державної
служби в цілому.
На різних етапах суспільного розвитку конфлікти набувають
своєрідних особливостей, що зумовлюються соціальнополітичними, економічними та культурними процесами,
характером людської діяльності та взаємовідносин. Протягом
останніх років в Україні відбувається цілий ряд кадрових змін
як на центральному, так і на місцевому рівнях серед керівництва
областей, районів, обласних управлінь та організацій. Хоча
ротація кадрів є постійним процесом, проте такі зміни призвели
до виникнення й розвитку конфліктів в органах виконавчої
влади. Конфлікти у державному управлінні розв’язати без
спеціальних знань вдається не завжди. Часто суперечності та
непорозуміння загострюються,
накопичується високий
потенціал конфліктогенності державних службовців і
середовища, зумовлюючи неадекватну поведінку, знижуючи
ефективність професійної діяльності.
Так, до загальних рис конфлікту в державному управлінні
слід віднести: протилежність інтересів та факт їх усвідомлення,
суб’єктивну реакцію на конфлікт як спосіб вирішення
протиріччя, який виражається у формі протидії, боротьби,
зіткнення, суперництва. Крім того, державне управління, як і
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конфлікт, є частиною суспільного життя і проявляється там, де є
спільна діяльність людей, саме тому і перше, і друге є
соціальним явищем, що виступає важливою загальною ознакою,
яка і повинна закладатися в основу поняття «конфлікт в
державному управлінні» [1, с. 15].
Позитивні прояви міжособистісних і внутрішньогрупових
конфліктів полягають у тому, що вони:
· здебільшого виконують функцію так званого запобіжного
клапану, що дає змогу звільнитися від негативних емоцій і діяти
конструктивно, а також осмислити різні скарги й претензії;
· виявляють різні погляди на проблему;
· сприяють ефективному прийняттю групових рішень, а
також упровадженню певних норм поведінки;
· об’єднують державних службовців, які мають спільні
погляди та інтереси;
· дають можливість державним службовцям висловлювати
свою
думку,
сприяючи
їхній
самореалізації
та
самоствердженню [2, с. 8].
Отже, конфлікт в державному управлінні – це таке соціальне
явище, яке виникає в наслідок усвідомлення сторонами (однією
з яких обов’язково виступає суб’єкт державного управління)
протилежності інтересів, що призводить до протидії сторін в
процесі (або з приводу) реалізації державної влади.
Список використаних джерел:
1. Довгань Н.
Теоретичні засади конфліктів у державному
управлінні [Текст] / Н.Довгань // Управління сучасним містом. –
2004. – № 4/10-12(16). – С. 14-22.
2. Тимофієв В.Г. Конфлікт: психологічні шляхи попередження та
подолання:
Методичні матеріали [Текст] / В.Г.Тимофієв. –
Кіровоград: Центр підвищення кваліфікації держ. службовців, 2001. –
36 с.
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Наталія Мойса
Науковий керівник, доц.Кожолянко О.Г.
Використання води в купальських обрядах
Звичаї та обряди, в яких важливу роль відігравала вода,
дуже давні. У багатьох народів побутують вірування про воду як
про першооснову всіх речей: згідно з Індійськими Ведами та
біблійними космогонічними уявленнями вода є первісним
елементом буття, основою світобудови [4, с. 169-170].
Вода займала порівняно невелике місце в слов’янських
культах і віруваннях. За те в магічній практиці вона
використовувалася дуже широко. Найважливішою рисою води,
яка відбилась у космогонічних віруваннях народу, була її
очищувальна властивість, наділена містичною силою. Достатньо
було до неї доторкнутися щоб передавалася її сила людині.
Оскільки у свідомості людей чистота і здоров’я (а отже
нечистота – зло і хвороба) як найтісніше пов’язані, і здоров’я є
одним із проявів чистоти, то в народі вода ототожнюється із
здоров’ям [3, с. 63].
Однак у магічних практиках вода є не тільки силою
очищувальною, вона використовується як засіб перенесення
якихось хвороб, заклять на людей, худобу. Для цього могли
використовувати мило, обтикане шпильками, яке кидалося на
воду, чи закопувалося в землю; на водопій куди гнали худобу,
кидали кістку здохлої від хвороби тварини, щоб вона передалася
худобі ворога [2, 123].
Відомості про купальські обряди дають підстави судити про
поліфункціональну спрямованість та полісемантику води і роси
в день Івана Купала. Обидва компоненти в народних уявленнях
виступають своєрідним символічним засобом, що має здатність
впливати на добробут селянина, зокрема підвищувати надої
молока. Молоко було в селянських, як правило, багатодітних
сім’ях основною їжею, тому зрозуміла турбота господаря про те,
щоб його було вдосталь.
Згідно з народними уявленнями, досить було протягнути на
Івана Купала по росяній траві полотно чи мотуз із чужого поля
на своє, щоб переманити “полон” (тобто врожайність) на свою
ниву [1, с. 45]. Щоб зібрати купальську росу, бажаючи бути
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багатими і здоровими волочили по траві ряднину чи скатертину,
яку потім викручували, добуваючи чудодійну воду.
Важливою структурною ланкою купальського святкування
були діючі ворожіння на вінках, пущених на воду, яка за
народним віруванням, визначала напрям руху купальських
вінків, а отже, і той напрям, звідки можна чекати майбутнього
нареченого. Географія особливо інтенсивного побутування
цього явища, яке наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
трансформувалося в розважально-естетичні обрядові дії,
окреслюються ареалом Поділля, північною і центральною
смугою Полісся, територією центрального Правобережжя, а
також центральною і східною частиною Лівобережної України.
На Поділлі дівчата плели вінки і йшли з ними на греблю, а
дві інші, котрі гарно плавають, убиралися за русалок у довгі білі
сорочки, розпускали коси, одягали вінки і, взявши купайлицю із
запаленими свічками, пливли на середину ставу. В цей час на
греблі дівчата співали до “русалок”, а ті одспівували до дівчат.
Залишивши купайлицю серед ставка “русалки” випливали на
берег і разом з дівчатами пускали вінки з свічками на воду.
Існувало повір’я: до якого берега пристане вінок, туди дівчині
доведеться виходити заміж. Бувало, що кожна дівчина плела два
вінки: один загадувала на себе, а другий – на свого коханого.
Коли вінки сходились у воді, то це означало: бути в парі. Якщо
ж вінок тонув, це віщувало нещастя. Ритуальні потоплення
купальського деревця та антропоморфного зображення Марени,
теж, очевидно, слід розглядати як імітації колишніх
жертвоприношень водоймам. Мабуть, людську жертву замінило
символічне антропоморфне зображення її, а згодом – купальське
деревце.
Список літератури:
1.Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні. – К.: Наукова
думка, 1990.
2.Кузеля З. Причинки до народних вірувань з початку ХІХ ст. //
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3.Поріцька О. Ритуальний знак води // НТЕ. – 1989. –№1.
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Іван Молдован
Науковий керівник, проф. Кожолянко Г.К.
Матеріал та техніка спорудження житла на
Гуцульщині
Наявність лісів у Карпатах сприяла використанню дерева як
основного будівельного матеріалу. Легкість і зручність дерева в
обробці викликали в народних майстрів любов до нього.
Будівничі завжди цінили текстуру дерева - кожна порода
відрізняється своїм натуральним кольором і тональністю, має
своєрідні структури волокон, що самі по собі створюють певний
декоративний ефект. Для будівництва хати завжди
використовувався відбірний ліс - структурний, високий,
великого розміру в діаметрі. В минулому найпопулярнішою
була червона смерека [3, с.56], яка завдяки великому діаметру
стовбура та значному вмісту смоли була найбільш здатною
чинити опір руйнівній дії непогоди – дощу , снігу й води. Однак, цей
матеріал з часом траплявся все рідше, тому в новіших об'єктах він
використовується дедалі менше, а в спорудах XIX століття
зникає практично повністю. Його місце заступає смерека, а
подекуди і низької якості ялина. Способи і прийоми праці
гуцульських лісорубів аналогічні тим, які побутували в інших
гірських районах Карпат [2, с. 70]. Всі роботи до кінця 30-х років
XX століття проводилися вручну. Основними знаряддями праці
лісорубів були сокири і пили. Допоміжними інструментами були
свердло, струг і шнур. Сокирами рубали й обробляли ліс. У кінці
XIX століття почали працювати сокирами -"дорненьками", що
мали довше топорище, і тому ними було зручніше підрубувати
стовбури ( назва походить од м. Дорна-Ватра на Буковині, де їх
уперше почали застосовувати) [5, с. 175].
З того ж часу для валки лісу вживається так звана права
пила, в якій ручки розміщувалися перпендикулярно до її
полотнища, а зубці - попарно, через інтервал, а не суцільно.
Іншим типом пили - "калюхатою" різали стовбури на
відповідний асортимент - "четвертаки" (довжина 8,7 м),
"третяки" (6,7 м), "куцики" (4,7 м). В такій пилі ручки
кріпились до полотнища, зубці йшли суцільним рядом, але з
більшим інтервалом.
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Небагатий арсенал технічних засобів праці зумовлював
прийоми рубки лісу. Одна група робітників займалася
валкою дерев. Працюючи попарно, лісоруби підрубували
стовбур широким і великим надрубом. Щоб полегшити падіння
стовбура, в підріз поступово заганяли букові, дубові чи ясенові
клини.
Будівництво дерев’яної споруди починалось з того, що на
обраному майданчику укладали по кутах великі плоскі камені,
або й по декілька мурованих всуху на суміжних кутах. В
пізніші часи, деякі з них ставилися на стрічкові камінні
фундаменти, скріплені цементним розчином [3, с. 57].
Починаючи з 30-х років XX століття заможні господарі
починають споруджувати хати на фундаментах з каміння
скріпленого цементуючим розчином, висота якого досягала 60
см, як, наприклад, хата Якова Гулія в селі Старі Кути
Косівського району. У фундаменті є невеликі круглі отвори на
висоті 40 см від рівня землі, які були зроблені з метою вентиляції
повітря у невеликому підвальному приміщенні – пивниці.
Використовували на зруб, в основному смереку, рідше
бук. Зруб складався з 12-13 вінців. Розміри будівель
залежали насамперед од заможності господаря. Найменші
розміри зрубу житлової камери - хижі 3,7 - 4,0 метри [1, с. 16].
Майстри мали дуже цікаві прилади для точного
встановлення кутових врубок у кругляках. Ці прилади
створені як результат великого досвіду у будівництві [5, с.
408].
Таким чином, на Гуцульщині основним матеріалам, з
якого споруджували житла було дерево. Для влаштування
основи житла використовували також камінь.
Список літератури:
1.Гошко Ю.Г. Українські Карпати. Культура. - К: Наукова Думка,
1989.
2.Долишній А.М. Українські Карпати. - К.: Наукова Думка 1988.
3.Кравченко Я.О. Традиції дерев'яної монументальної архітектури
Карпат. // Народна творчість та етнографія № З К, 1986..
4.Українське народознавство ( під ред. С. Павлюка). – Львів.
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Оксана Непеляк
Науковий керівник – асист. Ільків М.В.
Поховальний обряд носіїв слов’янських
археологічних культур V-VІІ ст.
Важливим джерелом для вивчення поховального обряду
слов’янського населення V-VІІ ст. виступають могильники, які
на жаль, досліджені в Україні у незначній кількості. Їх розкопки
проводили експедиції на чолі з І.П. Русановою, В.Д. Бараном,
В.В. Сєдовим, що дало змогу виділити два типи поховань:
грунтові і курганні.
Могильники та поодинокі поховання празької культури
відкриті поблизу сіл Тетерівка, Бабка, Корчак, Шумськ на
Волині, Звиняч на Поділлі, в Ужгороді тощо [1, с.245].
Найбільш ранні поховання – без насипів та розташовані поблизу
селищ. Характерною рисою поховального обряду є
тілоспалення. Переважають урнові поховання, проте паралельно
з ними на одних і тих же могильниках відомі поховання
безпосередньо в ямах. Урни клалися в ями діаметром 0,2-0,8 м і
глибиною 0,2-0,6 см.
Курганні групи зазвичай розташовувалися на високих
берегах річок на відстані від поселень (Мирополь, Корчак, БудаШиєцька та ін.) [2, с.143] . Насипи невеликі – до 1 м заввишки та
4-10 м у діаметрі. Вони переважно округлі, обнесені невеликими
ровами. Кількість поховань у курганах різна. У багатьох
випадках вони нараховують до двох десятків тілоспаленнь.
Досліджувалися також некрополі, які складалися з сотень
поховань. Останні, зазвичай, функціонували досить тривалий
час. Так, в одному із могильників в Прилуках розкопано більше
430 поховань, частина з яких відноситься до пізньоримського
часу, а також VIII – IX ст.
Могильники у складі пам’яток пеньківської культури відомі
у меншій кількості: Андрусівка у Середньому Подніпров’ї,
Волосівка, з острова Сурський, Селіште в Молдові та ін.
Прихильником думки про притаманність пеньківському
населенню поховального біритуалізму була І.П. Русанова, яка
вважала це одним з аргументів на користь її поліетнічності [2,
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с.155]. Зустрічаються урнові та ямні могили. Ямні поховання, як
правило, безінвентарні. Урнові ж – поодинокі, в них
зустрічаються ритуальні горщики, бронзові трапецієподібні,
спіральні підвіски, пронизки, намистини, фібули, сережки.
Поховальний обряд колочинської культури, порівняно з
іншими ранньосередньовічними старожитностями Східної
Європи, вивчено доволі ґрунтовно. Для даної культури
характерне поховання решток кремації в грунтових
могильниках, які інколи налічують більш як 100 тілоспалень
(Тайманово, Лебяже) [3, с.215]. Спалення проводилися на
особливих майданчиках.
Кремації у невеликих округлих ямах зазвичай кількісно
переважають. Кальциновані кістки потрапляли до неглибоких
округлих ямних поховань здебільшого перемішаними з попелом
і вугіллям, а до урн клалися очищеними. Урнами виступали
прості горщики, в окремих випадках – ємкості з дерева або
берести. Урни інколи накривали перевернутою догори дном
великою посудиною, а в одному випадку урна була накрита
глиняним
диском.
Для
поховань
решток
кремацій
влаштовувалися круглі чи подовгуваті ями діаметром 0,3-1 м,
рідко – до 1,8 м. Глибина була в межах 0,10-0,65 м.
Отже, на основі вивчення могильників празької, пеньківської
та колочинської культур, можна відтворити в загальних рисах
особливості поховального обряду слов’янського населення VVІІ ст. Для них характерні як урнові, так і ямні поховання,
здійснені під курганним насипом або без нього. Супровідний
інвентар доволі скромний і крім посуду, зрідка представлений
дрібними виробами з кольорових металів та заліза.
Список літератури:
1. Баран В.Д. Давні слов’яни. – К.: Видавничий дім «Альтернативи»,
1998. – 336 с.
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Крестина Николаєвич
Науковий керівник – доц. Куделько З.Б.
Синонімія в терміносистемі дипломатії
Існування в мові лексичної синонімії ставить перед
перекладачем особливі завдання. Абсолютних синонімів дуже
мало. Крім того, синоніми не завжди можуть замінювати один
одного. Вони можуть бути придатними в одному контексті і
виявитися непридатними в іншому.
У розвитку лексикології на сучасному етапі простежуємо
тенденцію до вивчення проблем функціонування лексики у
зв’язку з розвитком українського професійної лексики в
дипломатичній терміносистемі. Характерною ознакою мови
дипломатичних документів і переговорів є чіткість,
зрозумілість, точність і доступність лексики. Водночас словасиноніми використовуються для уникнення одноманітності в
текстах. У процесі цього дослідження ми виокремили групи
термінів та інших мовних одиниць, які під час перекладу
українською мовою можуть викликати певні труднощі:
1. Терміни, які мають два синонімічні варіанти перекладу:
preliminary – попередній і прелімінарний, preamble– преамбула,
або вступна частина, ratification – ратифікація, або
підтвердження.
2. Терміни, які з юридичного боку складні для перекладу:
власник, володілець – owner, possessor, proprietor.
Синоніми в англійській мові вживаються настільки широко,
що в ній утворилися традиційні синонімічні парні
словосполучення. Такі парні словосполучення зустрічаються у
всіх стилях мови.
Традиційні синонімічні пари часто не зберігаються у
перекладі, деколи через відсутність відповідного синоніма в
українській мові, інколи ж тому, що така пара може
сприйматися в українській мові тільки як плеоназм.
The purposes of Western nations in pouring arm sinto the Middle
East have been open and unconcealed.
Західні держави ніколи не приховували своїх цілей,
поставляючи зброю на Близький Схід
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Парні синоніми не завжди зберігаються і при перекладі
дипломатичних і юридичних документів, що вимагають
максимальної точності:
just and equitable (peace) — справедливий (мир)
null and void — недійсний
The proposal was rejected and repudated — Пропозиція була
відхилена.
Дипломатичним протоколом окремо передбачено, коли і які
синонімічні вирази можна вживати на означення особи
(Президент – глава держави – найвища посадова особа держави;
Прем'єр-міністр – глава Кабінету Міністрів — глава уряду
країни; глава управління закордонних справ держави – глава
зовнішньополітичного відомства – особа, яка очолює відомство
закордонних справ – міністр закордонних справ (в Україні).
Отже, вибір правильного синоніма для перекладача дуже
важливий, адже через уживання хибного синоніму фраза може
стати незрозумілою, призвести до викривлення змісту.
Синонімів може бути багато, тому часто перекладачі
помиляються з вибором. З іншого боку, нестача синонімів може
призвести до надмірних повторень, збіднення перекладу.
Список літератури:
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Інна Новаковська
Науковий керівний – проф. Круглашов А.М.
Ставлення громадян України до співробітництва з
ЄС крізь призму соціальних досліджень у Чернівецькій
області
Курс на інтеграцію до ЄС є одним із стратегічних напрямків
зовнішньополітичної діяльності України. Останнім часом
ведеться багато дискусій про важливість більш інтенсивної
співпраці України з країнами ЄС. Важливу роль у підтримці
курсу на євроінтеграцію відіграють політичні актори, однак
успіх і ефективність зближення України з ЄС у першу чергу
залежить від позитивного сприйняття цього процесу населенням
України [1].
У процесі прийняття відповідних політичних рішень
регіональні відмінності підтримки євроінтеграції є суттєвими і
повинні бути дослідженими й враховані. Одним із діючих
наукових центрів з вивчення суспільно-політичної думки та
процесів європейської інтеграції є кафедра політології та
державного управління ЧНУ ім. Ю. Федьковича. У рамках цієї
науково-дослідницької роботи кафедра щороку проводить
моніторинг
суспільно-політичних
настроїв
населення
Чернівецької області. Зокрема, у 2011 та 2012 були проведені
опитування на тему: «Соціально-політична ситуація в регіоні:
погляди і оцінки населення Чернівецької області». Результати
опитувань засвідчили, що більшість населення Чернівецької
області вважає найкращим шляхом розвитку України розвиток
зв’язків у першу чергу з розвиненими країнами Заходу [2], [3].

Підтримка курсу України на європейську інтеграцію
залежить,
зокрема,
від
соціально-демографічних
параметрів. У цьому відношенні спостерігається певна
тенденція. Так, більшість мешканців області віком 18 до 29
років та від 40 до 49 років, а також респонденти з вищою і
середньою спеціальною освітою виступають за розвиток
зв’язків у першу чергу з розвиненими країнами Заходу і
навпаки: респонденти від 40 і старше років і люди, які
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мають незакінчену середню
підтримують цю ідею [2], [3].

освіту,

переважно

не

Оскільки Чернівецька область має поліетнічне населення,
важливо виявити як цей фактор впливає на громадську оцінку
пріоритетів
зовнішньополітичної
стратегії
України.
Представники всіх національностей, що мешкають на
території Чернівецької області позитивно ставились до ідеї
вступу нашої держави до ЄС, як у 2011, так і у 2012 рр. Так,
70,37 % етнічних молдаван та 67,14 % румун найбільш
позитивно, з-поміж представників всіх національностей,
ставилися до вступу країни до ЄС. Найменш прихильними були
росіяни (45, 45%). У 2012 році ситуація дещо змінилася. Етнічні
поляки (75%) та українці (54,98%) надали перевагу цьому
варіанту відповіді. Прихильність росіян (37,04%) зменшилась в
порівнянні із 2011 роком [2], [3].
Хоча більшість опитаних і вважають необхідним для України
прозахідний шлях розвитку та позитивно ставляться до вступу
нашої держави до ЄС, але, все ж таки, серед країн-сусідів
найбільш надійним партнером та добрим сусідом вважають
Російську Федерацію. Чимало опитаних також вважали, що
відносини нашої держави з ЄС напружені (37,63 % - 2011 р.;
37,33% - 2012 р.) [2], [3].
Отже, переважна більшість населення регіону зорієнтована
на підтримку зовнішньополітичного курсу України, зокрема у
частині вступу нашої держави до ЄС. Однак для реалізації
європейської перспективи України потрібні відповідальні та
рішучі дії вітчизняної влади й об’єднання зусиль організованої
громадськості у загальнодержавних масштабах.
Список літератури:
1.Курс України на інтеграцію до Європейського Союзу:
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області», 2012 р.

108

Інна Олейник
Науковий керівник – доцент Мельничук І.М.
Постмодерністські концепції політичної влади
Вивчення закономірностей та особливостей політичної
влади дає можливість пізнати суть і зміст соціального буття, що
набуває актуальності нині, у постмодерністську епоху, в умовах
радикальних змін у суспільстві. Прагнення до індивідуального
самовираження, прагматичний розрахунок та плюралізм призводять
до падіння авторитету влади, розмивання партійної ідентичності та
активізації політичної участі. Влада перетворюється з суспільної
цінності, з „великої таємниці” та забезпечення розвитку всього
суспільства на засіб для задоволення власних корисних потреб
та інтересів.
Постструктуралістська модель М. Фуко ґрунтується на
твердженні про те, що владу слід розглядати як «стратегію, а не
благо та надбання». Велике значення, при цьому відіграють знання.
М. Фуко також звертає увагу на всеохоплюючий характер
політичної влади: „Скрізь сутність влади: не тому зовсім, що
вона нібито володіє привілеєм перегруповувати все під своєю
непереможною єдністю, але тому, що вона виробляє себе в
кожну мить в будь-якій точці або, швидше, – в будь-якому
відношенні від однієї точки до іншої” [2].
На думку З. Баумана, соціальні виступи, які характерні для
постмодерністської епохи, вже не несуть ідею лише розподілу
соціальних ресурсів, а охоплюють усі сфери життя. Нерівність
залишається, змінюються лише розподільчі ресурси, якими стають
культура, освіта, а також та механізми їх реалізації: зваблення та
пригнічення. Суть політичної влади й зводиться до того, щоб
викликати бажані та пригнічувати небажані потреби, а особливо
– бажання [3].
На думку відомого теоретика Ю. Хабермаса, політичну
владу належить розглядати як „глобальний процес багаторазового,
опосередкованого та ієрархізованого соціального спілкування,
який регулює суспільні конфлікти та інтегрує людське
співтовариство” [1]. При цьому Ю. Хабермас виділяє існування
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влади на повсякденному рівні, що проявляється через репутацію,
авторитет, престиж та на політико-адміністративному рівні –
власне політична влада, зі стратегією та цілями.
Відповідно до концепції Н. Лумана, влада є там, де є
комунікація, спілкування та взаємодія між індивідами. При
цьому використання насилля як атрибут влади є свідченням її
недостатності. Призначення влади полягає в детермінації дій
інших членів суспільства лише за допомогою комунікації [1].
Ж. Бодрійяр розглядає політичну владу як симулякр,
фантом, ілюзію, що розмиває політичну реальність, і змінює
саме значення політики з ціледосягаючої діяльності до отримання
лише владних повноважень. Ж. Бодрійяр також дотримувався
думки, що влада породжує владу: і соціальні інститути, і
конкретні індивіди, і події формуються на рівні „машинерії
сенсу” таким чином, що самі стають джерелом здійснення влади [2].
Отже, з переходом до постмодерністської епохи змінюється
й сама суть політичної влади, яка вже не будується виключно на
відносинах панування/підкорення, де головним атрибутом
постає насилля, а поступово проникає у різноманітні елементи
інформаційного суспільства: знання, комунікацію, технології,
симулякри тощо. Крім того, владні відносини стають надбанням
громадськості й не обмежуються лише відносинами у площині –
громадяни-держава. Усе це дає нам підстави говорити про
початок якісно нового етапу розвитку суспільства загалом і
політичної сфери, зокрема.
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1.Зайдель М. І. Сучасні та постмодерністські концепції природи
та еволюції влади / М. І. Зайдель.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Polit/2010_912/Zajdel.pdf.
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Ольга Осмолян
Науковий керівник – доц. Юрійчук Є. П.
Реалізація зовнішньополітичних програм Грузії
після парламентських виборів 2012 р.
Після парламентських виборів 1 жовтня 2012 р. у Грузії
склалися умови для зміни зовнішньої політики країни. Питання
налагодження
контактів
з
Росією
почало
широко
обговорюватися і аналізуватися на різних рівнях, як
внутрішньому – грузинському, так і зовнішньому – російському
та американському. З огляду на це актуально розкрити та
проаналізувати основні державні концепції та програми
зовнішньополітичного розвитку й національної безпеки Грузії
крізь призму реалізації парламентськими партіями («Єдиний
національний рух» (ЄНР) та «Грузинська мрія – Демократична
Грузія» (ГМ-ДГ)) своїх попередніх програм.
Головна мета змін у російсько‐грузинських відносинах
розкрита в заяві міністра закордонних справ Грузії Майї
Панджікідзе на Мюнхенській конференції з політичної безпеки:
«Нове, що внесе Грузія до свого зовнішньополітичного курсу –
врегулювання відносин з Росією …і відновлення територіальної
цілісності». Проте грузинська дипломатія розуміє, що
досягнення цієї мети потребує поступовості, оскільки повне
примирення з Росією або відновлення дипломатичних відносин,
неможливе допоки «частини Грузії окуповані. Однак
ослаблення напруженості та формування робочих відносин є
досяжною метою шляхом поетапного, прагматичного підходу»
[3].
Помітне невдоволення такою позицією висловлюють
представники партії ЄНР. М. Саакашвілі не раз ставив під
питання можливість урегулювання відносин з РФ, не змінюючи
євроатлантичного курсу Грузії, вказуючи на те, що подібний
сценарій неможливий через його несумісність зі стратегічними
цілями Росії, спрямованими проти розширення НАТО на схід.
Дані протиріччя виявились у державних концепціях і проектах,
які політичні партії представили наприкінці січня 2013 р.
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Парламентський комітет із зовнішніх відносин підготував
проект угоди між парламентськими фракціями з 14 пунктів,
який стосується зовнішньополітичного курсу Грузії. Серед
пріоритетів проект визначає інтеграцію до європейських і
євроатлантичних структур; США як головного союзника;
неможливість використання відносин з народами Кавказу для
поглиблення протистояння з Росією; необхідність здійснювати
збалансовану регіональну політику. Зокрема, у п. 9 зазначено:
«В інтереси Грузії входить, щоб її фактор уже не фігурував у
списку розбіжностей між Заходом і Росією. Грузія повинна бути
готова почати діалог з Росією з використанням міжнародних
механізмів, метою якого буде розробка стратегії поетапного
подолання існуючої кризи, деокупації країни та захист
суверенітету»[2]. Меншість зі свого боку ініціювала проект про
внесення до Конституції положення про незмінність
євроатлантичного курсу країни. 30 січня депутати від ЄНР
внесли до Парламенту для обговорення законопроект
деклараційного типу, згідно з яким, у національних інтересах
Грузії є: входження до НАТО і ЄС; політика деокупації,
невизнання і залученості; неприйнятність російської військової
присутності на території Грузії; неприпустимість входження
Грузії до пострадянських організацій, у тому числі і СНД [1].
Отже, після парламентських виборів 2012 р. основні
політичні партії демонструють дотримання політичних програм
зовнішньополітичного розвитку Грузії. Спостерігається зміна
геополітичних стратегій щодо РФ як одного з основних
зовнішньополітичних акторів.
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`Володимир Палагнюк
Науковий керівник – проф. Бурдяк В.І.
Влада і студентство:
взаємовідносини в процесі зміни поколінь
Розвиток будь-якої цивілізації неможливий без зміни
поколінь. Спираючись на досягнення попередників, на
результати їх праці, молоді люди додають свій внесок у
розвиток суспільства, активно докладаючи свої творчі сили.
Прихід нового покоління являє собою певний етап, який має
свої характерні риси, що формуються в ході його становлення,
вони також поєднують існуючі традиції, сприйняття конкретних
цінностей і пріоритетів.
Молодь, до числа якої входить і студентство, є відносно
стабільною соціальною групою, яка завжди вимагає до себе
уваги не тільки сім'ї, але і держави та всього суспільства.
Виховання нового покоління здійснюється відповідно до
конкретної соціальної, політичної і економічної ситуації, з
урахуванням необхідності формування в молодих людей тих
якостей, які необхідні в умовах суспільного і державного
будівництва, поступального розвитку суспільства. Студентство
– це складний і масштабний об'єкт дослідження, що вимагає
вивчення з урахуванням часу та обставин. Також студентська
молодь – це активний суб’єкт суспільно-політичної діяльності,
тому суб’єкт-об’єктні відносини, в тому числі і в частині
«студенти і політика» завжди були, є і будуть однією з важливих
суспільних проблем.
Вивчення взаємовідносин студентства з іншими соціальними
групами також нерозривно пов'язане з важливістю дослідження
проблем державної молодіжної політики, яка здійснюється в
Україні в роки незалежності та суверенітету на принципово
інших правових, політичних та інших засадах, аніж у минулі
часи. Стрижнем указаної проблеми виступають безпосередні
взаємовідносини влади як такої і студентства, як вагомої
частини молоді, яка є найбільшою соціальною групою
суспільства. Крім того, важливо те, що нова політична система,
поява різних форм власності, економічні та інші труднощі в
країні значною мірою змінили не лише духовні засади, але й
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колишні форми і методи роботи з молоддю, що не могло не
спричинити ускладненням у процесі виховання і соціалізації
нового покоління.
Розглядаючи існуючі проблеми студентства в Україні,
необхідно звернути увагу на те, що вони дійсно значні і
багатопланові. Суспільство та держава не завжди адекватно
реагують на молодіжні проблеми, які існують, або на
потенційно можливі. Мова йде як про фізичне, так і про
моральне здоров'я нового покоління. Україна може
скористатися досвідом ряду країн, які, зіткнувшись з
молодіжними проблемами, вчасно почали роботу із запобігання
їх негативного розвитку. Адже втрачений час може обернутися
серйозними наслідками в майбутньому.
Також упродовж останнього десятиліття простежується
участь політичних інститутів у процесі взаємовідносин владних
структур і студентства, її інституціоналізації, що в результаті
перетворює
це
політичне явище
в
формалізований,
упорядкований процес з певною структурою відносин. Це
дозволяє співвідносити як поточні, так і стратегічні задачі
державної молодіжної політики загалом. Крім того, розв'язання
проблем, що так чи інакше стосуються студентської молоді,
прискорить зміцнення дієвості конституційного управління в
країні, скоординує і уточнить подальший розвиток правової
системи й активізації всіх гілок влади.
Підводячи підсумок, зазначимо, кожен крок влади на зустріч
студентству є, безумовно, перемогою нового покоління, проте ці
кроки не повинні ставати причиною згасання ентузіазму
молодих людей, а навпаки, мають надавати додаткову
мотивацію до дії на користь державі та суспільству.
Список літератури:
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Микола Попадюк
Науковий керівник – доц. Кожолянко О.В.
Соціальна структура Урарту у I тисячолітті до н.е.
Дослідження історії Ванського царства посідає важливе місце
як у вивчені історії Стародавнього Сходу, так і всесвітньої
історії загалом. Урарту проіснувала порівняно недовго (близько
300 років), проте їй вдалося на певний час стати однією з
наймогутніших держав Передньої Азії .
Суспільство Закавказзя початку I тисячоліття до н.е.
знаходилось на останній стадії розкладу докласових відносин і в
ньому вже зароджувалась класова диференціація, яка
посилилася і розвинулася після того, як області південного
Закавказзя ввійшли до складу Ванського царства [3, c. 257].
Урартське суспільство не було етнічно однорідним. Крім
власне урартів, жителів басейну оз. Ван, тут мешкали "хети"
(тобто лувійці і протоармяни), хуррити, а також північні
(протогрузиномовні та ін.) кавказькі племена.[2, c. 53].
Верхівкою урартського суспільства була
військова і
службова знать, що складалася з членів правлячої династії,
частини племінної знаті, нащадків правителів дрібних володінь
та родичів царя, що стали основним ядром урартської держави.
Але поступово, все більшого значення отримував прошарок, що
був пов'язаний з військово-адміністративним апаратом:
головний воєначальник, його помічники, намісники провінцій. З
розвитком держави система управління розросталася й
ускладнювалася.[3, c.86].
З кожного походу урартські війська приганяли поряд з
безліччю худоби також значну кількість полонених. Більшість
полонених переходила царю (так само як йому, очевидно,
переходила і спустошена і знову заселена бранцями земля), але
багато здобичі отримували і воїни. Однак господарство країни
було нездатним використовувати таку масу невільної робочої
сили, тому більше половини узятих в полон умертвляли, а із
тих, кого залишили у живих (переважно хлопчиків і молодих
жінок) далеко не всі переносили тяготи угону [2, c. 53-54].
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Основну масу вільного населення становили селянихлібороби. Вони були об'єднані у сільські громади. Селяниобщинники платили податки, несли різноманітні повинності:
будівництво зрошувальних систем, доріг, виконання військової
повинності, постачання коней для царського війська [1, c. 14].
Дослідник Г.А. Мелікішілі зазначав, що одночасно з
царськими і храмовими господарствами існували великі
приватні господарства урартської знаті [3, c. 160].
Для Урарту, подібно до інших країн Стародавнього Сходу,
було характерно наявність трьох відомств: фінансового (чи
відомство з пограбування власного народу), військового (або
відомства з пограбування сусідніх народів) і відомства
громадських робіт [1, c. 15].
Важливе місце у суспільстві посідало військо, яке
використовувалося владою для відбиття нападів інших країн ,
для завоювання та пограбування інших народів, для утримання в
покорі експлуатованих рабів і селян-общинників. Військо було,
ймовірно, різноплемінним і різномовним, що позначалося в
періоди військових невдач [2, c. 53]. Таким чином, Урарту в I
тисячолітті до н.е. представляло собою досить розвинену
державу з чіткою адміністративною системою, розвиненим
господарством
та
яскраво
вираженою
соціальною
диференціацією суспільства. Суспільна структура, економіка та
культурна спадщина урартів перейшла в подальшому не тільки
до їхніх спадкоємців, вірменів, а й відігравала велику роль у
формуванні інших країн на території Передньої Азії.
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Іван Попеску
Науковий керівник – к.і.н., доц. Піддубний І.А.
Віденський арбітраж 1940 р. наслідок англофранцузького миротворства.
Початок Другої світової війни позначився трагічними і
незрозумілими діями керівництва західних держав. Миротворча
Франція після «спання» за неприступною лінією Мажино, яка
з’їдала весь оборонний бюджет і негативно відобразилася на
боєздатності французької армії через погану підготовку і
нестачу сучасної військової техніки, здалася вже за кілька
тижнів бойових дій. На додачу до цього, Велика Британія, також
гарант миру, придушена морською блокадою, організованою
німецьким флотом (зокрема підводним), була на грані
вторгнення з боку Німеччини і «трималась» тільки завдяки
героїчній боротьбі британської авіації, що діяла при технічній
підтримці США. У цей час поразок остаточно визначалася
ситуація потенційних союзників та жертв агресора.
Це стосувалося і Румунії, фактично колишнього союзника
Англії, якому та гарантувала недоторканність кордонів. В
англійських дипломатичних колах вже очікували нападу на
Румунію Угорщини [1, с. 90]. Таке очікування пояснювалося
М.Манойлєску тим, що в 1935 р. «242 британських
парламентаріїв підписали клопотання, за яким вимагали
перегляду мирного договору з Угорщиною і проти нас» [1, с. 90,
113].
Насправді, саме успіх британської авіації змусив Гітлера
змінити стратегію. Програючи повітряну битву і не маючи
змоги висадити сухопутні війська на англійській території, він
був змушений перейти до тривалої і виснажливої війни [2, с.
42]. У цьому випадку, для продовження війни проти
Британської імперії та її союзників тодішніх і майбутніх, Гітлер
потребував нових матеріальних і людських ресурсів, зокрема
запасів нафти. З цієї причини в грудні 1940 р. було прийняте
рішення надати пріоритет плану «Барбаросса» й готуватися до
швидкої війни, при першій нагоді, проти СРСР. Однак така
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нагода швидко не випала. Німеччина не була готова до нападу, а
також прагнула отримати сировину та матеріальні ресурси з
СРСР і Румунії з метою використання їх в боротьбі проти
Англії. Саме тому фюрер хотів нав’язати диктат, за яким
отримував би більше стратегічних переваг: 1) підтримання миру
в регіоні, який міг «мирно» експлуатувати, 2) відсутність
необхідності тримати тут війська, так необхідні на сході, 3)
уникнути передчасної війни з СРСР, і 4) найголовніше,
уникнути війни одночасно на двох фронтах – основний принцип
військової стратегії, яким не треба знехтувати [1, p. 282-283].
Насправді, відразу ж після початку війни проти Польщі, 1
вересня 1939 року, Гітлер почав війну проти Франції і отже,
порушив найголовніший стратегічний принцип, - це означало,
самогубство Гітлера і Німеччини [2, p. 42, 45].
Однак, оскільки Угорщина була раніше частиною АвстроУгорської імперії і отже, була в зоні німецького впливу, і, що
важливо, керівництво Німеччини вважало, що Угорщина була
скривджена Тріанонським договором. З цих причин воно
підтримало Угорщину у своїх ревізіоністських домаганнях. Крім
того, Німеччина вважала себе скривдженою Версальським
договором і добивалася його перегляду, що врешті і стало
однією з причин Другої світової війни. Тому, будучи в згоді зі
своїм
колишнім
союзником,
Угоршиною,
прагнучи
«прив’язати» до себе Румунію та не маючи жодних стримуючих
факторів на Заході Німеччина пішла на провокування конфлікту
між Румунією та Угорщиною, який вирішився в ході
Віденського арбітражу і продовжив територіальні втрати
Румунії у 1940 р. Ізольована Румунія змушена була врешті
відмовитися від символу англо-франко-румунської дружби
Кароля ІІ, а новий уряд став шукати підтримки у нацистської
Німеччини.
Список літератури:
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Ірина Попеску
Науковий керівник – асист. Будник Т.О.
Розвиток прономінальних та іменних форм
звертання індоєвропейських мов
нового періоду (XIX-XXІ ст.)
Зміни, що сталися у ХІХ-ХХІ ст., створили справжнє
розмаїття засобів звертання у сучасних романських і
слов’янських мовах. Як романські, так і слов’янські мови багаті
різними формами ввічливого звертання, що з часом
видозмінювалися.
Займенникові форми звертання у слов’янських мовах є
загалом монолітними. Вирізняється польська мова, в якій
історично у ХХ ст. відбувся остаточний перехід від ввічливої
форми звертання Wy до звертальної форми Pan [1, с. 85]. Проте,
у східнослов’янських мовах використання ввічливої форми
«пан» є неоднозначним, що пов’язано із соціально-політичними
перетвореннями останніх років, – наприклад в українській мові:
пан(е), товариш(у), громадянин(е) і т. д.
Аналіз новітнього матеріалу показує, що не тільки у різних
групах, а й в окремих мовних підгрупах спостерігаються досить
істотні відмінності (характерним прикладом є романські мови:
іспанська й португальська). Розбіжності можуть виявлятися і в
окремих мовах, що функціонують за умов національної
варіативності (знову ж таки, яскравим прикладом є іспанська та
португальська мови) [1, с. 86].
Один з історичних парадоксів полягає в тому, що слов’янська
структура звертання, незважаючи на всю неоднорідність умов
історичного розвитку окремих мов, у цілому типологічно єдина,
коли структура романських мов дає іншу картину. Класична
латинська структура не збереглася у жодній із романських мов
(звертальну структуру зберегли лише французька мова з
подвійним протиставленням форм tu і vous).
Типовим явищем стало утворення "ввічливих" форм за
допомогою займенників 3-ї особи. Серед романських мов
історичні приклади дають передусім іспанська з поширеним
колись шанобливим звертанням на Él або Еlla (власне ‘Він’ і
‘Вона’), що збереглося лише на діалектному рівні. Своєрідним
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напрямом еволюції структури звертання став подальший
розвиток композитів на зразок ісп. usted(es) або порт. você(s),
хоча на сучасному етапі вони не є тотожними за своїми
значеннями. Їх об’єднує те, що вони, формально належачи до 3-ї
особи, набули ознак 2-ї особи [2, с. 63]. Винятком є
латиноамериканські варіанти іспанської мови, в яких "ввічлива"
форма множини ustedes повністю витіснила нейтральну vosotros.
У румунській мові до 2-ї особи належить форма dumneata, а
форма dumneavoastră може належати як до 2-ї, так і до 3-ї особи.
У польській мові іменники «pan» (пан), «państwo» (панство)
виступають фактично у ролі ввічливого «Ви». Тенденцією є
також те, що в іспанській мові ввічлива форма звертання usted
витісняється універсальною формою tú.
Можна сказати, що слов’янські мови менше відійшли від
індоєвропейських основ, коли германські і романські мови
зазнали значної формальної і семантичної еволюції. Романські
мови вирізняються і багатьма формами іменних звертань (ісп.,
señor (a), caballero, don (ña); compañero (a); рум., domn (doamnă)
[3, с. 228].
Отже, можна стверджувати, що ввічливі форми звертання є
мобільними і можуть змінюватися на різних етапах історичного
розвитку. Так, можемо констатувати відносно швидку еволюцію
цих засобів у романських мовах, порівняно з германськими і
слов’янськими, що призвело до виникнення чітких структурних
і семантичних паралелей, що спостерігаються при зіставленні
мов різних груп однієї сім’ї і навіть близькоспоріднених мов.
Проте ряд спільних рис дозволяють стверджувати існування
єдиної індоєвропейської мовної спільноти.
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Наталія Попова
Науковий керівник – асист. Патарак І. В.
Угода про асоціацію між Україною та ЄС:
можливі наслідки та перспективи підписання
Питання щодо підписання Угоди про асоціацію (УА) між
Україною та Європейським Союзом (ЄС) займає чільне місце в
євроінтеграційному напрямку української зовнішньої політики.
Як за змістом, так і за своїм символічним значенням Угода може
вивести Україну на новий щабель її євроінтеграційних прагнень,
саме від неї залежатиме характер відносин України і ЄС на
середньострокову перспективу [1, c. 117].
Новий документ має прийти на зміну Угоді про партнерство і
співробітництво, яка ще з 1998 р. регулює відносини України з
ЄС. Переговори щодо нового базового договору були
започатковані у березні 2007 р. У ході XV Саміту Україна – ЄС
(19 грудня 2011 р., м. Київ) лідери України та ЄС офіційно
заявили про завершення переговорів щодо УА, а 30 березня
2012 р. у Брюсселі глави переговорних делегацій парафували
Угоду [2, c. 11].
З укладенням УА відносини між Україною та ЄС будуть
переведені на новий рівень – від партнерства і співробітництва
до політичної асоціації та економічної інтеграції. Важливими
елементами УА є положення про створення поглибленої та
всеохоплюючої Зони вільної торгівлі, а також законодавче й
регуляторне наближення України до права ЄС: адаптація
законодавства, що передбачає інституційні реформи та
посилення адміністративної спроможності; положення про
постійний широкий політичний діалог тощо[1, c. 119 – 120].
УА налічує понад тисячу сторінок, а за своєю структурою
складається з 7 частин, 43 додатків та 3 протоколів. За своїм
обсягом та тематичним охопленням Угода є найбільшим
міжнародно-правовим документом, який укладала в своїй історії
Україна. Для Євросоюзу вона, також, є найглибшим
міжнародним договором з країною, яка не є кандидатом на
вступ до ЄС.
У документі немає згадки про можливості членства України
в ЄС. Проте сама по собі успішна реалізація положень УА
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означала б належне запровадження норм, що діють в ЄС та
готовність України перейти до глибших рівнів інтеграції.
Водночас, виконання передбачених УА реформ мало б
наслідком значне підвищення якості життя громадян України [2,
c. 16].
Таким чином, УА надає українцям серйозний шанс стати
нацією, повністю інтегрованою у „європейський проект”. Поряд
з далекосяжними політичними, геополітичними і соціальноекономічними наслідками, Угода має, також, історичне
значення. Підписаний договір про асоціацію, що визнає Україну
як європейську націю і частину західного світу, став би
головним інструментом стабілізації її міжнародної позиції.
Звісно, покрокове втілення положень Угоди не можна
розглядати як шлях до вирішення усіх численних проблем
України, але цей документ може стати опорним пунктом
проведення реформ.
Підписання УА з ЄС можливе лише за умови, якщо
„українська влада продемонструє рішучі дії та суттєвий
прогрес” у розв’язанні проблем та виконанні вимог ЄС
(викладених, зокрема, у Висновках Ради ЄС від 10 грудня 2012
р.). І, як зазначається у Спільній заяві за результатами XVI-го
саміту Україна – ЄС від 25 лютого 2013 р., такий поступ
повинен бути очевидним і відчутним вже до травня 2013 р. [3].
А тому, враховуючи значення даної Угоди, громадянське,
економічне, інтелектуальне й політичне суспільства України
мають зробити все для того, щоб протягом наступних місяців
було успішно здійснено конкретні зміни в українській політиці
й законодавстві.
Список літератури:
1. Гнатюк М. Зміст і спрямованість угоди про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом / М. Гнатюк // Стратегічні пріоритети. – К.,
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Ірина Предол
Науковий керівник – доц. Яценюк Г.М.
Об’єднавча політика гетьмана Петра Дорошенка
Драматичні події кінця 50 – початку 60-х рр. ХVII ст.
вимагали такої політичної постаті, яка б змогла боротися за
соборність українських земель. Нею став наступний гетьман
Правобережжя Петро Дорошенко. 10 жовтня 1665 р.
правобережні полковники вибрали Д. Дорошенка тимчасовим
гетьманом Правобережної України, а на початку січня 1666 р. в
Чигирині козацька рада підтвердила вибір старшини.
Разом з
активними заходами, спрямованими на
реорганізацію внутрішнього державного життя України,
П. Дорошенко
розгорнув
широку
зовнішньополітичну
діяльність. Стратегічною метою всієї внутрішньої і зовнішньої
політики гетьмана було об’єднання під своєю владою
Лівобережної та Правобережної України.
Цьому сприяло те, що його підтримувало Запорожжя, де
ніколи не згасала слава Михайла Дорошенка, на нього
покладала свої надії покозачена шляхта, розчарувавшись у
Тетері, на нього звертала свої погляди старшина відносно нових
козацько-шляхетських полків північно-східного регіону як через
розчарування у Брюховецькому, так і через міцні й сталі зв’язки
швагара його брата – Павла Яхненка – з його рідною шляхтою.
У 1666 р. на боці Дорошенка були полки Чигиринський,
Черкаський, Корсунський, Білоцерківський, Паволоцький,
Уманський, Торговицький, Кальницький, Брацлавський,
Подільський. Дорошенко мав під своїм регіментом три
запорозькі полки: Семена Корсунця, Пилипа Івановича, Івана
Чорнобиля і три сердюцькі: Федора Мовчана, Матвія Канівця,
Василя Волошина.
Життя і, мабуть, талант П. Дорошенка змогли об’єднати як
виговців, так і хмельниченків. З цих старих і вивірених кадрів і
було сформоване його головне посольство до Варшави в
середині 1666 р. Дорошенко й надалі зміцнював зв’язки з
Кримом і у 1668 р. до Чигирина „для обрання гетьмана” були
направлені підрозділи кримського хану.
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Проте в Дорошенка з’явився новий супротивник – полковник
уманський Михайло Ханенко, котрого визнали гетьманом три
найзахідніші полки. Вступ Ханенка був результатом впливу
анти турецького і антитатарського українського січового
угрупування пропольської орієнтації (і західної частини полків
січової орієнтації ).
Прагнучи стабілізувати внутрішнє становище Правобережної
України, П. Дорошенко за підтримки київського митрополита
Й. Тукальського провів низку важливих реформ: щоб позбутись
залежності від козацької старшини, створив постійне 20-тис.
військо, т. зв. середнят (сердюків ); для зміцнення фінансової
системи Гетьманщини встановив на українському кордоні нову
митну лінію й почав карбувати власну монету; проводячи
політику колонізації незаселених земель, на степовому
пограниччі утворив новий Торговицький полк; намагаючись
здобути підтримку серед народних мас, часто скликав козацькі
ради, де вислуховував думку рядових козаків.
Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, П. Дорошенко на
початку літа очолив козацьке військо й перейшов на лівий берег
Дніпра, де в цей час відбувалося антимосковське повстання. У
ході цього повстання у військовому таборі під Опішнею козаки
вбили гетьмана І. Брюховецького і 8 червня 1668 р. проголосили
Петра Дорошенка гетьманом усієї України.
Однак довго йому втриматись на цій посаді не вдалось.
Оскільки кримські татари підтримали на Лівобережжі
претендента на гетьманську булаву писаря П. Суховієнка.
П. Дорошенко змушений був залишити наказним гетьманом тут
Дем’яна Многогрішного, а сам повернувся на Правобережжя.
Скориставшись його відсутністю частина козацької старшини в
березні 1669 р. проголосили Д. Многогрішного гетьманом.
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Тетяна Преутеса
Науковий керівник – доктор політ. наук, проф.. Федуняк С.Г.

Вплив Бухареста на румунське і молдовське
населення Чернівецької області
Значна частина провідних політичних сил Румунії вважає, що
29 червня 1940 року, землі Північної Буковини та Бессарабії,
були несправедливо анексовані СРСР, хоча навіть в пакті
Молотова-Рібентропа про ці землі мова не йшла [3]. Тому
впродовж двадцяти років незалежності української держави не
припиняються різноманітні спроби і використовуються
різноманітні приводи для створення умов по відновленню
румунського суверенітету над «втраченими» територіями. Серед
подібних інструментів впливу залишається демографічна
статистика.
За даними Всеукраїнського перепису 2001 року в
Чернівецькій області проживає 75% українців, 12,5% румунів,
7,3% молдован. Загальна чисельність румунської діаспори
становить 114 555 осіб. Місцем компактного проживання румунів є Герцаївський, Глибоцький, Сторожинецький, Новоселицький райони та м.Чернівці [2]. З прийняттям 3 липня 2012 року
законопроекту «Про засади державної мовної політики»,
румунська мова стала регіональною 13 вересня 2012р. в
с.Тарасівці Новоселицького району, 12 листопада 2012р. в
с.Нижні Петрівці Сторожинецького району, 21 листопада
2012р. в с.Чудей Сторожинецького району, 12 січня 2013р. на
території цілого Герцаївського району, 29 січня 2013р. в
с.Волока Глибоцького району [1].
Діють
румунські
національно-культурні
товариства:
Всеукраїнська науково-педагогічна Асоціація «Арон Пумнул»,
Товариство румунської культури ім. М. Емінеску, Ліга
румунської молоді «Жунімя», Чернівецький обласний
благодійний фонд культури «Дім румунської мови» та інші.
9 січня 2013р. відбулась реорганізація Департаменту румунів
звідусіль, який став складовою частиною МЗС, а міністром-
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делегатом став Крістіан Давід, який планує у 2013 році
приділяти ще більшу увагу румунам звідусіль.
Бухарест почав активно готуватись до Всеукраїнського
перепису населення 2013 року, що проявляється у спробах
заїжджих емісарів агітувати населення молдавських сіл на
користь визнання своєї ідентичності як румунської. Зміну
національного самовизначення підкріплюють пільговою
видачею румунських паспортів, які відкривають можливості
безвізового пересування країнами ЄС. В офіційних документах
Румунії вказано, що на Буковині вже 20% румунів: молдаван
прирівняли до румунів фактично через румунізацію
молдавських шкіл [3].
Частина пересічних громадян, не обтяжених надмірним
патріотизмом, у власній румунізації бачать лише економічну
вигоду [1]. Офіційно румунськими громадянами стали 3,5 тисячі
буковинців, за неофіційними даними - вже 50 тисяч осіб, але цей
процес зараз важко відстежити.
Втім, в Україні реальної загрози з боку румунських
реваншистів на офіційному рівні не бачать. По-перше,
вважається, що ніхто в Європі не дасть румунам добро на
перегляд кордонів України. По-друге, румуни (навіть разом з
молдаванами) складають на «спірних територіях» переважну
меншість населення. По-третє, повністю виключається військове
вирішення даної ситуації [2].
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Марія Процюк
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Струтинський В.Є.
Реалізація договорів про місцевий прикордонний рух
між Україною і країнами-членами ЄС
У контексті вступу держав ЦСЄ до ЄС та їх приєднання до
Шенгенського простору, Євросоюз вніс ряд поправок до
Шенгенської конвенції, даючи можливість державам-членам ЄС
укладати із сусідніми країнами, що не входять до європейського
співтовариства, двосторонні угоди про спрощений рух жителів
прикордоння через кордон. Ці двосторонні документи сприяють
уникненню перетворення зовнішнього кордону ЄС на бар’єр для
ділового,
соціального,
культурного
та
регіонального
співробітництва [2]. А оскільки Україна має спільний кордон із
чотирма країнами-членами Європейського Союзу – Польщею,
Словаччиною, Угорщиною та Румунією, – то для нашої держави
питання про малий прикордонний рух та його законодавче
закріплення є особливо актуальним.
Загалом місцевий прикордонний рух – це регулярний
перетин спільного державного кордону Договірних Сторін
жителями прикордонної зони однієї Договірної Сторони для
перебування в прикордонній зоні іншої Договірної Сторони.
Воно не повинно перевищувати часових рамок, визначених у
двосторонній угоді [3].
Угода про місцевий прикордоний рух між країнами, що
мають спільний кордон, передбачає спрощену безвізову
процедуру перетину кордону мешканцями прикордонної зони.
Прикордонною вважається зона адміністративних регіонів
Договірних Сторін, яка знаходиться на відстані не більше 30 км
від спільного державного кордону. Якщо частина таких
адміністративних регіонів знаходиться більш ніж за 30, але
менш ніж за 50 км від лінії кордону, вона все ж розглядається як
частина прикордонної зони. Учасникам малого/місцевого
прикордонного руху видається документ – дозвіл на місцевий
прикордонний рух. Процедура отримання такого документадозволу доволі проста: коротка співбесіда і анкета [3]. В цілому
перебування на території прикордонної зони сусідньої держави
учасниками малого прикордонного руху не може перевищувати
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90 днів протягом кожних 6 місяців з дати першого перетину
кордону (правильно «90/180»).
У 2007 році Україною було ініційовано переговорний процес
з Польщею, Словаччиною та Угорщиною, а у 2008 році – з
Румунією стосовно укладення двосторонніх угод про місцевий
прикордонний рух. Нині такі угоди діють з Угорщиною (з
14.12.2007 р.), Словаччиною (угода діє з 27.09.2008 р., а з січня
2013 р. – відновлено призупинену видачу дозволу на
прикордонний рух) та Польщею (з 01.07.2009 р.) [1]. Однак
переговорний процес щодо укладення відповідної угоди з
румунською стороною ще триває через ряд труднощів та
непорозумінь між Бухарестом та Києвом. Зокрема, румунська
сторона порушила питання доцільності відкриття додаткових
румунських консульств в Україні (зокрема, в Ужгороді та
селищі Солотвино). Водночас українська сторона наполягає на
відкритті нових пунктів перетину кордону [2].
Таким чином, між Україною та сусідніми країнами-членами
ЄС успішно реалізовуються договори про малий прикордонний
рух. Вони суттєво полегшують торгівлю, соціальний та
культурний обмін між громадянами, а також сприяють
регіональній співпраці. Очевидно, що у цій сфері існують
прогалини і недопрацювання, які, однак, є лише питанням часу.
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Тарас П’ятничук
Науковий керівник – к.і.н., доц. Горук А.І.
Герцог Велінгтон: видатний британський військовий
та державний діяч
Однією з найвідоміших в історії Великобританії постатей є
Артур Уелслі Велінгтон – переможець Наполеона. Хотілося б
оцінити постать Велінгтона як військового та політичного діяча.
Артур Уелслі народився 1-го травня 1769 р. в Дубліні у
знатній, але небагатій сім’ї. Навчався у військовій академії в
Анжері [3, с. 147]. Варто відзначити, що Артур не відрізнявся
особливими здібностями. По закінченню академії служив в
Ірландії та Фландрії. У 1796 р. відправився в чині лейтенанта до
Індії. Тут виявилися його таланти полководця та адміністратора.
Артур Уелслі відзначився у війні з князівством Майсур та
конфедерацією Маратхів. У 1805 р. він повернувся до Англії в
чині генерал-майора [3, c. 150].
У військовій кар’єрі Велінгтона можна виділити три періоди:
індійський, піренейський та Ватерлоо. Саме війна на
Піренейському півострові зробила Велінгтона справжнім
полководцем. Тут йому довелося зіштовхнутися з вишколеними
французькими військами. До цього варто додати й те, що
чисельність його війська була невеликою. Крім того він був
дещо обмежений у своїх повноваженнях. Як це можна судити з
його депеш, Велінгтон постійно мав звітувати про свої дії та
фінансові витрати в парламент. Він також не міг призначати на
посади офіцерів, лише рекомендувати для призначення певних
осіб. Ну й звісно, найбільшою проблемою було постачання
армії. Велінгтон приділяв особливу увагу цій справі [2]. Варто
відзначити й те, що рівень армійської дисципліни був доволі
низький. Велінгтон відверто казав про свою армію: «Це
справжні покидьки нації». Завдяки суворим заходам (паличні
покарання, розстріли) йому вдалося зробити з «покидьків нації»
вишколених і дисциплінованих бійців [3, с. 152]. За таких
складних умовах Велінгтону вдалося завдати низку поразок
французькій армії. 21-го червня 1813 р. при Вітторії герцог
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Велінгтон остаточно переміг французьку армію [4, с. 392]. У
листопаді 1813 р. військові дії були перенесені на південь
Франції і тривали до відречення імператора Наполеона I.
Кульмінація військової кар’єри Велінгтона – битва при
Ватерлоо. Не вдаючись у деталі цієї битви, хотілося б вказати
на деякі моменти, адже у березні 1815 р. проти Наполеона була
сформована нова коаліція, війська якої очолив герцог Велінгтон.
18-го червня 1815 р. при Ватерлоо відбулася вирішальна
битва. Велінгтон вишикував свою армію на вершині плато МонСен-Жан і зайняв оборону. Впродовж усієї битви Велінгтон
блискавично відбивав атаки Наполеона, завдаючи йому при
цьому відчутних втрат. Протягом всього дня Велінгтон жодного
разу не впав у відчай, хоча було декілька критичних моментів
(кавалерійська атака, захоплення ферми Ла-Е-Сент, атака
імператорської гвардії). З приходом прусських військ Велінгтон
перейшов у наступ і повністю розгромив наполеонівську армію.
Заслуга цього у першу чергу полягає в його особистих якостях:
витримці, холоднокровності, виваженості, тверезій оцінці подій.
Велінгтона за це навіть прозвали «залізним герцогом».
Після Ватерлоо герцог Велінгтон зайнявся політикою. У 18281830 рр. він був прем’єр-міністром Великої Британії, у 18341835рр. – її міністром закордонних справ [4, с. 395]. Помер
Артур Уелслі, герцог Велінгтон 14-го вересня 1852 р.
Оцінки постаті Велінгтона доволі суперечливі. Наполеон так
висловився на його адресу: «…Своєму успіху він зобов’язаний
перш за все своєму щастю, а вже потім пруссакам» [1, с. 434].
Подібної думки був і К. Маркс. Попри такі твердження,
Велінгтона справедливо можна вважати видатним полководцем,
який зробив вагомий внесок у звільнення Європи від Наполеона.
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Тетяна Рава
Науковий керівник – асист. Нічий В.В.
Особливості перекладу текстів міждержавних угод
У процесі створення текстів міждержавних угод постає
проблема їх перекладу, підгрунтям якої є теза про відмінність
картин світу та неможливість компенсувати їх засобами
перекладу. М. Хільф стверджував, що розбіжності текстів
міжнародних договорів, складених різними мовами, неминуча,
що пов’язано зокрема з тим, що кожна мова обслуговує свою
правову систему з притаманною лише їй специфікою [2, с. 284].
Переклад текстів міждержавних угод вимагає неабиякої
уважності. Адже через найменшу помилку перекладача,
наприклад пропуск слова, пункт договору може змінити своє
значення. Внаслідок цього договір буде неправильно
витлумачений, що може призвести до суперечки держав щодо
невиконання однією з них зобов’язань, закріплених даним
договором.
Зазначимо, що міждержавний договір – це регульована
міжнародним правом угода, яка укладається на вищому рівні від
імені держави щодо встановлення, зміни або припинення прав і
обов'язків у різних відносинах між ними [3].
Не потрібно забувати, що міждержавна угода належить до
розділу юридичних текстів, що ще більше ускладнює її
переклад. Так, І.В. Корунець, порівнюючи юридичні тексти з
текстами інших функціональних стилів, зазначає, що у
правничих документах відсутня емоційність, запитальна та
оклична модальності, діалогічні та монологічні форми
презентації, в них переважає використання дієслів у формі
теперішнього часу, а також спостерігається велика кількість
стандартизованих інтернаціональних кліше [1, с. 152]. До таких
кліше належать, наприклад, конструкції типу On a convenu було домовлено; fait en deux exemplaires – складено у двох
примірниках;elles se sont convenues de ce qui suit – домовилися
про таке; elles agissent – вони діють тощо.
Окрім
присутності
у
тексті
міждержавних
угод
інтернаціоналізованих концептів, міжнародне право володіє
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накопиченим упродовж століть загальноприйнятим фондом
понять та реалій, у процесі передачі яких національні мови
користуються усталеними виразами. Зростаюча міждержавна
співпраця постійно збільшує кількість міжнародно-правових
понять і реалій, спільних для багатьох юридичних і, відповідно,
мовних систем.
Маркерами єдності у перекладі текстів міждержавних угод
між мовою оригіналу і мовою перекладу виступають словазв’язки (aussi – також, ensuite – згодом, notamment - зокрема),
вказівні та відносні займеники (ce – цей, qui – хто, dont – яким),
присвійні займенники (notre - наш, leur – їх), та дієприкметники,
що не називають об’єкт, але вказують на нього (mentionné –
згаданий, suivant – наступний, fixé – вказаний).
Структура тексту міждержавної угоди універсальна та
стандартизована, як для мови оригіналу, так і для мови
перекладу. До неї входять такі частини: заголовок, преамбула,
основна та заключна частини. Наведемо приклад тексту
міждержавної угоди та його переклад:
Стаття 1
Article premier
Україна і Французька
L’Ukraine et la Republique
Республіка зобов'язуються
française
s’engagent
à
розвивати між собою
développer entre elles, dans
відносини співробітництва
tous les domaines, des
в усіх галузях на основі
relations
de
coopération
взаєморозуміння і довіри.
fondées sur la compréhension
et la confiance réciproques.
Отже, особливістю перекладу міждержавних угод та його
відмінністю від перекладу інших типів текстів є їхня орієнтація
на зміст, форму й адресативність.
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Анастасія Радевич
Науковий керівник, доц. Кожолянко О.В.
ПЕРЕД ВЕСІЛЬНИЙ ЕТАП ВЕСІЛЬНОЇ
ОБРЯДОВОСТІ (С. МАМАЇВЦІ КІЦМАНСЬКОГО
РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ.)
Однією з найважливіших подій у житті кожної людини є її
весілля, народження нової сім’ї. Зрозуміло, що це стародавній
звичай, який іде своїми коренями в далеке минуле і являє собою
унікальне дійство з елементами театральності. Як фольклорне
явище, воно містить у собі величезний потенціал народу,
відбиваючи його менталітет і пріорітети. На нашій землі
воно існує вже багато років і у нинішній час весілля в
українській фольклорній традиції не втрачає своєї актуальності.
Весільна обрядовість - це система драматично-ритуальних
дій та пов´язаних з ними пісенно-поетичних текстів, що
виконуються з нагоди шлюбу хлопця та дівчини як початку їх
спільного життя з метою створення сім´ї.
Не секрет що, весільні обряди українського народу дуже
цікаві та різноманітні. Вони можуть відрізнятися в залежності
від регіону, де народилися та проживають молодята. Хоча, слід
взяти до уваги той факт, що жодне українське весілля не
проходить без музик та традиційних весільних пісень, які
прикрашають святкування.
Особливо колоритним є весілля на Буковині. Адже весільна
обрядовість буковинців зберігає багаті набутки пісенної й
хореографічної творчості. У ній знайшла своє відображення
психологія народу, сформована на основі традиційності.
Весільний обряд в Мамаївцях починається із так званого
“Слова”. Після тривалих зустрічей хлопця і дівчини, батьки та
родичі молодого. Батьки та рідні нареченого йдуть у неділю до
нареченої, де сидячи за столом, домовляються про дату
майбутнього весілля. Щоправда, в давнину домовлялися ще й
про придане і поле. Варто зазначити, що після цього дівчина та
хлопець вважилася зарученими, а отже - вже не мали права без
вагомих на те причин відмовитися від шлюбу. Відмова
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сприймалася як образа і безчестя, тому їх треба було
матеріально відшкодовувати [2, с. 5-39].
Весільні дійства уже починались у четвер перед весіллям, а
закінчувалися у вівторок. У четвер перед весіллям, до заходу
сонця свашки з молодим або молодою ідуть рвати барвінок.
Беруть калач з великою діркою через яку молоді рвуть барвінок,
який закінчується трьома листочками. При цьому свашки
співають пісню «До барвінку».
Поки молоді рвуть барвінок, пісня виконується тричі. Потім
молодий ( молода) дякують свашкам, дружкам за допомогу і
пригощають горілкою, калачем, печивом.
Наступним важливим обрядом напередодні весілля є
пошиття вінка як нареченому, так і нареченій. Так вони
прощалися зі свободою. На це дійство приходять вінчальні
“батько” й “матка” та рідні. Вінок шиє “матка” з барвінку, а
дівчата співають барвінкової пісні [1, с. 1-19].
Під час пошиття вінка молода сидить на подушці.
Традиційно даний етап завершувався, коли молодій клали на
голову вінок, а “матка” брала подушку, на якій сиділа молода і
танцювала з нею.
Ввечері в суботу розпочинався новий етап передвесільної
обрядовості: до молодої разом із дружбами ішов молодий.
Згідно із звичаями, тоді їх саджали за стіл та пригощали. Цей
етап весільної обрядовості знову ж таки супроводжувався
піснями.
Молода ж в цей час сиділа за столом і дивилася на калач.
Пізніше всі розходилися додому. Власне, так і завершувався
передшлюбний етап. І, як відомо, знаменував собою початок
колоритного буковинського весільного дійства.
Список літератури:
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Ірина Радик
Науковий керівник – доц. Слюсар О.Ф.
Середньовічні етнолінгвістичні контакти
(на прикладі запозичень у польській мові)
Світ багатий на нації та народи, які існують взаємодіючи
між собою. Немає взаємодії без спілкування, а спілкування без
мови. Ось тому, сьогодні, у світі нараховується близько 60007000 мов.
Польська мова належить до слов’янських мов, а походить
вона ще з праслов’янської мови. Етапи формування мови
починаються з VІІІ століття, і протягом багатьох років мова
стала чисельно та надзвичайно багата за лексичним складом,
розвиненою полісемією та різноманіттям лексико-стилістичних
засобів. Проте, мова не є однорідною, вона багата на
запозичення, що і робить її насиченою.
Запозичення почали з'являтись з Х ст., деякі з них увійшли
ще в давньоруську мову, а від неї були успадковані польською, а
деякі іншомовні слова були запозичені польською мовою
безпосередньо, в процесі прямих зв'язків польського народу з
тим або іншим народом. Але є чимало й такої іншомовної
лексики, яка запозичувалася за посередництвом інших мов.
Характерною рисою запозичень є їх пристосування до
фонетичних і граматичних норм польської мови та наступне
творення від них нових слів за допомогою вже польських
словотвірних засобів.
Значний відбиток у польській мові залишила саме латинська
мова. Запозичення відбувалися протягом двох періодів: перший
– це Х-ХІ ст. коли латинська мова використовувалась у
церковній лексиці та запроваджувалась у школах; другий – ХVI
ст., епоха ренесансу – в школах вивчають латинь і перекладають
відомих авторів, а по закінченню шкіл молодь шляхетського
походження розмовляє латинською мовою. Тому багато
латинських слів так і залишились незмінними у польській мові.
До таких слів відносять: atrament, dekret, testament та ін.
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Німецька мова залишила свій слід у ХІІІ ст., коли території
країни заселялись німецькими колоністами, які принесли не
лише нову суспільну організацію, але і пов'язану з нею лексику.
Німецькими за походженням є такі слова: szlachta, hetman,
rycerz, żołnierz, rada, plac, rynek, fara, rymarz, płatnerz та ін.
У ХІІІ столітті також розпочалися досить жваві контакти
Польщі з Францією. На той час майже весь королівський двір
розмовляв французькою мовою, тому немає нічого дивного, що
таких запозичень виявилось так багато у польській мові. До
основної лексики увійшли такі слова: afisz, aleja, balkon, fotel,
fryzjer, gabinet, konsekwencja, magazyn, perfumy, spryt, restauracja
та ін.
Слова чеського походження, засвоювалися з давніх часів,
але найактивніше – в часи середньовіччя, коли чеські королі
займали польський трон і всю владу зосереджували в своїх
руках. У результаті, в польській лексиці маємо такі слова
чеського походження: błahy, hardy, hojny, hrabia, obywatel та ін.
Варто також згадати про вплив східнослов’янських мов на
польську мову, який розпочався дещо пізніше, в ХVІ столітті.
Лексику східнослов'янського походження впізнаємо серед
інших слів за допомогою так званого „повноголосся”, або ж
вимови -oło-, -oro-, -ere-, замість польських складів -ro-, -ło-, -reнаприклад: połonina, czerep, czereśnia, czeremcha та ін. Щодо
запозичень з української мови, то це переважно слова з літерою
-h-: hoży, hułtaj, hreczka.
Немає жодної мови у світі, у словниковому запасі якої не
було б іншомовних елементів. Запозичення слів з інших мов є
одним з істотних шляхів збагачення лексичного складу мови.
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Юрій Роман
Науковий керівник – асист. Козачук О.О.
Євразійський союз: реальна мета і перспективи
18 листопада 2011 року в Москві лідерами Росії, Білорусі та
Казахстану була підписана декларація про створення нового
інтеграційного об’єднання, яке отримало назву Євразійський
союз. Але з упевненістю сьогодні можна говорити лише про
проект майбутнього союзу. А що ж далі?
Ще минулого десятиліття позиції країн центральної Азії
балансували між впливом Росії з одного боку і США - з іншого.
Китай, який, здається, вичерпав свої інтегративні поривання,
також «замовк» в очікуванні. Аж ось в 2011 році зусиллями
прем’єр-міністра РФ В.В. Путіна активізується ідея
Євразійським союзом. Як гриби після дощу виростає спочатку
Митний союз з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а потім і
Єдиний економічний простір між згаданими державами.
Сьогодні дехто називає ЄАС плодом нав’язливого бажання
самого Путіна повернути, хоч і в новому форматі, старий
добрий СРСР. Зокрема, один з експертів Центру Разумкова
Валерій Чалий розглядає майбутню організацію як
«підтвердження ідеологічної лінії і зацікавленості Путіна у
продовженні процесу реінтеграції на пострадянському
просторі»[3]. До слова, такої ж думки дотримуються й більшість
західних політиків і журналістів. Натомість інший експерт,
виконавчий директор Російсько-Українського інформаційного
центру Олег Бондаренко вважає, що сьогоднішні інтеграційні
процеси в Євразії, започатковані Росією, «виглядають як
остання можливість очолити рух глобалізації бодай у себе в
регіоні»[1, с. 3-4]. Сам Путін окреслив роль майбутнього Союзу
як «економічну зв’язку» між Європою та АзійськоТихоокеанським регіоном [2]. Мета виглядає амбітною і
економічно доцільною, проте чи реальною?
Так чого ж насправді хоче Росія? З першого погляду все
виглядає логічним і зрозумілим: світ глобалізується,
інтеграційні процеси стають необхідною нормою життя держав.
Ось і РФ, щоб не бути осторонь, прагне до поглибленої
співпраці з сусідами, з якими вона ділить територію одного
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регіону. Цілком зрозуміла позиція будь-якої сучасної держави.
Проте мова йде про Росію, державу, яка до цього часу ще не
відійшла від уявлень, що колишні радянські республіки є
самостійними і прагнутимуть такими залишатися, не зважаючи
на всю «тісніть» співпраці. Іншими словами, раціональний бік
участі в ЄАС, при всіх заявах про рівність і взаємовигоду,
нівелюється
політично
«зверхнім»
відношенням
та
імперіалістичними амбіціями РФ. Як би там не було, а
очевидним залишається одне: відносини тісної міждержавної
співпраці в рамках окремої сильної політико-економічної
організації на Євразійському континенті вийшли на якісно
новий рівень, значно прискорюючи інтегративні процеси в
регіоні. З економічної точки зору ЄАС вигідний кожному його
учаснику. Він має право на життя, а в перспективі – навіть на
процвітання.
Щодо ролі України в ЄАС, то очевидною є пряма
пропорційність її приєднання рівню ефективності цієї
організації. Але з іншого боку, вступ України до союзу країн з
недемократичними політичними цінностями, союзу, де країнамчленам відводиться роль пішаків, а реальний вплив прагне мати
тільки одна РФ, сьогодні рівноцінний повній здачі
національного суверенітету.
Отже, все йде до того, що Євразійський союз вже в
найближчі роки може перерости у важливий центр економічних
та політичних відносин на континенті. Це дуже амбітний і
перспективний проект. Для досягнення високого рівня
ефективності залишилось тільки дочекатись переорієнтації
цінностей деяких країн-учасників. Але, як показує практика, це
потребує значного часу.
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Олена Руснак
Науковий керівник – асист. Кубай І.М.
Феномен «остальгії»
у сучасному німецькому суспільстві
Слово «остальгія» похідне від нім. Ost (схід) та нім.
Nostalgie (ностальгія) і означає почуття ностальгії за епохою
НДР, яке поділяє частина німецької громадськості, за
соціалістичним минулим східної Німеччини, колективізмом і, в
цілому, часами соціалізму за «залізною
завісою», віддаленими від тривог, турбот, невпевненості,
незахищеності, індивідуалізму капіталістичного буття, під
захистом суспільства і держави. [5]
Остальгія
–
культурно-історичний
феномен
самоідентифікації особистості, що припускає протиставлення
людей за укладом і культурою, поділ німців на нім. Ossi (оссі,
східняк) і нім. Wessi (вессі, західняк).
Ностальгія за НДР стала проявлятися вже через 3-5 років
після об'єднання Німеччини. Термін «остальгія» вперше був
ужитий у 1999 році організаторами приуроченого до
десятиріччя падіння Берлінської стіни святкування.
Причинами так званої першої хвилі остальгії в Німеччині
вважають ностальгію народжених у НДР за смаками дитинства,
за старими знайомими рецептами східнонімецьких виробників.
Цю хвилю часто називають комерційною і пов'язують її з
тріумфальним поверненням східнонімецьких товарів –
починаючи від продуктів харчування, і закінчуючи
популярними «НДР-шоу» по ТБ.
Друга хвиля остальгії припала на середину десятиліття –
2005-2006 роки. На цей раз феномен остальгії пояснюється
кризою «західноєвропейського лібералізму і його маскультури». Східні німці «так і не навчилися вважати
нормальним і моральним існування надбагатих і бідних»[2],
звідси і туга за минулим.
Французьке видання Le Monde відзначило зростаючий
розподіл між західними і східними німцями. Перші стали
висловлювати невдоволення розміром фінансових вливань в
Східну Німеччину з боку Західної, другі почали скаржитися на
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зростаюче безробіття, відсутність соціальних гарантій. Це
призвело до замкнутості і тузі за ідеалізованою НДР.
Наступне загострення уваги ЗМІ до феномену остальгіі
припало на 20-річчя падіння Берлінської стіни. Через 20 років
після об'єднання Німеччини «менталітет, політичні орієнтири,
мова і традиції» східних та західних німців, як і раніше
різняться, про це в 2009 році свідчив звіт органів федеральної
статистики Німеччини[1]. Як зауважила Тетяна Хофманн:
«Традиція пишатися нацією не воскресла, хіба що ослабла
традиція соромитися свого минулого» [4].
Опитування, проведене газетою Bild у вересні 2012 року,
показало, що в уявленнях усіх німців «оссі» більш незадоволені
життям, покірні владі, заздрісні, а «вессі» більш одержимі
грошима і безцеремонні. Соціологічні опитування, проведені
Інститутом в Алленбасі з початку 1990-х років, підтверджують,
що «оссі» дійсно скаржаться на соціальну несправедливість, і
кожен раз частка незадоволених досягає приблизно двох третин
опитаних. [3]
Проблеми остальгії будуть існувати ще близько 20 років,
поки живі ті, хто пам'ятає комуністичну НДР не з розповідей.
Ясно одне: сьогодні більше немає приводу говорити про етнічну
роз'єднаність німців, але питання ідентичності в німецькому
суспільстві все ще актуальне. Задля нормального та
повноцінного розвитку країни та її громадян ця проблема
повинна бути викорінена.
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Іван Сабран
Науковий керівник, доц. Кожолянко О.Г.
МАГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВЕСНЯНОК І ГАЇВОК
УКРАЇНЦІВ
В Україні починають водити весняні хороводи й танки та
виспівувати пісні - веснянки з того дня, коли вперше закує
зозуля, в інших – коли з’явиться пташка - веснянка зі своєю
пісенькою, ще в інших – з часу, як за народним прислів’ям
«щука хвостом розбиває лід».
За часом виникнення і за своєю функцією веснянки і гаївки
діляться на дві групи: стародавні, архаїчні за своєю обрядовою
функціональністю хороводи з пантомімою, іграми й танками (їх
збереглося менше) і новіші ліричні та жартівливі пісні, що їх
співали дівчата як супровід до старовинного за походженням
«кривого танцю» чи «кривого колеса» або й просто на вечірніх
сходинах десь на вулиці, вигоні чи в гаю. Всі вони були
своєрідним поетично - музично - хореографічним компонентом
найдовшого народного свята – свята весни, що тривало від
раннього пробудження природи до літньої робочої пори.
Веснянки в глибокій давнині були підпорядковані практично
- магічній меті: прикликати весну, прогнати зиму, виворожити
урожайне літо, напророкувати дівчатам й парубкам щасливого
обрання пари і весілля. У танках і хороводах, супроводжуваних
простими за змістом співами, люди розбуджували бадьору
енергію, життєрадісний настрій.
Дослідник української народної культури М.Максимович
ще у першій половині ХІХ ст. здійснив групування веснянок::
1. Кругові: «Мак», «Кріп», «Перепілка», «Заїнько», «Ящур»,
«Король», «Нелюб», «Подоляночка», «Царівна», «Голубка» та
ін.;
2. Ключові: «Галка», «Горобей», «Лісаниця», «Кривий
танець», або ж зімкнувшись в два ключі, як у танці «Просо
сіяти» і «Шумі»[3, c.72].
Яскравим відблиском дохристиянського обожнювання
природи виступає у веснянках і гаївках щедра персоніфікація її
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явищ. Так відтворюється образ весни і її дочки («Ой весна,
весна, весняночка, де ж твоя дочка – панночка»), зеленого шуму
( гра «Шум»), вітру, сонцю, дощу. У них, як і в описі бажаних
весняних дарів, в звертаннях до птахів – провісників весни, до
дібров і гаїв, до дерев і квітів, як і в трудових мотивах веснянок
та гагілок ще й тепер можна вловити приглушений відгомін
магічного обряду – піснею й танком просити природу сприяти
людині. Вони відбивають очікувальний настрій, повний світлих
сподівань від пробудженої і визволеної з-під зимових пут
природи, захоплення нею.
Виділяються сповнені символіки сільськогосподарських
робіт весняні хороводи й ігри хліборобського циклу, що
славлять родючу землю і весняну працю. Наслідування в танках
та іграх хліборобських рухів при оранці, сівбі, плеканні молодої
рослини ( хороводи «Просо», «Мак», «Огірочки», «Грушка»,
«Льон» і т. п. ) мало на меті сприяти трудареві й допомагати
буйному зросту врожаю.
Дівчата й парубки своїми піснями та іграми вносили в
трудову атмосферу села бадьорий, піднесений настрій та радість
[1, с. 115].
Головним у любовних веснянках і гагілках є образ дівчини.
В поетичній передачі гармонії її зовнішньої краси і щирої
благородної душі народна фантазія виявила себе винятково
щедрою і неперевершеною щодо простоти зображення.
О. Потебня, аналізуючи символіку весняних ігор «Просо»,
«Воротар», «Мости», «Вербова дощечка» та ряду інших,
ствердив, що в багатьох випадках вона вказує на глибоку
старовинність веснянки чи гагілки [2, с 16].
Список літератури:
1.Маковій Г. Пісні одного села. – Чернівці, 1997.
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Наталія Самборська
Науковий керівник – к.політ.н., асист. Цікул І.В.
Етичний кодекс як засіб регулювання професійної
поведінки державних службовців
Визначення морально-етичних принципів службової
поведінки державних службовців і законодавче закріплення
механізму їх запровадження та дотримання має велике
соціальне значення та є однією з головних тенденцій
розвитку державної служби в сучасній Україні. Проблема
професійно-етичного кодексу державного службовця досить
детально розроблялася західними науковцями П. Доубелем,
Д.Лей, Д. Плантом, Р. Чандлером та іншими. В Україні
наукові розвідки з даної проблематики здійснювали
Н.Гончарук, М.Рудакевич, С.Дубенко, В.Козловський,
В.Колтун, С.Серьогіна та ряд інших дослідників [1; 5].
Зарубіжний досвід свідчить, що етична підготовка державних
службовців є важливим напрямом адміністративних реформ
розвинутих країн світу. Так, за підрахунками канадських
учених, у плані реформи державної служби Канади 70%
відводиться на покращення культури взаємовідносин і
морально-психологічного клімату в державних установах.
В адміністрації США основним етичним інститутом є Комітет з
урядової етики. У Великобританії громадянська служба
розглядається як “почесний обов'язок шляхетних людей”, як
знак довіри до них з боку суспільства. Поведінка “слуг
суспільства” регламентується етичним Кодексом державного
службовця, якому не існує аналогів у світовій практиці, тому що
він врегульовує поведінку всіх категорій службовців [1].
З огляду на важливість зазначених функцій та світову
практику професійна етика і в Україні починає набувати
визнаної нормативності. У серпні 2010 р. Наказом
Головдержслужби в Україні було затверджено нові Загальні
правила
поведінки
державного
службовця,
які
для
представників виконавчої влади відіграють роль етичного
кодексу. Позитивним є те, що вони розроблені у відповідності з
нормами Ради Європи та виражають вимоги до моральної
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сутності державного службовця. Кодекс загальних правил
поведінки державних службовців в Україні “закріплює
реалізацію державними службовцями їх прав і обов'язків
стосовно інших суб'єктів суспільних відносин, а також інформує
громадян про поведінку, якої вони можуть очікувати від
державних службовців”[4].
Окрім того, питання дотримання етичних стандартів у сфері
державної служби регламентується статтею 5 Закону України
“Про державну службу” [2]. Основними досягненнями на шляху
впровадження етичних аспектів у вітчизняному законодавстві
можна вважати те, що по-перше, приймаючи Присягу, кожен
державний службовець публічно бере на себе моральний
обов'язок “вірно служити народу України” і по-друге, стаття 5
даного закону деталізована в Загальних правилах поведінки
державного службовця (2000 р.).
На даний час Загальні правила є основним інструментом з
питань зменшення упередженості у прийнятті адміністративних
рішень. Оцінюючи відомі способи прийняття етичного
кодексу державних службовців з точки зору їх впливу на
рівень службової відповідальності варто зауважити, що вони
є найбільш оптимальними для стану конкретної держави в
конкретний час і випливають із особливостей культури її
народу.
Список використаних джерел:
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www.lvivacademy.com/visnik7/fail/vasylevska.pdf.
2. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. №
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Анастасія Саф’янюк
Науковий керівник – доц. Макух-Федоркова І.І.
Формування суспільного телебачення Франції
як відповіді на виклики у аудіовізуальній сфері
Сучасна Франція однією з перших розпочала телетрансляцію
на власній території, оскільки телебачення у Республіці
з’явилося ще у 1931 р., тобто всього лише через три роки з того
моменту, як у 1928 р. у м. Ташкент під час наукового
експерименту в присутності комісії вперше у світі було
продемонстровано транслювання рухомого зображення в
природних умовах [1].
З 1931 р. по сьогодні французька аудіовізуальна сфера
загалом, і телебачення зокрема, зазнали значних змін. Саме
історичний розвиток та ті виклики, які постали перед
телебаченням Республіки у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
докорінно змінили концепцію державного мовлення Франції.
Якщо на початку свого існування, у другій половині ХХ ст.,
для телебачення було природнім пропагувати провладні погляди
та ідеї, тобто бути повністю підконтрольним державі, то вже
через кілька десятиліть, а саме у 80-х рр., стало очевидним, що
монополія уряду в аудіовізуальній сфері надалі не можлива.
Причиною цьому стала поява конкурентоспроможних
приватних телеканалів, адже доступ до інших телепередач,
окрім державних, яскраво ілюструє, наскільки цікаві
телеглядачу останні [2, с. 41]. При цьому варто наголосити, що
саме в умовах конкуренції державні телеслужби відмовляються
від ролі урядового вісника і починають діяти незалежно,
керуючись інтересами суспільства. Тобто виникнення
приватних телеканалів – це один із тих викликів аудіовізуальної
сфери, який дозволив перейти від монопольного державного до
громадського телебачення.
Технічний прогрес ХХІ ст. також став каталізатором
формування якіснішого, а отже – цікавішого для глядача
громадського мовлення. Поява та швидке завоювання ринку
кабельним і супутниковим телебаченням одразу ж позначилося
на суспільних телеканалах Франс 2 і Франс 3, адже частина
аудиторії цих каналів віддала перевагу чіткішому зображенню.
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Відповіддю на такий виклик з боку держави стало прийняття
у 2007 р. закону про «Телебачення майбутнього» [3]. Основне
його положення – це перехід від аналогового до цифрового
мовлення на території усієї країни до кінця 2011 р., що дозволяє
поліпшити якість телевізійного зображення та звуку.
Відповідно, завдяки підвищенню якості сигналу суспільних
телеканалів, відбувається зростання чисельності аудиторії
холдингу Франс Телевізьйон.
Ще один виклик, який формує наша епоха кожному
національному телебаченню, – це збереження власної
культурної ідентичності у глобалізованому світі. Французькому
телебаченню вдається справлятися і з цією амбіційною метою
також. Яскравим прикладом цього виступає поширення
французьких телетрансляцій у світі та співробітництво з
міжнародними телеканалами з одного боку, а також відкрита
протекціоністська
політика
щодо
імпорту
іноземних
телепередач [2, с. 44].
Отже, поступовий розвиток аудіовізуальної сфери та
послідовні відповіді на усі її виклики дозволили державному
монополізованому телебаченню перетворитися у громадське, де
найціннішими
визнаються
талант,
професіоналізм
та
об’єктивність.
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Уляна Сахновська
Науковий керівник – доц. Макух-Федоркова І.І.
Чарльз Мастерман і заснування
Бюро воєнної пропаганди
На початку серпня 1914 року Велика Британія, спираючись
на могутні резерви імперії, вступила у війну, переслідуючи цілком конкретні цілі: підірвати позиції ворога, зберегти, а при нагоді й розширити колоніальні володіння, утримати статус великої держави. Перші місяці війни засвідчили небачений провоєнний ентузіазм практично усіх прошарків населення. Проте, попри всі оптимістичні надії, уряд вважав необхідним організаційно підтримувати цей ентузіазм.
На відміну від «внутрішнього фронту», пропаганда поза країною була в ті часи новизною і потребувала чималої ініціативи
та цілеспрямованих зусиль. З самого початку війни було вирішено мобілізувати творчі сили країни з такими цілями: поперше, виправдати позицію Англії, її вступ у війну; по-друге,
залучити союзників на свій бік, в тому числі основного – США;
та, по-третє, очорнити противника.
Організувати «війну слів» доручили Чарльзу Мастерману,
який очолював Національну комісію зі страхування. На початку
ХХ століття Мастерман був відомий як журналіст, літературний
редактор газети «Daily News» і автор декількох творів, пронизаних почуттям глибокого соціального песимізму. Починаючи з
1911 року він неодноразово програвав вибори до Палати громад,
викликаючи при цьому глузування з боку керівництва Ліберальної партії. Голова уряду Г. Асквіт охарактеризував Мастермана
як «ніби й розумного, але дуже вже непривабливого» [1, c. 340].
А Ллойд Джордж у розмові з впливовим газетярем лордом Рідделом 13 червня 1914 року зазначив, що Мастерман «дуже непопулярний у Палаті громад, запустив свою роботу, зловживає
спиртним і навіть непристойно виглядає» [3, c.83].
Службові митарства Ч. Мастермана закінчилися на початку
війни. Саме він був призначений керівником нового секретного
Бюро воєнної пропаганди, більш відомого як Веллінгтон Хауз.
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Всупереч демократичним традиціям, призначення голови Бюро,
як і його подальша діяльність, не знайшли відгуку в пресі, адже,
як пізніше зазначив Г. Асквіт, її ефективність великою мірою
залежить від секретності.
Початком пропагандистської діяльності можна вважати 2 вересня 1914 року, коли за ініціативи Мастермана у невеликій залі
будинку Веллінгтона, що біля Букінгемських воріт, відбулося
зібрання літературних знаменитостей. Незвичайність ситуації
підтверджувала і повістка дня конференції: у зв’язку з воєнним
станом британський уряд закликав письменників взяти участь в
організації та розробці спільних принципів і методів пропаганди.
Не менш важливим через декілька днів (7 вересня 1914 р.)
було зібрання надійних «людей пера» іншого жанру: власників і
редакторів впливових газет, відомих журналістів і публіцистів,
загалом, всіх тих, кого в Англії вже тоді називали «opinionmakers» (ті, що формують суспільну думку) [2, с. 40-42].
Безпосереднім підсумком таких зустрічей стала поява в газетах патріотичної заяви 53-х літераторів. Як і очікувалось, союзники Британії з ентузіазмом підтримали заклик до боротьби
проти «спільного ворога Європи і людства».
Отже, зміст і методи пропаганди визначала невелика група
інтелектуалів, справжній «мозковий центр». Проте, основний
інтелектуальний потенціал пропаганди складала гуманітарна інтелігенція всієї країни (так звані «men of the pen» - люди пера).
Масова мобілізація «людей пера» сприяла формуванню специфічного англійського стилю пропаганди в 1914-1916 роках.
Список літератури:
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Press, 1982. – 676 р.
2. Sanders M.I., Taylor P.M. British Propaganda During the First World
War, 1914-1918 / M.I. Sanders, P.M. Taylor. – L.: The Macmillan
press,1982. – 320 p.
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Науковий керівник – доц. Гакман С.М.
Необхідність реформування системи професійної освіти
державних службовців в країнах пострадянського
простору
У будь-якій державі, що знаходиться в процесі
демократизації, неминуче виникають питання, пов'язані з
розвитком державного управління. Колишні республіки СРСР
опинилися перед складною проблемою будівництва нової
держави, поновлення державного управління, розвитку
державної служби та модернізації адміністрації. Сильна держава
повинна мати сильні кадри, здатні мислити масштабно і діяти
локально, не відстаючи від явищ стрімко мінливій дійсності, але
не забуваючи досвіду минулого, нехай часом досить гіркого[5,
с.24].
У цей період перед новоутвореними державами постали
проблеми кадрового забезпечення реформ, підготовки критичної
маси нового покоління управлінців, здатних працювати в
ринкових відносин [7, с. 123].
Реформа системи професійного навчання державних
службовців являє собою явище історичне: потреба в ній виникає
лише тоді, коли для неї існують об'єктивні передумови;
необхідні перетворення регулюються нормативно-правовими
актами та контролюються спеціальними державними органами.
З позиції дієвого підходу, реформування системи
професійної освіти державних службовців можна визначити як
діяльність з перетворенню соціальних відносин в освітній сфері
та результат нової структурної організації системи освіти
державних службовців, її зміна і розвиток, що передбачає новий
цикл соціальних перетворень[3, с. 86]. Становлення самої
державної служби та системи підготовки кадрів для неї
відбувається в умовах зміни парадигми суспільного розвитку,
типу культури, духовно-моральних орієнтирів [1, с.85].
Актуальним також залишається питання кваліфікації
державних службовців, здобуття та розвитку ними професійних
знань, умінь, цінностей, набуття досвіду необхідних для
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виконання своїх посадових обов’язків на державній службі, а
саме: надання державних послуг високої якості, спрямованих на
задоволення законних інтересів і прав людини, знаходження
шляхів розв’язання можливих ситуативних проблем, набуття
державними
службовцями
здатності
до
виконання
функціональних обов’язків у різних економічних, політичних чи
соціальних умовах [2, с. 59-60].
Можна
стверджувати,
що
реформування
системи
професійної освіти державних службовців, як і основних
компонентів їх безперервної освіти та професіоналізації
державної служби є запорукою розвитку та становлення
могутньої держави, яка, за умови дотримання принципів та
стандартів європейського співтовариства, буде динамічно
розвиватися.
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Основні способи залучення громадян у процеси
публічної політичної діяльності
Участь громадськості у процесі формування та реалізації
державної політики є складовою процесу демократизації
суспільства та умовою для інтеграції України до світової
спільноти. Рівень демократії в державі визначається саме рівнем
впливовості громадськості на прийняття рішень державновладними структурами. Особливо актуальним це питання постає
на регіональному та місцевому рівнях, так як саме на цих рівнях
управлінські рішення зачіпають права та інтереси кожного
громадянина безпосередньо.
"Громадська участь" є одним із принципів громадянського
суспільства, побудованого на засадах конституційної демократії.
Ідея громадянської участі передбачає включення чи залучення
суспільства до управління (обговорення і розробка політичних,
соціально-економічних, культурних програм та проектів), вплив
на прийняття рішень і контроль за їх виконанням,
самоуправління на муніципальному рівні.
Конституцією України закладено необхідні передумови для
реалізації демократичних форм прямої участі громадян у
вирішенні питань місцевого та регіонального значення. Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» гарантується
право громадськості на участь в управлінні, передбачаються
форми такої участі. За останні роки в Україні прийнято цілу
низку
нормативно-правових
актів,
спрямованих
на
демократизацію органів влади: укази Президента України та
постанови Кабінету Міністрів України, на регіональному та
місцевому рівнях – відповідні розпорядженнями голів,
положення про громадські ради та статути територіальних
громад.
Залучення громадян до вирішення справ місцевого
(регіонального) управління є взаємовигідним. За допомогою
громадської участі можуть ухвалюватися ефективніші
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результативні рішення завдяки глибшому і ширшому розумінню
проблем і питань. Владні рішення та пропозиції з готовністю
сприймаються громадськістю, якщо їх думка врахована в
процесі підготовки до прийняття цих рішень. Налагоджений
процес залучення громадян спонукає окремих осіб і окремі
групи активніше брати участь у справах громади, таким чином
поширюється відповідальність і підзвітність за те, що
відбувається в громаді, на ще більшу кількість громадян.
Участь громадськості в ухваленні рішень є одним із
найкращих засобів гарантування довгострокового успіху
співпраці місцевої влади та громадськості. Постійне надання
громадськості можливості впливу на існуючі проблеми та їхнє
вирішення забезпечує її активність. Позитивною тенденцією є
постійний розвиток і удосконалення нормативної бази в цьому
напрямі, що підтверджується врегулюванням процедури
консультацій з громадськістю, уточненням порядку формування
та діяльності громадських рад, стандартизації діяльності органів
державної влади.
Отже, залучення громадян – це системний процес взаємодії
громадян та органів влади і місцевого самоврядування, який
забезпечує можливість громадян реально впливати на ухвалення
публічних рішень, які впливають на життя всієї громади. Цей
процес відбувається за безпосередньої участі та підтримки
місцевої влади. Тому пріоритетними завданнями владних
органів є сприяння залученню громадян до формування та
реалізації управлінських рішень з використанням успішного
світового досвіду, новітніх технологій і практик, а також аналіз
та усунення причин політичної пасивності громадян. Явище та
процес громадської участі – це необхідний, корисний та
важливий механізм позитивного впливу громадськості на
діяльність влади в державі в інтересах громадян.
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Атака нацистської Німеччини на режим Е. Дольфуса в
Австрії у 1933 р.
30 січня 1933 р. лідера Націонал-соціалістичної робітничої
партії - Адольфа Гітлера було призначено рейхсканцлером
Німеччини. Ця подія, будучи визначальною для подальшого
зовнішньополітичного курсу країни, вплинула також і на
німецько-австрійські міждержавні відносини. Причиною цього
було те, що А. Гітлер та його політична сила одним із своїх
завдань вважали необхідним приєднання Австрії до Німеччини,
яка в майбутньому мала стати невід’ємною складовою
нацистської держави – стомільйонного Великого Рейху [1,с. 46].
Та після здобуття влади А. Гітлер вирішив зачекати із
політикою аншлюсу (з нім. «приєднання»). На даному етапі
німецьке керівництво поставило собі за завдання змістити з
посади канцлера Австрії Енгельберта Дольфуса та привести до
влади в країні австрійську НСДАП [2, p. 234].
Наприкінці квітня 1933 р. між НСДАП Німеччини та
НСДАП Австрії було досягнуто домовленості про спільну
боротьбу цих політичних сил проти Версальських договорів та
про координацію зусиль в боротьбі за приєднання Австрії до
Німеччини [3, p. 426].
26 травня 1933 р. рейхсканцлер Німеччини А. Гітлер
презентував власний план зміщення з посади канцлера Австрії –
Е. Дольфуса. Розуміючи, що важливою складовою австрійської
економіки є туристична галузь, Гітлер запропонував ввести для
німецьких громадян, які їдуть до Австрії, візовий збір у розмірі
1 тис. рейхсмарок. За його задумом це спершу призвело б до
розвалу австрійської туристичної галузі, наслідком чого мала
стати криза всієї економіки. «Підсумком цього буде крах
урядування Дольфуса та нові вибори, які зможуть внутрішньо
консолідувати Австрію.., а необхідність аншлюсу відпаде сама
по собі» [2, p. 488], - говорив рейхсканцлер Німеччини.
Доповненням до цієї економічної політики мала стати діяльність
німецької пропаганди та НСДАП Австрії. В сотнях листівок, які
німецька пропаганда мала поширювати в Австрії мало йтися про
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те, що причиною цієї політики є бажання відправити у відставку
антинімецький уряд Е. Дольфуса [2, p. 490]. Реалізацію цього
плану Німеччина розпочала 1 червня 1933 р.
У відповідь на таку німецьку політику австрійський
канцлер Е. Дольфус 20 червня 1933 р. віддав наказ про заборону
діяльності в Австрії НСДАП [4, с. 372]. У критичний для
канцлера Дольфуса момент його країну підтримали Італія та
країни-гаранти
Сен-Жерменського
договору.
Перша
гарантувала, що військовим шляхом не допустить здійснення
аншлюсу [3, p. 442], а другі дали дозвіл на збільшення
чисельності австрійської армії із 24 до 30 тис. чол. [3, p. 442].
11 вересня 1933 р. канцлер Австрії Е. Дольфус заявив, що
віднині він бере курс на будівництво Австрійської німецької
держави, основою якої буде корпоративна система, під
керівництвом уряду [3, p. 445]. Ці слова канцлера, що
проголошували курс на побудову в Австрії фашистської
німецької держави – залишали віднині безпідставними
нацистські звинувачення в антинімецькій політиці Е. Дольфуса.
Таким чином, атака нацистської Німеччини на режим
Енгельберта Дольфуса в Австрії у 1933 р. зазнала поразки.
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Розширення природо-заповідного фонду
Чернівецької області
Сьогодні стратегічним завданням розвитку природнозаповідної справи Чернівецької області є підвищення ступеня
заповідності до екологічно обґрунтованих показників. В
сучасних умовах роль природно-заповідного фонду (ПЗФ) у
збереженні біотичного та ландшафтного різноманіття є
визначальною. Гарантією збереження унікальних і типових
природних ландшафтів є створення і підтримання науково
обґрунтованої, репрезентативної та ефективно керованої
системи територій природно-заповідного фонду як базового
елементу екологічно збалансованого соціально-економічного
розвитку регіону.
При формуванні ПЗФ Чернівецької області домінуючу роль
мають лісові ландшафти, які визначають структуру створюваної
екомережі. У відповідності до положень Загальнодержавної
програми формування екологічної мережі до 2015 року у
Чернівецькій області планується створити Черемоський,
Хотинський та Сторожинецький національні природні парки
загальною площею понад 50 тисяч гектарів, які стануть
ключовими територіями оновленої екомережі прикордонного
регіону.
Географічне
положення
Чернівецької
області
та
розташування в межах двох природних зон – лісостепової і
лісової гірської, різноманітність типів ґрунтів, видового складу
флори і фауни й робить її ідеальним полігоном для розробки та
впровадження методичних підходів до побудови ПЗФ, в тому
числі й розбудови екологічної мережі [1, с.32].
В плані перспективного розвитку заповідної справи
підготовлені матеріали по розширенню насамперед НПП
«Хотинський» та «Черемоський», а також створення нового
НПП «Сторожинецький». Вимагають заповідання геологічні та
геоморфологічні витвори природи – скелі, водоспади, печери,
каньйони, а також насадження, що відрізняються багатством
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рослинного і тваринного світу. В області досліджено понад 500
джерел мінеральних вод – заслуговують на заповідання розсоли
хлоридно-натрієвого типу, що поширені у підгірній смузі
області і відрізняються високою мінералізацією, а також
сірководневі води приурочені до відкладів гіпсо-ангідридів.
Особливий інтерес становлять залізистосульфатноалюмінієві
джерела «Лужки», хлоридні води з високою мінералізацією типу
«Моршин», «Нафтуся», «Єсентуки», «Мацеста» та інші [2, с.
52].
При розширенні мережі природно-заповідних територій буде
вирішено й питання про охорону рідкісних, зникаючих і
лікарських рослин, запаси яких катастрофічно зменшується.
Заповідання цих цінних і унікальних ПЗТ(О), створення НПП
«Сторожинецький» та інших об’єктів, дозволить розширити
мережу ПЗФ Буковини до 171,8 тис. га – 21,2 % від загальної
території.
Як результат стабілізації екологічної ситуації, з врахуванням
потреб сталого розвитку, потрібно забезпечити збільшення
показника заповідності адміністративних районів. Програма
розвитку заповідної справи до 2020 року забезпечить
розширення території ПЗФ області до 21,2 %, тобто її
збільшення майже у два рази – станом на 01.01.2012 року
показник заповідності Буковини становить 12,5 %.
Звичайно, всі заходи слід виконувати комплексно із
залученням зацікавлених відомств, установ та організацій. Для
цього необхідно на державному рівні розробити Національну
програму екологічної безпеки Карпат з відповідними
організаційними заходами щодо розвитку заповідної справи.
Список використаних джерел:
1.
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питання її оптимізації [Текст] / Т.Л. Андрієнко, В.А. Онищенко, М.Л.
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Олександр Стрельчук
Науковий керівник – асист. Гев᾿юк У. Ю.
Інтеграція країн Балтії до ЄС: основні етапи і результати
Для країни Балтії (Естонії, Латвії, Литви) перспектива вступу
до ЄС стала чи не основним фактором, який в значній мірі
визначив темпи і напрями проведення економічних та
політичних реформ. На сьогодні ці країни у своєму розвитку
значно випередили усі колишні радянські республіки, а з
набуттям повноправного членства в ЄС зросли їх політична вага
та міжнародний вплив.
Метою дослідження є аналіз досвіду інтеграції країн Балтії
до ЄС та можливості використання його для України.
Першим етапом у інтеграції країн Балтії до ЄС можна
вважати період з 1991 р. по 1994 р. У ці роки Латвія, Литва та
Естонія пройшли складний шлях від визнання своєї
незалежності країнами-членами ЄС до підписання Угод про
вільну торгівлю, які стали основою економічної співпраці й
подальшої інтеграції. У червні 1993 р. на саміті ЄС у
Копенгагені прийнято рішення щодо нового розширення і
узгоджено так звані Копенгагенські критерії членства.
Ознайомившись із цими критеріями, 10 країн ЦСЄ, в тому числі
і три колишні радянські республіки (Естонія, Латвія, Литва)
подали офіційні заяви про вступ до ЄС. У грудні 1994 р. на
саміті ЄС у Ессені прийнято рішення про підписання з Латвією,
Литвою та Естонією Угод про асоціацію.
Другий етап у розвитку відносин країн Балтії із ЄС можна
вважати 1995-1998 рр. На саміті ЄС у Каннах (26-27 червня 1995
р.) прийнято рішення включити країни Балтії у стратегію
підготовки до набуття повноправного членства у ЄС. Латвія,
Литва та Естонія мали продовжувати розробку законодавства,
яке б забезпечувало функціонування ринкової економіки,
сприяло зниженню митних тарифів. Першою з країн Балтії
заявку на вступ до ЄС подала Латвія, ця подія відбулася 13
жовтня 1995 р., наступною стала Естонія - 28 листопада 1995 р. і
8 грудня 1995 р. заявку подала Литва. У цей період відносини

157

між країнами Балтії і ЄС виходять на якісно новий рівень і
визначення чітких завдань у їх подальшому розвитку [1].
Третій і останній етап: 1998-2003 рр. У висновках
Європейської комісії (ЄК) позитивно оцінювалися здобутки
країн Балтії за роки незалежності, але визнавалося, що їх урядам
потрібно докласти значних зусиль для забезпечення
економічного зростання. Важливою проблемою, з точки зору
Європейської комісії, залишалися повільні темпи натуралізації
етнічних росіян у Латвії (34% мешканців) та Естонії (30%
мешканців). Урядам цих країн було рекомендовано прискорити
процес інтеграції населення. Зауваження, що стосувалися Литви,
були пов'язані із закриттям Інгалінської атомної станції та
проблемою транзиту громадян і російських вантажів до
Калінінградської області. Задля адаптації національних
законодавчих баз Латвії, Литви та Естонії до законодавства ЄС,
уряди цих країн розробили спеціальні програми, де були
представлені конкретні заходи з адаптації окремих розділів
правового доробку і терміни їх реалізації [2]. На цьому етапі
інтеграційного процесу країн Балтії розпочалися переговори про
майбутній вступ. 16 квітня 2003 р. на саміті ЄС у Афінах було
підписано Угоди про набуття повноправного членства цих країн
у ЄС.
Відзначимо, що хоча країнам Балтії для вступу у ЄС
знадобилося майже тринадцять років, але впродовж цього часу
відносини Латвії, Литви та Естонії з ЄС постійно розвивалися в
сторону поглиблення, а їх зовнішньополітичний курс залишався
незмінним. За цей час здійснено докорінні реформи у
економічній, політичній та соціальній сфері життя країн.
Список літератури:
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Омелян Тарнавський
Науковий керівник – проф. Круглашов А. М.
Макіавеллізм в історії Європи
Проблема дослідження явища макіавеллізму в історії Європи
є досить актуальною, адже воно розповсюджене у різних сферах
людської діяльності і мало/має неабиякий вплив на суспільні
процеси. Макіавеллізм сьогодні сприймають по-різному: одні
вважають, що ці методи діяльності Н.Макіавеллі є позитивними,
бо допомагають виживати у сучасному жорстокому світі; інші
затято стверджують, що це явище не має місця для існування, бо
суперечить моральним принципам життєдіяльності людини.
Завдяки працям вітчизняних і зарубіжних політологів і
мислителів дана тематика вже має наукове й історичне
обґрунтування. Наприклад, радянський політолог, журналіст і
публіцист Бурлацький Ф.М. у праці «Загадка Макіавеллі»
підтверджує, що вчення Н.Макіавеллі мало значний вплив не
лише на подальший розвиток політологічної науки, але й взагалі
на суспільні процеси та явища, які відбувалися в Європі, на
розвиток історії. Заслужену увагу об`єкту дослідження приділяє
і українська журналістка, релігійний публіцист, громадський
діяч і філософ Ґудзик К.П. у праці «Заповіти Макіавеллі
сучасним політикам».
Ніколо Макіавеллі, італійський філософ доби Відродження,
відомий передусім своїми працями «Державець» (1513),
«Роздуми на першу декаду Тита Лівія» (1519), «Історія
Флоренції» (1532). Він увійшов в історію політичної думки як
творець науки про політику. Тлумачення ним політики
відокремлюється як від теології, релігії, так і від етики або
конкретно від моралі [1].
Макіавеллізм в історії Європи сформувався у двох
напрямках: поміркований й абсолютний. Поміркований,
допускаючи використання дурних засобів у досягненні мети,
вважав цю мету як загальне благо, і не оминаючи зла, прагнув
контролювати його масштаби. Представниками поміркованого
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макіавеллізму можна вважати кардинала Рішельє і частково
канцлера Бісмарка.
Абсолютний
макіавеллізм
відмінив
заборони
на
використання зла в політиці. У своїй статті 1941 р. французький
філософ Жак Марітен абсолютним макіавеллістом називає
Гітлера, цитуючи відому його репліку про «Державця»: «Ця
незрівнянна книга очистила мій мозок, звільнила мене від маси
фальшивих ідей. Тільки прочитавши її, я зрозумів, що таке
політика»[2] .
Проблема інтерпретації макіавеллізму отримала нове русло у
своєму розвитку в середині ХХ століття. Наприклад, Ноам
Хомскі, Алвін Голднер, Джордж Оруэлл, які досліджували
тоталітарну ідеологію, дійшли до висновку, що сталінський
тоталітаризм – яскравий прояв макіавеллізму. ХХ століття стало
реанімацією
макіавеллізму.
Й.Сталін,
прикриваючись
комуністичною ідеологією, вступав у таємні змови про
перерозподіл світу, проголошував на словах рівність і свободу
націй та народів, а насправді організовував геноцид проти них,
возвеличував на словах інтелігенцію, а насправді систематично
винищував її.
Отже, макіавеллізм за всю історію його існування
інтерпретували неодноразово різні мислителі. У соціальній
дійсності це явище дістає грунт для існування там, де вузька
соціальна база, на яку спирається влада, де політика суперечить
загальнонародним інтересам. Засобом проти макіавеллізму є
участь у політичній діяльності представників народу,
демократичність і самої політики, і способу добору політиків.
Список літератури:
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Леся Тарновецька
Науковий керівник – к.і.н., асистент Суровцев О.А.
До проблеми про внесок шістдесятників у суспільнополітичний та культурний розвиток України
В епоху 50–60-х років ХХ ст. пробудження національної
свідомості розвивалось серед інтелектуальних кіл українців. Це
були вчителі, поети, художники, студенти, письменники,
юристи, але водночас до цієї нової когорти належали люди
різних соціальних прошарків. Шістдесятники стали народними
будителями, які несли ідею українськості у сфери свого впливу,
тому вони заслуговують на велику увагу, як на тодішній час так
і на сьогодні.
Розглядаючи комплекс питань політики радянського уряду,
першочергову увагу варто звернути на вирішення національного
питання в московських колах щодо України. Перед народами,
які входили до складу Радянського Союзу стояло завдання
„зближення і примирення націй”, як загалом так і конкретно
українців з росіянами.
Особливі зміни відбувались в культурній сфері, що було
поштовхом до розвитку і активізації громадського життя, хоча
політика десталінізації проводилась повільно та обережно. Тим
не менш на українських землях виникають пресові видання,
зокрема
громадсько-політичний
журнал
„Прапор”,
„Український історичний журнал”, „Народна творчість і
етнографія” [2, с. 178].
Об’єднуючим елементом українського суспільства була
мова, оскільки вона є яскравою ознакою будь якої нації, а
української зокрема. Результатом, такого впливу був виступ
М. Бажана на з’їзді письменників України в 1959 р., де він
зазначив що, перед українськими письменниками стоїть
важлива вимога – це вимога чистоти мови, пошани, любові до її
законів лексичних фондів [2, с. 179].
Розвиток радикальних настроїв в українському суспільстві
пов’язаний із виходом русифікаторського закону. З цього
приводу Нікітченко до вищого керівництва КДБ писав: „Якщо
раніше окремі представники інтелігенції вбачали у різних
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випадках зневажливе ставлення до питань розвитку української
мови, відносили це за рахунок неправильних дій місцевих
установ, котрі, на їхню думку, по інерції продовжували вести
характерну для періоду культу особи „лінію уніфікації націй і
мов”, то після прийняття „Закону про школу” вони стали
оцінювати це як офіційне утвердження „сталінського курсу
русифікації”. Такі настрої стали знаходити відображення в
поширюваних у рукописах творів, де в формі алегорії або
відкрито говориться про витіснення української мови й звучать
заклики до її захисту” [1, с. 41].
Результатом діяльності шістдесятників було заснування
студентами
театрального
інституту
та
консерваторії,
літераторами та художниками у 1959 р. у Києві осередку
культурного життя клубу творчої молоді „Супутник”. У клубі
працювали секції кіно, театральна, письменницька, художня,
музична. Керівником був обраний Лесь Танюк. Вони проводили
творчі вечори, виставки, організовували пошуки місць
поховання жертв політичних репресій. Часто відвідували лекції
з історії України молодих митців, якими були історики
О. Апанович та М. Брайчевський. Подібні клуби почали діяти у
Львові та Харкові. У Львові з 1962 р. працював клуб „Пролісок”.
Творча діяльність швидко набула політичного масштабу.
Відгуком цього стали життєві долі окремих поетів та
письменників, з котрих частину засуджено на багатолітні
ув’язнення, а інших позбавлено роботи і можливості творити.
Деякі з них, як Ліна Костенко чи Валерій Шевчук, у відповідь на
репресії вибрали шлях внутрішньої еміграції.
Як бачимо шістдесятники не були просто новою
культуротворчою спільнотою, а справді поколінням, яке
мислило національними інтересами для майбутнього розвитку
як української культури так і політичного становища України.
Список літератури
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Костянтин Тома
Науковий керівник – проф. Ботушанський В.М.
Польсько-молдавська війна 1497–1499 рр.:
причини, хід, наслідки (до постановки проблем)
Польсько-молдавське протистояння кінця XV ст. стало
ключовою віхою у боротьбі за Буковину, як воріт до здобуття
панування над Центральною Європою.
Початок конфлікту починається з нападом турків на
Молдавію в 1485 р. Тоді Польща не захистила свого васала від
турків. Тому господар Молдавії Штефан ІІІ у 1486 р. підписав
мир з турками на невигідних умовах.
Влітку 1492 р. польський король Казимир IV помирає (7
червня), Штефан скористався цим і направив свого сина
Олександра на чолі війська напасти на польські землі. Той
направився на Покуття і спустошив Коломию, потім він напав
на Поділля. Новообраний король Польщі Ян Ольбрахт (30
вересня 1492 р.) прагнув поквитатися з молдавським господарем
за здійснені напади [1, с. 61].
6–7 травня 1494р. у м. Левоч відбулися переговори між
керівниками Польщі і Угорщини. Тут Ян Ольбрахт
запропонував своєму братові провести спільний похід проти
турків який мав на меті звільнити Білгород і Кілію [2, с. 59].
Поляки почали готуватися до війни ще в 1496р., і це
поставило Штефана у небезпечне становище, тому що він мав
вирішити проти кого воювати: проти Туреччини, або проти
Польщі. Тому Штефан проінформував турків, що поляки хочуть
напасти на них. Тож турки підсилені молдавськими
підрозділами напали на Снятин і Коломию. Дізнавшись про це,
польське військо перейшло молдавський кордон в середині
серпня 1497р. [1, с. 62].
Тим часом молдавське військо збиралося біля м. Романів, де
на допомогу Штефану прийшли: 12 тис. угорців на чолі з
Драгффі, волоський господар Раду Великий з 8 тис. осіб, та
кілька тисяч османського війська. Військо поляків нараховувало
80 тис. але половина – це була прислуга. 26 вересня 1497 р. Ян
Ольбрахт почав облогу Сучави яка тривала три тижні. Через
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нестачу фуражу та провіанту, поширення заразних хвороб та
втрат у війську, король підписав мирний договір зі Штефаном.
Але молдавський господар влаштував засідку в Козьминському
лісі, в яке 26 жовтня польське військо і потрапило. В цій битві
поляки зазнали значних втрат і мало не загинув сам король.
Після цього молдавські загони не давали спокій полякам аж
поки вони не дісталися Чернівців, але брід через р. Прут
поблизу міста був перекритий молдавськими військами тож Ян
Ольбрахт зупинився у місті.
До Штефана дійшла звістка, що зі Снятина виступило „друге
лядське військо” нараховувало лише 600 мазовецьких
кіннотників [3, с. 33]. Штефан дав своєму воєводі Болдуру 3 тис.
воїнів і наказав знищити їх. Вранці, 29 жовтня відбулася битва
під Ленківцями, де останні були розбиті, але цього ж дня з боку
Снятина виступив кількатисячний загін литовської кінноти під
командуванням С. Кишки, який йшов на допомогу Яну
Ольбрахту [1, с. 65]. Болдур спробував їх зупинити під
Шипинцями, але був розбитий. Після приходу загону Кишки
становище поляків поліпшилось і польський король 30 жовтня
наважився переправитися через Прут.
Отже польсько-молдавська війна 1497–1499 рр. була
невдалою для Польщі і закінчилася для Яна Ольбрахта
катастрофою. Війна завершилася укладанням, у квітні 1499 р.
миру та союзу між польською і молдавською сторонами.
Фактично дана поразка і відповідно мир остаточно вивели
Молдову з під юрисдикції Польщі й дали можливість Штефану і
його нащадкам проводити власну (хоч і не довго) зовнішню та
внутрішню політику.
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Тетяна Томюк
Науковий керівник – к.і.н., доц. Горук А.І.
Міжнародна політика Англійської монархії в другій
половині ХVI ст.: шлях до статусу
колоніальної наддержави
Міжнародну політику другої половини ХVI ст. формували
відносини основних політичних сил Європи: Англії, Франції та
Іспанії. Іспанські Габсбурги (Карл V й Філіп ІІ), формуючи
амбітні плани встановлення гегемонії в Європі, бувши оплотом
католицизму, не врахували сил опозиції, згуртованої навколо
протестантської Англії.
Англійська монархія у зазначений період дотримувалась
континентального та колоніального векторів своєї міжнародної
політики. Шлюбний союз 1554 р. королеви Марії І Тюдор та
Філіпа ІІ Габсбурга спрямував Англію у фарватер іспанської
політики [3, с. 3]. Цілком закономірно, що кінець 1550-х –
перша половина 1560-х рр. пройшли в гострій англофранцузькій боротьбі. Вогнищем змов та інтриг Франції проти
Англії стала Шотландія. Кінець 1560-х рр. знаменувався
загостренням англо-іспанських відносин, причому, не тільки на
європейському континенті. У контрольованому ж Іспанією
«Новому світі» розгортались досить значні несанкціоновані
збройні сутички між англійцями та іспанцями.
Початок 1570-х рр. знаменувався в європейських
міжнародних відносинах важливими змінами. У м. Блуа
(Франція) 19 квітня 1572 р. був підписаний франко-англійський
союзний договір. Ця подія в англійській науковій літературі
дістала назву «дипломатичної революції», що означало перехід
від традиційної антифранцузької політики до антиіспанської,
розрив з Іспанією заради союзу з давнім ворогом – Францією [2,
с. 12]. Власне, з цього часу спостерігається зміна
зовнішньополітичних орієнтирів Англії – відмова від
територіальної експансії на континенті Європи та перенесення
центру зовнішньополітичного тиску на економічну та
колоніальну експансію. Уже у XVI ст. в Англії мала місце
широка пропаганда колоніальної експансії. Незважаючи на це, в
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англійській історіографії можна зустріти твердження про те, що
колоніальна експансія Англії починається тільки з XVII ст., а всі
експедиції другої половини XVI ст. вважаються лише
науковими подорожами, дослідженнями [4, с. 269].
Водночас, з кінця XV ст. англійська буржуазія звертає свій
погляд на північний-захід та північний-схід. У результаті цього,
були створені Московська, Китайська, Турецька, Левантська,
Ост-Індська (утворена в 1600 р.) торгівельні компанії. Остання
заклала основу Британської колоніальної імперії [1, с. 61]. Не всі
з них виявилися чинними – відбувався і розпад цих компаній,
оскільки споряджені експедиції досить часто не виправдовували
себе. Англійський торгівельний капітал почав також зміцнювати
свої позиції в таких країнах, як Іран, Сирія, Єгипет тощо.
Отже, внаслідок згаданих зовнішньополітичних процесів, з
другої половини XVI ст. Англія посилює сходження до статусу
провідної європейської держави, поклавши кінець прагненням
Іспанії домінувати в Європі. Складні міжнародні стосунки не
завадили Англії претендувати на статус колоніальної
наддержави. Шлях капіталістичного розвитку, поміркована
політика Єлизавети І Тюдор сприяли тому, що саме Англія, а не
Іспанія чи Португалія, задавала надалі тон у «великій»
європейській політиці.
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Руслана Федорук
Науковий керівник – доц. Осадца І.С.
PR-технології на службі маніпуляції суспільною
свідомістю
Зв’язки з громадськістю (PR) як наука, що має справу із
суспільною думкою, представляють особливий інтерес для
дослідників інформаційно-психологічних впливів. На думку
українського вченого Почепцова Г.Г., будь-яка кампанія в галузі
PR може розглядатися як інформаційна міні-війна, оскільки в
ній завжди присутні агресивні цілі (не за способом досягнення, а
за результатом) [1, с. 176]. Проте PR-технологія як технологія
маніпуляції суспільною свідомістю на 180 градусів змінює
схему впливу пропаганди. Для паблік рілейшенс основним в
комунікації вважається зворотній зв’язок від об’єкта впливу
(тобто від аудиторії, народу). Саме тому PR будується навколо
таких двох центральних понять, як цільова аудиторія й ключове
повідомлення.
У підручнику Королько В.Г. «Основи паблік рилейшнз» дається наступне визначення PR: паблік рілейшнз – це спеціальна
система управління інформацією (у тому числі соціальною),
якщо під управлінням розуміти процес створення зацікавленою
стороною інформаційних мотивів та інформації, поширення готової інформаційної продукції засобами комунікації для цілеспрямованого формування бажаної громадської думки [2, с. 30].
Функція впливу – одна з характерних рис PR – яка полягає у
контролюванні думки та поведінки громадськості, часто
піддається критиці за можливість маніпулювання свідомістю і
поведін-кою людей у певному напрямку. Адже за своїм
характером ціленаправлені дії в PR-діяльності є інформаційнопсихологічни-ми, тобто вони не лише інформують про
діяльність організації, але і спрямовані на формування до неї
позитивного ставлення.
Навіть так званий «білий PR» (тобто не за гроші, такий, що
не поливає нікого брудом) несе інформаційні перекручування
дійсності. Хитрість «білого PR», як визнають самі професіонали,
в інтерпретації правдивих цифр і фактів, включаючи компонування інформації (маніпулювання нею). Так, про один факт
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можна крикнути, а про інший – прошепотіти, десятий за значимістю факт висунути на перше місце, а перший – на десяте.
У зв’язках з громадськістю саме текст – не лише засіб і спосіб соціальної комунікації, але й один з особливих видів PRтехнологій. Основний секрет PR-текстів – маніпулятивність.
Маніпуляції створюються й удосконалюються в піар-акціях з
метою забезпечення вигідного становища чогось або когось. Фокусування інформаційних блоків, селекція фактів, неможливість
їх верифікації, недостатня легітимність інформації – все це
прояви маніпулятивних комунікацій. Неясності, що виникають
через перефразування і заміну значень, перекручування фактів,
стереотипізацію образів, етнокультурних уявлень і багато іншого стають невід’ємною частиною PR-технологій [3, с. 11-12].
Крім того, для досягнення бажаного результату PRманіпуляцій застосовують різноманітні методи впливу на громадськість, зокрема такі прийоми навіювання і переконання, як
цілеспрямований відбір і традиційне подання тільки позитивних
чи тільки негативних фактів; подання тверджень чи запитань,
що можуть викликати емоційну реакцію об’єкта переконування;
використання образливих епітетів і метафор; експлуатацію
сакральних для народу понять та почуттів; блеф та ін. Також
серед ефективних форм PR, які діють у суспільстві як маніпулятивні, можна визначити наступні: цілеспрямовані соціологічні
опитування, прихована агітація, анекдоти, реклама, «мильні
опери» тощо.
Отже, сучасний PR є технологією контролю над комунікативною сферою і прихованого управління (точніше, маніпуляції)
суспільною свідомістю.
Список літератури:
1. Жарков Я.М., Дзюба М.Т., Замаруєва І.В., ін. Інформаційна
безпека особистості, суспільства, держави: Підручник. – К.:
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. –
274 с.
2. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М.: Рефл-бук, К.:
Ваклер. – 2001. – 528 с.
3. Синельникова Л.Н. PR–коммуникация: векторы системного
описания. // Вісник Луганського національного ун–ту імені Тараса
Шевченка. № 20 (207). – Луганськ, 2010. – С. 9–17.

168

Марія Федорюк
Науковий керівник – доц. Юрійчук Є. П.
Роль політичних партій у формуванні зовнішньої
політики Республіки Молдова
Вивчення факторів, які впливають на зовнішню політику
Республіки Молдова, актуальне для України в силу
геополітичного сусідства, подібності завдань зовнішньої
політики та питань національної безпеки. Оскільки на
сучасному етапі політичні партії еволюціонують від
«посередника» між державою та громадянським суспільством
до суб’єкта державної політики, в тому числі й зовнішньої, який
бере безпосередню участь в її формуванні, дослідження їх
діяльності в цьому напрямку має важливе значення.
На етапі становлення партійної системи Республіки Молдова
(РМ) зовнішньополітичні орієнтації окремої партії були
основним критерієм для визначення її місця в партійній системі
за системою координат «ліві-праві». Так, вважалося, що ліві
партії виступають за інтеграцію РМ до СНД і пріоритетними
вважають відносини з Російською Федерацією (РФ), партії ж
правого спрямування наголошують на інтеграції до
Європейського
Союзу
(ЄС).
Серед
центристських
найпопулярнішими були і є ідеї багатовекторності.
Залежно від потреб і запитів різних верств молдовського
суспільства воно підтримувало ту чи іншу партію, яка
проводила відповідну зовнішню політику. Так, після закінчення
періоду «демократичної ейфорії» початку 90-х років ХХ ст.,
значна частина суспільства стала підтримувати ідеї реінтеграції
СРСР. З причин як політичного, так і економічного характеру
політична еліта визнавала за необхідне співробітництво в
рамках СНД, а тому в прийнятій 1995 р. Концепції зовнішньої
політики РМ визначено пріоритетними відносини Молдови з
РФ, Україною та Республікою Білорусь [2], що не повністю
відповідало її національним інтересам.
На парламентських виборах 2001 р. Партія комуністів
Республіки Молдова (ПКРМ) йшла на вибори під лозунгами:
розглянути питання приєднання Молдови до союзу Росії та
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Білорусі, надати російській мові статус другої державної й
отримала 50,07 % підтримки [3]. Однак перебування при владі в
Молдові ПКРМ 2001-2009 рр. стало періодом трансформації
відносин Молдови та ЄС і вплинуло на зміну сприйняття ЄС
усередині держави. ПКРМ після 2003 р. радикально змінила
зовнішньополітичні пріоритети, що було пов’язано, насамперед,
з активізацією політики ЄС щодо Молдови та посиленням
залежності молдавської політичної еліти від Євросоюзу,
суспільна
думка
відігравала
другорядну
роль.
На
парламентських виборах 2005 р. ПКРМ отримала більшість
голосів (46,1%), проте вже з абсолютно протилежною позицією
в зовнішньополітичній сфері, проголосивши курс на
європейську інтеграцію [1]. Зміну вектора зовнішньої політики
ПКРМ зумовили наступні причини: 1) кольорові революції в
Україні та Грузії; 2) зростання підтримки європейських
цінностей серед населення; 3) тимчасове «охолодження»
відносин з Росією. Уперше політична еліта проявила єдність
щодо зовнішньополітичного курсу держави, що було не
характерним для поляризованої партійної системи Молдови.
Прихід до влади «Альянсу за Європейську інтеграцію» посилив
інтерес ЄС до Молдови.
Отже, відсутність законодавчо закріпленої загальної концепції розвитку, заснованої на
національних пріоритетах, не сприяє виробленню загальнодержавної стратегії зовнішньої
політики і посилює впливи правлячих політичних партій у вирішенні питань зовнішньої
політики.
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Юлія Федуняк
Науковий керівник – доц. Катеринчук П.М
Загрози інформаційній безпеці України в умовах
багатовекторної зовнішньої політики
У 2010 році пріоритетним напрямом зовнішньої політики
України було проголошено позаблоковість і нейтралітет, що на
практиці проявляється у багатовекторності [1]. Це означає, що
держава у своїй зовнішньопополітичній та безпековій діяльності
повинна покладатися перш за все на власні сили і ресурси.
Зокрема, це стосується й загроз і викликів, що постають при
забезпеченні національної безпеки. Серед них необхідно виділити
інформаційну сферу, яка у нас час відіграє надзвичайно важливу
роль, сприяючи утвердженню держави у сучасному складному і
багатовимірному світі.
Засадничі документи детально аналізують ряд викликів для
держави в інформаційній сфері. Зокрема, закон України «Про
основи національної безпеки» зазначає, що в інформаційній сфері
ними, зокрема, є: прояви обмеження свободи слова та доступу
громадян до інформації; комп'ютерна злочинність та
комп'ютерний тероризм; розголошення інформації, яка становить
державну та іншу, передбачену законом, таємницю, а також
конфіденційної інформації, що є власністю держави або
спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів
суспільства і держави; намагання маніпулювати суспільною
свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної
або упередженої інформації [2].
Аналіз загроз в інформаційній галузі засвідчує їх загальний
характер і демонструє потребу вироблення нових підходів,
виходячи із проголошених зовнішньополітичних пріоритетів.
Основну увагу необхідно приділити захисту інформаційного
простору держави від зовнішніх спроб маніпулювати свідомістю
українських громадян з метою створення стереотипів, що не
відповідають стратегічним інтересам нації і держави. В умовах
нейтралітету і позаблоковості Україна стає полем боротьби
різних зовнішніх ідеологічних впливів, які намагаються
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нав’язувати нашому суспільству власне бачення вибору
геополітичних та цивілізаційних орієнтацій
на стратегічну
перспективу. При цьому використовуються ресурси національних
телеканалів, мережі радіостанцій, а також Інтернет.
Останнім часом найбільш агресивно проводиться кампанія так
званого «Українського вибору», основна мета якої – нав’язати
ідею необхідності вступу нашої держави до Митного союзу Росії,
Казахстану і Білорусі як першого кроку реінтеграції на теренах
колишнього СРСР. Про заангажованість цієї організаціє свідчить
навіть те, що у неї відсутня україномовна версія сайту [3].
Звичайно, держава не повинна обмежувати свободу
висловлення, проте її обов’язком є формулювання певних ідей та
їх відстоювання в інформаційному просторі. На жаль, останні
кілька років тут спостерігається майже повний вакуум, бо
держава самоусунулася від цього. Під виглядом дотримання
демократії та плюралізму думок з українського суспільства
вимиваються елементи національної ідентичності, ставляться під
сумнів перспективи самостійного розвитку української нації і
держави. Можна із жалем констатувати, що переважна більшість
представників нинішньої влади не до кінця розуміє небезпеку
існуючих загроз в інформаційній сфері.
Отже, в українських умовах обрання багатовекторної
зовнішньої політики на жаль означає відсутність визначеності та
чітких підходів у сфері інформаційної безпеки. Держава повинна
розуміти, що в сучасних умовах існує тісний і нерозривний
взаємозв’язок усіх, без винятку, аспектів безпеки. Нехтування
нею може призвести до серйозних негативних наслідків у
розвитку української державності загалом.
Список літератури:
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Іван Фецик
Науковий керівник, проф.Кожолянко Г.К.
Збиральництво як галузь господарської діяльності
давніх українців
Серед галузей господарської діяльності та господарськокультурних типів заняття давніх українців значаться
збиральництво, мисливство і рибальство. Як присвоюючи галузь
господарської діяльності людини збиральництво є першим
цивілізаційним господарським заняттям.
Як відомо землеробству передувало збиральництво.
Численні викопні матеріали показують, що для їжі давня
людина використовувала ресурси рослинного і тваринного
походження: насіння, плоди, коріння , черепашки та ін. Про
збиральництво інформації дуже мало. Причин тут декілька, і
полягають вони, перш за все, у тому, що не всі рослини або їх
частини можуть зберігатись у викопному стані. Більше шансів
зберегтися мають рослини, які потребують теплової обробки
перед вживанням. Плоди, горіхи, лушпиння , кісточки мають
менше можливості потрапити у викопний стан. На
пізньонеолітичній стоянці Нідау, що має каліброву дату 34103380 рр. до. н. е. і розташований на березі озера Біл у Швейцарії,
знайдено велику кількість решток рослин , що збирались у лісі
або на луках. Це – насіння малини, ожини, суниць, бузини
декількох видів. Дослідник цих матеріалів вважає , що до списку
рослин, які збирають, можна ще віднести лободу білу та ріпак.
Насіння цих рослин знайдено у великій кількості в матеріалах
інших неолітичних стоянок з берегів озер Цюріх та Констанца у
Швейцарії.
Знайдені залишки людей в болотах Данії в шлунках яких
виявленоо насіння та зернівки 66 видів рослин, і лише шість з
них належали до культурних. Деякі із найдених дикорослих
рослин: плоскуха звичайна , або півняче просо, щавель
горобиний , лобода біла витка гречка. М. Л. Рева пише що ці
рослини вживалися у їжу і в Україні [1, с. 166]. Наприклад ,
півняче просо або плоскуха звичайна, яка зустрічається по
берегах водойм. Насіння її їстівне, з нього готують борошно та
крупу, що нагадує пшоно.
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Як у всіх неоенеолітичних племен Європи , збиральництво
було однією з галузей діяльності племен трипільської культури.
Відомості про збиральництво трипільських племен наводить
З.Янушевич [2]. Вона знайшла кісточки кизилу та їх відбитки на
фрагментах кераміки, відбитки насіння дикої груші та дикої
яблуні , обвуглені кісточки та плоди вишні , терену, калини. Не
виключно що також збирали дикий виноград. Ще в кінці XIX
він зустрічається в заплавних лісах долин Пруту та Дністра.
На поселенні Нові Русешти виявлено багато обвуглених
кісточок сливи. Ліси були джерелом деревини для будівництва,
палива, виготовлення різноманітних предметів побуту. З цією
метою могли використовуватися бук, дуб, липа, клен, ясен. Не
виключно, що трипільці збирали й використовували жолуді.
Адже відомості про знахідки їх на території Європи та Малої
Азії зустрічається в працях павлеоетноботаніків. Найбільша
знахідка жолудів походить з шарів епохи бронзи. Жолуді
містять багато корисних речовин – крохмаль, жири, цукор,
вітаміни. Але для вживання необхідно було звільнити їх від
гірких танінів шляхом тривалого вимочування. Висушені та
подрібнені жолуді перемелювали на борошно яке додавали до
звичайного борошна, що покращувало тісто. Враховуючи дані
пані логічного аналізу, згідно з якими трипільські племена жили
в оточені лісів та луків з різноманітною рослинністю, можна
зробити висновок, що вони мали можливість використовувати
багато видів трав’янистих та деревних рослин. Сюди можна
зарахувати дуб, бук, липу, клен, вербу, березу, глід, шипшину,
ліщину, бузину, ожину, малину, терен, дикі яблуні та груші та
багато ін.
Таким чином, археологічні матеріали засвідчують, що у
давніх українців періоду трипільської культури серед
господарських занять важливу роль відігравало збиральництво.
Список літератури:
1. Рева М. Л., Рева Н.Н Дикі їстівні рослини України. – К .: Наукова
думка, 1976.
2. Янушевич З. В., Трипільська цивілізація. – К. 2000.

174

Юлія Філіпчук
Науковий керівник – доц. Богатирець В.В.
Переклад як форма міжлітературних взаємин
До середини ХХ ст. мовознавцям довелося докорінно
змінити своє ставлення до перекладацької діяльності та
приступити до її систематичного вивчення. У цей період на
перший план почав висуватися переклад політичних,
комерційних, науково-технічних та інших “ділових” матеріалів.
У зв'язку з цим усе більш чітко стали усвідомлювати, що
основні труднощі перекладу і весь характер перекладацького
процесу зумовлюються у структурах і правилах функціонування
мов, які залучені до цього процесу.
Насправді, поняття перекладу значно ширше, ніж те, що ним
ми звичайно послуговуємося. Відомий мовознавець, член
Празького лінгвістичного гуртка Р.Якобсон виділив три типи
перекладу на основі семіотичного підходу: внутрішньомовний
переклад, або перефразування, тлумачення словесних знаків за
допомогою інших словесних знаків тієї ж мови; міжмовний, або
власне переклад, тлумачення словесних знаків іншої мови;
міжсеміотичний переклад, або трансмутація, тлумачення
словесних знаків за допомогою несловесних знакових систем.
Зразком внутрішньомовного перекладу слугують різноманітні
адаптації художніх творів – від Подорожі Гуллівера,
адаптованої для дітей, до Шекспірового Гамлета, втиснутого в
одну сторінку коміксу; міжсеміотичний переклад блискуче
ілюструє Кармен — спершу повість Меріме (словесна знакова
система), потім несловесні системи – опера Бізе, балет Щедріна,
що переходять у словесні, зокрема, у поетичний жанр – Кармен
Цвєтаєвої, і врешті, численні кіно- і мультиплікаційні версії [1,
с. 18].
У сучасному перекладознавстві загальновизнано, що цитати
належить відтворювати за існуючими перекладами відповідних
творів, а не перекладати щораз наново, бо в такому разі вони
мають значно менше шансів бути впізнаними і чітко
асоціюватися з відповідними контекстами – а тим паче
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перетворитися на афоризми чи ідіоми. На час написання
“Лоліти” існувало принаймні чотири російські переклади
“Annabel Lee”. Початок вірша, що містить найбільш
використаний рядок (in a kingdom by the sea), який багато разів
повторюється, у цих перекладах звучать так:
Многие, многие годы назад,
У моря родной мне земли,
Жила одна девушка, звали ее
Красавицей Аннабель – Ли…
Українською мовою цей уривок звучить так:
Було це дуже і дуже давно,
В тій прибережній землі,
Де панна жила – ви чули її
Імення – Анабель Лі.
(М.Стріха)
У перекладі М.Стріхи конкретний рядок (“в тій прибережній
землі”) навряд чи можливо трансформувати так, як В.Набоков
трансформував
оригінал
(замість
“kingdom”
написав
“princedom”), не порушивши ритму. Однак заради збереження
тонкої іронії й естетики цільового тексту цим нюансом можна й
пожертвувати [2, с. 47].
Отже, час і стрімкі суспільні зміни в усьому світі вимагають
розвитку перекладознавства. Сьогодні має бути перекладено
значний масив як сучасної, так і вже засвоєної світовою
спільнотою наукової і художньої літератури. Таке завдання
потребує підготовки великої кількості кваліфікованих
перекладачів, якісне навчання котрих неможливе без
розвиненого перекладознавства.
Список літератури:
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Руслана Фітьо
Науковий керівник – доц. Богатирець В.В.
Створення та підтримка бренду країни: досвід Канади
На зламі 20-21 століття у період глобалізації, у мінливому
світі відбуваються якісні та кількісні процеси, зумовлені
позамовними чинниками – науково-технічним прогресом,
виникненням нових наукових напрямків і переглядом
традиційних систем наукових знань, взаємним перетином
окремих галузей науки й техніки, технологічних, економічних,
політичних, культурних та лінгвістичних змін. Усе це сприяло
утворенню нових слів-термінів для позначення нових концептів,
процесів які відображають нові реалії: мондіалізм, ґлокалізація,
стереотипізація, етноменеджмент, етноглобалістика, люстрація,
деколонізація, регіоналістика, дедоляризація, брендинг.
Звісно, головним чинником появи таких концептів був
чинник позамовний, пов’язаний з поширенням світової ідеї
об’єднання народів на нових демократичних принципах, що
призвело до зближення концептуальних картин світу різних
мовних спільнот і відповідного розширення в них спільних
фрагментів. Одним із пріоритетних глобальних трендів
сучасності є національний брендинг – глобальний процес, який
складається із безлічі різних етапів і напрямків. Досвід
провідних країн світу показує, що їх цілісні і потужні бренди
нині мають не так еквівалентні конструкти свого іміджу, як
пропонує С.Анхольт, як окремі пріоритетні тенденції свого
позиціонування. Top-5 країн з Індексу брендів країн Future
Brand це – Канада, Австралія, Нова Зеландія, Сполучені Штати
Америки та Швейцарія. На сьогоднішній день Канада має
сформований стійкий імідж стабільності, прогресу, безпеки,
толерантності та високої якості життя [1, с. 8].
Маркетинг інфраструктури є основним напрямком
територіального
брендингу
в
Канаді,
причому
він
представлений на всіх рівнях державного управління.
Враховуючи, що дана стратегія найбільш витратна,
довгостроковою і трудомісткою, можна переконатися в
серйозності прагнень уряду країни зробити кленовий лист
країною брендом номер один в світі .
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У 2010 році Канада зайняла дев’яте місце (77 балів зі ста) в
рейтингу Quality of Life Index, що аналізує країни світу за
критеріями вартості проживання, стану інфраструктури,
економічними показниками, рівнем свободи та іншими [2, с. 16].
Історично справедливо буде назвати Канаду країною
переселенців. Крім того, канадці звиклися з постійним
припливом іммігрантів, і вважають, що приїзд фахівців з різних
країн світу збагачує їх національну культуру. Великою мірою
ідеї плюралізму культур та полікультурного виховання
реалізуються в Канаді, де з цими ідеями пов’язують пошук
„канадської ідентичності” [3, с. 84].
Отже, сучасне світове політичне поле – це боротьба
конкурентоспроможних брендів країн за визнання та їх
авторитету в світі. Ідеальною парадигмою розвитку держави та
закріплення її бренду в світі є синкретичність стратегії розвитку
її національних інтересів і конститутивний вплив на світові
процеси сучасності. Грамотна державна політика дозволила
Канаді з її розвиненою індустріальною економікою і багатими
природними ресурсами домогтися відчутного успіху в
просуванні на світовій арені свого позитивного іміджу.
Свідченням цього є не лише високі місця країни в міжнародних
рейтингах, стабільні позиції в міжнародних організаціях, а й
величезні потоки інвестицій, кваліфікованих фахівців і
студентів.
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Назарій Христан
Науковий керівник – к.і н., аситент Филипчук О.М.
Ханські ярлики на руські землі для ВКЛ: проблема
рецепції
Південноруські території протягом декількох століть
служили об’єктом агресії польських і литовських князів, а також
ханів
Криму.
Вважаючи
свою
державу
головним
правонаступником територій Золотої Орди, хани з метою
врегулювання статусу південноруських земель, захоплених
Литвою, надсилали князям послання у вигляді ярликів. Виникає
питання – як реагували на претензії кримських ханів самі
литовські правителі, що захопили південноруські землі силою
зброї? Як не дивно, вони були зацікавлені в отриманні ярликів
не менше, ніж хани – у їх видачі.
На підставі ярлика Менглі-Гірея 1472 р. можна зробити
висновок, що перший наступник Хаджі-Гірея Нур-Девлет (в
ярлику „великий цар наш брат старший” [2, с. 539]), після свого
воцаріння – ймовірно у 1466 р. – видав ярлик схожий і
стверджувальний до ярлика Хаджі-Гірея. Ярлик Менглі-Гірея
1472 р. Практично ідентичною є і вимога виплати „доходів і
пожитків” на користь Криму: „Також зобов’язані, як і перед тим
служили, з тих замків (і сіл) і данину неодмінно зобов'язані
давати, а якщо не будуть слухняні, тоді буде їм недобре і дали
ми це наш лист під золотою печаткою” [2, с. 540].
Аналіз змісту ярлика Менглі-Гірея 1506–1507 рр. дозволяє
зробити висновок, що литовські посли приїжджали в Крим з
власними проектами ярликів, які потім затверджувалися ханом:
„До нашого батька, до Ач-Гірея, царя, ваші великії посли
приїхавши, ту вписанність міст в ярликах взяли”. Як бачимо зі
слів Менглі-Гірея, традиція надання своїх проектів ярликів
литовськими князями, була притаманна часам Ач-Гірея він же
Хаджі-Гірей (1441–1466 рр.). Продовжилась вона у XVI ст. Із
того же ярлика бачимо: „А до мене приїхав від брата нашого
Казимира-короля, воєвода Троцький, пан Богдан Андрушкович,
батька нашого ярлик з собою принесли про Київ і про
Смоленськ, і про інші городи ярлик взяли” [1, II, с. 4-5].
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Литовські князі чудово розуміли, що хани в разі не
досягнення згоди з Литвою зможуть підкріпити свої претензії на
спірні землі спустошливими військовими набігами. Такі набіги
на Київщину здійснювали Саїд-Ахмед в 1449–1452 рр. і МенгліГірей у 1482 р., їх наслідки були більш руйнівні для литовської
казни, ніж виплата сум, обумовлених при отриманні ярликів [4,
с. 141].
У середині XV ст., коли литовське панування на південноруських землях встановилося в повній мірі, в окремих містах
продовжували сидіти татарські баскаки, що відали збором
податків на користь ханів. Можливо між татарськими ханами і
литовськими князями існувала угода (не увійшла до ярлика), що
на спірних територіях будуть створені якісь „буферні” держави
під управлінням литовських підданих, але татарського
походження.
На рубежі XIV–XV ст. у Литві була велика кількість татар –
частина потрапила туди в якості полонених (Київський літопис
під 1394 р. повідомляє про полоненні Вітовтом „десятки юрт
татарських”, які він поселив біля Вільно ), інші самі переходили
до литовських князів на службу , рятуючись від наслідків смути
в Орді [3, с. 73]. В результаті на територіях Литовського
великого князівства, на які претендували ординські, а потім і
кримські хани, з’явилася „Яголдаєва тьма” (приблизно 1440–
1486 рр.), володіння князів Глинських (XV-XVI ст.) під владою
правителів татарського походження. Можливо, це і було свого
роду компромісним рішенням долі цих земель [2, с. 141–144].
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Петро Чикалюк
Науковий керівник – доц. Слюсар О. Ф.
Лексичні запозичення в польській мові
На думку сучасного філософа Мартіна Бубера (1878-1967)
місією людини є невпинний діалог. Тільки зв'язок зі світом і з
іншими людьми дозволяє їй повною мірою реалізувати свої
можливості, а допомагають людині в цьому лінгвістичні
запозичення, що полягають у впровадженні до мови різних
елементів іншомовного походження.
З огляду на шляхи проникнення в польську мову лексичні
запозичення ділимо на:
1. матеріальні запозичення – прослідковуються у польській
мові безперервно – поділяються на підгрупи:
а) прямі – слова, які опинились у польській мові, наприклад,
у зв’язку із німецькою окупацією під час Другої світової війни –
Wermacht, Gestapo, Volksdeutsch;
б) непрямі – середньовічні запозичення, що стосуються
християнської літургії – з латинської (рідше грецької) за
посередництвом чеської мови – chrzest, ofiara, anioł, kielich,
diabeł, msza;
в) запозичення з шістнадцятого століття – італійські (після
шлюбу Сигізмунда Старого з королевою Боною) – marcepan,
seler, kalafior, bransoleta, bankier, pałac, tort, bank;
г) з англійської мови – характерні для ХХ століття і донині –
стосуються спорту, поп-культури, економіки, інформатики і
повсякденного життя (після 1989 р.).
2. кальки (структурні запозичення) – czasopismo (німецькою
„Zeit” + „schrift” – польською „czas”+ „pismo”), być na topie;
3. штучні – неологізми з частинок різних мов – дві іноземні
частинки (telewizja – tele з грецької „на відстані” і wizja з
латинської „бачити”);
4. гібриди – частинка польська + іноземна частинка – być na
topie, jest O.K., super zabawa, zabukować (zarezerwować), jest cały
happy;
5. семантичні – mysz (частина комп'ютера).
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Лексичні запозичення з’являються в польській мові з самого
початку її розвитку та є свідченням багатих політичних та
культурних відносин Польщі з іншими державами.
Найстаршими
запозиченнями
в
польській
мові
є:
1. лексема cesarz – з латині – запозичення з періоду до
прийняття християнства. Латинська основа лексеми була
запозичена за посередництвом Готів та стала визначенням
влади;
2. лексема pop – за посередництвом германських мов.
У п'ятнадцятому столітті була однією з назв характеристичною
для духовенства. Сьогодні у польській мові pop – це духовний
Православної церкви.
3. лексема ksiądz – з германської, є польською
трансформацією грецького слова „kunnigs” лідер, правитель.
У старопольській мові означав світську особу.
Лексичні запозичення домінували в польській мові в
основному в давньопольському та середньопольському періоді.
У давньопольському періоді найбільший вплив на лексику
мала чеська мова, за посередництвом якої польська мова
збагатилася лексемами, пов'язаними із:
- справами віри і релігії (kościół, ołtarz, msza, opat);
- політичними і культурними справами – ці впливи призводили
до зміни фонетичної основи польського слова (wiesiele – wesele,
sierce – serce);
- іншими тематичними сферами – лексема „kmieć” означала
підданого, селянина, з чотирнадцятого століття означала
нижчий статус людини.
Запозичень не можна уникнути, вони природні для кожної
мови, але не можна ними зловживати чи намагатися їх
позбавитися, тому що завдяки їм мова постійно збагачується.
Список літератури:
1. Rybicka H., Losy wyrazów obcych w języku polskim. – Warszawa,
1976. – 151 c.
2. Słownik wyrazów obcych. – Warszawa, 2002. – 211 c.
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Анастасія Швець
Науковий керівник – проф. Ротар Н. Ю.
Інтернет як елемент політичної комунікації
Загалом «комунікація» розуміється як передача між людьми
за допомогою мови, жестів, а також зображень та інших
символьних форм, що зафіксовані на матеріальних носіях [1].
Можна констатувати, що комунікація, має тривалу історію,
оскільки вона виникла з появою суспільства і розвивається
разом із ним. Причому з давніх часів комунікація почала
використовуватись і як інструмент політичного впливу.
На даний час усі існуючі комунікаційні канали поділяють на
2 групи:
 природні ( вербальні та невербальні канали.)
 штучні – документальні й електронні комунікаційні
канали.
Інтернет варто розглядати в якості нового каналу
комунікації, який належить до розряду штучних електронних
каналів комунікації [1].
У сучасному світі інтернет стає досить популярним,
особливо у виборчих кампаніях. Саме інтернет, точніше
персональний сайт, дав змогу одному з основних кандидатів на
пост президента США Дж. Керрі встановити рекорд: зібрати
більш як 100 млн. доларів пожертвувань, тоді як його супернику
– Дж. Бушу – лише 55 млн. [2]. В інтернеті відбуваються такі
політичні процеси, як поширення політичної інформації,
формування громадської думки, визначення порядку денного
політичних дій, організаційне структурування та мобілізація
політичних сил.
До переваг інтернет-технологій можна віднести:
 легкість і швидкість публікації інформації;
 доступ до цільової аудиторії шляхом автоматичного
встановлення
географічного
місцерозташування

користувача через ІР-адресу й показ «відповідної»
реклами на сайті;
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 відсутність просторових і часових обмежень;
 швидкий зворотний зв’язок;


створення видимості підтримки політика інтернетаудиторією;
 дешевизна рекламної кампанії;
 законодавча неврегульованість віртуального простору,
що дає змогу обходити обмеження щодо використання
коштів із виборчих фондів і вдаватися до нечесних
методів боротьби без жодних наслідків. Так, у США
відсутність законодавчого врегулювання діяльності
інтернет-кампаній уможливлює проведення агітації за
кандидатів будь-кому;
 постійне збільшення аудиторії Інтернету [2].
До недоліків застосування інтернет-технологій слід віднести
обмеженість сфери їхнього впливу, що значно знижує їхню
ефективність. Це особливо актуально для України, яка не
належить до технологічно розвинених країн, де доступ до
інтернету мають майже 90% населення.
Отже, інтернет став невід’ємною складовою інформаційного
простору суспільства, що розвивається в постмодерну епоху. І
хоча в мережі Інтернет фактично не створюється ніякого знання,
зате багаторазово збільшуються можливості здійснення
комунікацій, ефективність використання інформації з
політичною метою. З появою інтернету в політичній сфері стали
активно використовуватися технології віртуального простору,
внаслідок чого з’явилися відповідні, принципово нові способи
політичної комунікації.
Список літератури:
1. Медвечук М.М. Інтернет як новий канал політичної комунікації:
масової, групової та міжособистісної / М.М. Медвечук. – [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/komentari
2. Особливості використання Інтернету у виборчій кампанії. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/812/
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Ірина Шевчук
Науковий керівник – доц. Катеринчук П.М.
Формування громадської свідомості та суспільнополітичних переконань у мережі інтернет
Громадська свідомість є соціальним феноменом, адже
формується і розвивається разом із суспільними благами та
реаліями. Вона відображає всю складність та протиріччя
суспільного життя, при цьому може бути адекватною реальному
станові речей або містити хибні уявлення. З появою класового
суспільства, громадська свідомість набула класової структури з
різноманітними формами, серед яких варто виділити політичну,
оскільки вона є активним чинником політики, передусім через
те, що здатна випереджувати практику, а отже, прогнозувати
політичні процеси [1].
Сьогодні одним із основних джерел політичної інформації є
інтернет, який набуває дедалі більшої популярності та стає
потужним агентом впливу на політичну свідомість і поведінку
людей, особливо молоді. Мережа продукує нові потреби та
очікування, змінює структуру інтересів і цінностей, створює
новий тип життєдіяльності, впливає на соціальне розшарування
суспільства,
створюючи
непропорційне
представництво
окремих ідей, політичних сил, національно-етнічних груп тощо.
Як зазначає російська дослідниця Н.Б. Кирилова, головні
функції інтернету проявляються у контексті процесу
соціалізації. Тобто мережа поступово замінює традиційні засоби
та інститути соціалізації членів суспільства [2].
Оперативність і доступність інформації в інтернеті це
безсумнівно перевага над іншими джерелами інформації. Ці
особливості привертають увагу молодих людей, які активно
цікавляться
політичним
життям
країни.
Мережа
є
альтернативним і плюралістичним джерелом і сприймається як
демократичне,
не
зіпсоване
цензурою
інформаційнокомунікативне середовище й авторитетне джерело оперативної,
неупередженої, гідної довіри інформації. У цьому водночас і
полягає небезпека використання мережі як джерела інформації:
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більша частина інтернет-користувачів впевнена, що уникає так
званого «промивання мізків» та у будь-який момент може
знайти цікаву інформацію в альтернативних ЗМІ. Проте, як
показує практика, така впевненість безпідставна, адже інтернетінформація, як правило, неперевірена і часто має сумнівне
походження, її автори невідомі, тому за її зміст ніхто не несе
відповідальність. Через це відкриваються широкі можливості
для маніпуляції аудиторією.
Водночас із активним розвитком інтернету пожвавився
діалог між політичними акторами та суспільством. Наприклад,
для того, щоб поспілкуватися з кандидатом від політичної партії
під час виборчої кампанії, не обов’язково йти на зустріч з ним.
Для цього можна відвідати спеціалізовані політичні сайти й
форуми, на яких можна спілкуватися на політичні теми,
контактувати із політиками та висловлювати свої ідеї у чатах у
режимі реального часу. Знайомство з політичними новинами
онлайн, участь в онлайнових опитуваннях і віртуальних
політичних дискусіях з однодумцями, опонентами, політичними
лідерами, ознайомлення з політико-правовими питаннями,
наприклад, із інформацією про права виборців, про те, куди
звертатися у разі виникнення проблем у день голосування тощо,
– усе це є якісно новою формою політичної участі [3].
Отже, громадська політична свідомість є важливим
елементом повноцінного суспільства, адже вона встановлює
правила та норми поведінки людей у всіх сферах життя соціуму.
Список літератури:
1. Природа громадської думки як стану масової свідомості.
Джерела та специфіка її формування. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://christsocio.info/content/view/469/102/
2. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і
політична свідомість громадян. – К.: ШСДО, 1994. – 112с.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://pravouch.com/page/tgp2/ist/ist-16--idz-ax239--nf-3.html
3. Бойко І., Халилова-Чуваєва Ю.А.. Роль ЗМІ у формування
політичної свідомості громадян. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/11_EISN_2011/Politologia/2_85133.doc.htm
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Ярослава Шеремета
Науковий керівник – доц. Герегова С.В.
Виступ-протест Івана Дзюби у кінотеатрі „Україна”
- важливий крок у розвитку дисидентського руху
в Україні
ХХ з’їзд КПРС став переломною подією в історії
українського народу. Критика культу особи Сталіна відкрила
можливість оновлення та лібералізації суспільства; стала
поштовхом до створення нової морально-політичної атмосфери
та розширення можливостей для творчої, наукової і культурної
діяльності небайдужої української інтелігенції [2, с. 44].
В результаті з’явилася нова плеяда молодих митцівшістдесятників, творчість яких свіжий подихом увірвалась в
українську культуру. Вони прагнули зламати шаблони і знайти
нові зображувальні форми, переступаючи через одномірне,
одноколірне догматичне сприйняття світу.
Центром шістдесятництва став Клуб творчої молоді в Києві.
Члени товариства проводили вечори пам’яті національнокультурного характеру, влаштовували мистецькі виставки та
літературні зібрання із читанням україномовних творів [1, с. 87].
Однак, невдовзі ситуація змінилася: національно-культурне
відродження не влаштовувало радянську владу. І хоча в умовах
лібералізації, коли було засуджено режим „кривавого
Торквемади” – Сталіна, уряд Хрущова не міг відкрито
проводити нові репресії, проте саме на часи відлиги припадають
численні випадки засуджень громадян за політичними
звинуваченнями [3, с. 31]. За даними КДБ, протягом 1954–1959
рр. в УРСР було ліквідовано 183 націоналістичні угруповання,
за антирадянську діяльність притягнено до судової
відповідальності 1879 осіб, „профілактовано” (піддано різним
формам залякування та адміністративного переслідування) 1300
осіб [3, с. 32].
Наприкінці серпня – на початку вересня 1965 р. у Києві та
Львові відбулися арешти помітних представників руху
шістдесятництва:
Я. Геврича,
братів
Горинів,
І. Геля,
М. Осадчого, М. Косіва, В. Мороза, П. Заливахи та ін. Радянська
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преса про це мовчала. Щоправда, на засіданнях партійного
активу повідомлялося про затримання групи націоналістів, які
розповсюджували антирадянську літературу, були пов’язані з
колишніми бандерівцями, мали підпільну друкарню і навіть
зберігали зброю [3, с. 47].
Вперше про арешти інтелігенції стало відомо 4 вересня
1965 р. Цього дня у кінотеатрі „Україна” відбувся прем’єрний
показ фільму С. Параджанова „Тіні забутих предків”. Після
виступу режисера слово взяв Іван Дзюба. Однак, замість
чергової промови він з обуренням повідомив присутнім про
таємні арешти серед молодої інтелігенції та назвав прізвища
арештованих. Його підтримали В. Чорновіл та В. Стус [1,
с. 107]. Протест був відкритим, різким і доволі неординарним:
цей виступ зруйнував монополію влади щодо інформування
громадськості.
Реакція влади була миттєвою: І. Дзюбу звільнили з роботи у
видавництві „Молодь” і виключили з аспірантури Київського
педагогічного інституту. В. Чорноволу виголосили сувору
догану за політичне хуліганство й запропонували подати заяву
про звільнення з роботи у газеті „Молода гвардія”. В. Стуса
відрахували з аспірантури в Інституті літератури АН УРСР.
Почалися утиски й переслідування ініціаторів та учасників
протесту [3, с. 49].
Отже, виступ-протест І. Дзюби у кінотеатрі „Україна” був
важливим кроком у подальшому розвитку дисидентського руху.
Вперше в історії покоління, яке ще пам’ятало чисельні репресії
попередньої епохи, відкрито виступило із засудженням дій
офіційних структур. Розпочалася нова сторінка у боротьбі за
національну самобутність, яку очолила українська інтелігенція.
Список літератури
1. Бажан О. Г., Данилюк Ю. З. Український національний рух. – К.:
Інститут історії України НАН України, 2000. – 232 с.
2. Баран В. К. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953-1985 рр. –
Львів: МП Свобода, 1992. – 124 с.
3. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 196080-х рр. – К.: Либідь, 1995. – 224 с.
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Олена Шкробанець
Науковий керівник – доц. Макух-Федоркова І.І.
Досвід використання спін-технологій у США
за часів Р. Ніксона
У наш час існує безліч різноманітних маніпулятивних технологій та прийомів, що формують т.зв. «сфабриковану символічну політичну реальність». Саме у США протягом XX ст. були
вироблені найбільш дієві технології управління суспільною думкою, які «продають громадянам певні переконання на замовлення політиків». Серед них особливе місце займають спінтехнології. Останні передбачають подання політичних ситуацій
у більш сприятливому вигляді, забезпечують виправлення висвітленої інформації у повідомленнях ЗМІ після того, як вони
набули несприятливого відтінку чи спричинили небажаний та
негативний імпульс громадської думки [1, с. 15].
Саме Річард Ніксон, маючи складні відносини зі ЗМІ та політичною елітою країни, став першим президентом США, який
блискуче оволодів маніпулятивними технологіями і при службі
комунікації у кого працювали спін-доктори.
Першими кроками Ніксона стало створення Служби зв’язку
Білого Дому, яку очолив відомий спеціаліст з комунікації Г.
Клейн.
З метою прояснення певних подій або явищ Г. Клей організовував неформальні ретельно сплановані зустрічі президента із
представниками мас-медіа. Їх називали «сесіями з продажу»
політичних програм та ідеологічних поглядів президента [2, с.
105]. Також широкого застосування набув спін-прийом представлення у пресі «ідеї дня», тобто щоденне створення для ЗМІ
спін-докторами тематичних рамок новин про діяльність президента. Ще одним засобом спіну за часів Ніксона стало ретельне
планування текстів його виступів. Промови президента зазвичай
складалися не більше ніж із ста слівта звучали настільки доцільно та завершено, що вже не було можливості їх редагувати, доповнювати, резюмувати чи інтерпретувати.
Водночас Ніксон надавав величезного значення телебаченню. Перші телевізійні прес-конференції президента відбувалися
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о дев’ятій годині вечора – в час, коли телевізійна аудиторія була
найбільшою і були адресовані не журналістам, а глядацькій аудиторії. Адже сам президент вважав ЗМІ своїм ворогом, зазначаючи про себе від третьої особи: «Ніксон використовував пресу і не дозволяв пресі використовувати себе…» [3, с. 35].
Проте навіть такий потужний маніпулятивний механізм не
зміг впоратися із розв’язанням Уотергейського скандалу. «У
цьому конфлікті ЗМІ зробили виклик та завдали поразки голові
виконавчої влади…змусивши піти у відставку одну із найвпливовіших постатей американської історії», – зазначив відомий
американський дослідник С. Хантінгтон.
Однак, незважаючи на вищесказане, саме Ніксон став першим американськими політичним діячем, який ефективно застосовував технології спіну. Тому з плином часу, думка Ніксона
про те, що «президенти повинні осягати мистецтво маніпулювання мас-медіа не тільки, щоб отримувати перемогу в політиці,
але і для того, щоб просувати власні програми, уникаючи обвинувачень у намаганнях маніпулювати» залишаться надзвичайно
актуальною.
Отже, саме у США у минулому столітті виникли найдосконаліші маніпулятивні технології громадською думкою, які, йдучи наперекір певним принципам етичності та моральності, забезпечували легітимізацію влади, створювали імідж політичним
акторам і долали резонанс думок, виправдовуючи подекуди жорстку риторику американського політичного курсу вищих ешелонів влади.
Список літератури:
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Дар’я Юркевич
Науковий керівник – доц. Гаврада І. О.
Політична карикатура в системі неформальної
комунікації
Карикатура (італ. caricatura, від caricare – навантажувати,
перебільшувати, підкреслювати) – це семантично ускладнений
текст, в основі якого лежить сатиричне або гумористичне зображення,
«в якому комічний ефект створюється з'єднанням реального та
фантастичного, перебільшенням і загостренням характерних рис,
несподіваними зіставленнями і уподібненнями; жанр образотворчого
мистецтва (зазвичай графіки), що є основною формою образотворчої
сатири, часто володіє тенденційною соціально-критичною
спрямованістю, описує які-небудь соціальні, суспільно-політичні,
побутові явища, реальних осіб або характерні типи людей» [4, с. 547].
Відзначимо, що політична карикатура є складовою частиною
політичного дискурсу. Комунікативна мета жанру політичної
карикатури полягає в осміюванні та гострій сатиричній критиці
відомих політичних діячів і значущих подій у сфері політики, в
маніпулюванні суспільною свідомістю, наприклад, шляхом
створення або розвінчання певного образу політика.
Карикатура – це найбільш гострий і дієвий засіб знищення
об’єкта критики. «Герої» карикатури зображені так, що видаються
мізерними, морально убогими. Карикатура – це своєрідний діагноз
суспільства. Особливістю цього жанру є те, що попри позірну антиморальність насправді він спрямований на ствердження моральності.
Серед інших інфографічних жанрів саме карикатура найчастіше пов’язана із політичною тематикою, тому виділяють політичну та соціальну карикатуру. Існують також так звані карикатурианекдоти, чи розважальні карикатури. Проте, серед виділених
різновидів рідко які бувають у «чистому» вигляді, оскільки, наприклад, політика тісно пов’язана із соціальними проблемами тощо.
Як і будь-яке складне явище, політична карикатура має низку
функцій та притаманних їй рис. Згідно класифікації Є. Артемової,
основною функцією політичної карикатури є сатирична функція.
Вона полягає в здатності карикатури створювати сатиричний ефект
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за допомогою розвінчання, викриття і осміяння значущих для
представників певної культури суспільно-політичних явищ.
Сатиричний ефект карикатури, зокрема, залежить від успішного
комбінування вербальних і паралінгвальних засобів.
Політична карикатура як різновид тексту виконує також
творчу функцію, тобто вона служить не лише передавачем деякого
повідомлення, але і генератором нових ідей. Нові ідеї, почерпнуті з
політичної карикатури, наприклад, можуть знайти своє вираження в
нових карикатурах, анекдотах та інших сміхових жанрах
політичного дискурсу [3, с. 126].
Карикатура відноситься до неформальних каналів комунікації.
Такі форми політичної комунікації, як анекдот, пародія, карикатура
«відіграють помітну роль у процесі сприйняття і розуміння того, що
відбувається в політиці, вони дозволяють орієнтуватися в різноманітті
політичних процесів і явищ, формувати ставлення до них, впливають
на поведінку людей в політиці» [2, с. 90].
Отже, карикатура займає помітне місце в системі
неформальної комунікації. З одного боку, вона як жанр спрямована
на інтелектуальну аудиторію, оскільки має прихований месидж,
який не завжди просто зрозуміти. З іншого боку, карикатура має
значний сугестивний потенціал, оскільки ідея автора, закладена в
карикатурі, в результаті співтворчості стає для адресата своїм
власним висновком, відкриттям. Такий процес відновлення задуму
призводить до того, що карикатура стає інструментом прихованого
(латентного) впливу і сприймається реципієнтом без належної
критичної оцінки.
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Діана Якімчук
Науковий керівник – проф. Круглашов А.М.
Перспективи становлення нового публічного
адміністрування в Україні
В сучасних умовах глобалізації, інформатизації суспільства,
надшвидких технологій і, разом з тим, загострення глобальних
проблем (зміни клімату, боротьби з тероризмом тощо) питання
структурного реформування політико-адміністративної сфери
виходить на перший план. Традиційний урядовий механізм уже
не спроможний генерувати нові внутрішні можливості для
економічного зростання й опановувати зовнішні можливості, а
також реагувати на виклики глобального світу. Постає
необхідність переосмислення системи державного управління та
вироблення нових підходів до нього.
У другій половині 80-х років у Новій Зеландії, Австралії,
США, Англії відбулась кардинальна трансформація класичної
бюрократичної парадигми управління, на зміну якій прийшла
концепція нового публічного адміністрування (НПА). В основу
НПА покладено принципи децентралізації, результативності,
орієнтації на споживача, запровадження інструментів бізнесуправління державними справами, зниження державних
видатків, професійної етики. Новий публічний менеджмент
характеризується перенесенням ознак, властивих ринку
(конкуренція, прибуток, витрати) у практику державного
управління, зокрема за такими напрямками: доцільна
приватизація; тендерні закупівлі; контрактний менеджмент
(аутсорсинг та аутстафінг); партнерство між державним,
приватним та громадським секторами; бенчмаркінг; формування
рейтингів територій; регіональні програми надання грантів;
проведення конкурсів на кращу громаду, район тощо з широким
оприлюдненням переможців і їх надбань [1].
Обравши євроінтеграційний шлях, Україна сьогодні
знаходиться на порозі структурних змін, зокрема реформи
державної служби. Нова редакція Закону України “Про
державну службу”, разом із Планом модернізації державного
управління, Стратегією державної кадрової політики на 2012-
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2020 роки та іншими нормативно-правовими актами покликані у
найближчі роки модернізувати вітчизняну систему публічного
адміністрування та привести її у відповідність до принципів
демократичного урядування. Пропонується якісно новий підхід,
який відповідає європейським стандартам державного
менеджменту і наближає державу до статусу інституту, що
обслуговує громадян, тобто робить її не знаряддям примусу, а
державою для людей, де чиновники надають якісні послуги,
розраховуючи на кошти платників податків, а не на хабарі. Мова
йде про становлення так званої сервісної держави, коли органи
влади підзвітні та відповідальні перед суспільством, а відносини
“уряд – громадянин” переходять у площину “постачальник
послуг - клієнт”[2, 3, 4].
Національне агентство України з питань державної служби,
будучи центральним органом виконавчої влади зі спеціальним
статусом, що забезпечує формування та реалізацію єдиної
цілісної державної політики у відповідній сфері спільно з
Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС,
здійснюють широкий спектр комплексних завдань у напрямку
модернізації [5, 6]. Проте для багатьох місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
інноваційні методи управління залишаються досі ефемерними, у
той час як незацікавленість та недостатня обізнаність державних
службовців у пропонованих системних змінах гальмують процес
їх впровадження.
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Надія Якобан
Науковий керівник – доц. Семенко В.В.
Роль міжкультурної комунікації в ХХІ столітті
В умовах глобалізації та розмивання кордонів, особливого
значення набувають не тільки економічні та політичні процеси в
державах світу, але й рівень культури різних народів, вміння
знайти спільну мову, незважаючи на різний менталітет та
світосприйняття. При вступі у комунікацію носіїв різних
культур цілком вірогідна поява певних проблем, що від початку
пов’язані з причетністю до різних культур. Проблемами такого
роду можуть бути труднощі в порозумінні, нерозуміння,
створення окремих упереджень, а у подальшому перебігу –
відмежування, скривдженість, психічна чи соціальна ізоляція.
Перекладений текст самобутній не стільки тому, що він
складається із мовних знаків, які актуалізують можливості іншої
мовної системи, але і тому, що ці мовні одиниці відповідним
чином монокультурно поєднані. Там, де мають місце
невідповідності між “вихідною культурою” і “культурою
призначення” (Ausgangskultur vs. Zielkultur), перекладач
стикається з проблемою: на яку із культур (вихідну чи –
призначення) має бути орієнтований його переклад.
З позицій дидактики і під кутом зору перекладу розбіжність
культур означає відмінність між “вихідною культурою” і
“цільовою культурою”. Таку розбіжність зумовлюють: 1) різні
мовні структури та різні мовні закони у контекстуально
адекватних ситуаціях; 2) різні норми вживання, такі як,
наприклад, фразеологічні звороти. До прикладу, такий крилатий
вислів як «Gut durch den Winter kommen», що дослівно
перекладається як «добре перезимувати», німці трактують як
«набрати зайвої ваги» [3, с. 194]; 3) різний соціокультурний
контекст: системи традицій, норм, оцінок; історичні і
географічні реалії, політична система, соціальний устрій, власне
розуміння культури, освітніх та соціальних ідеалів, табу тощо;
4) різний рівень пізнання окремого індивідуума, його
“горизонт”, а саме: соціальне довкілля, життєва практика,
здобуті навички, умови життя та праці, традиції, соціальний
статус і т. ін [2].

195

Комунікація через народи та культури сприяє розумінню
чужих культур, подоланню традиційної несумісності культур.
М. Байрам виокремлює такі види компетентності: 1) аналітична
компетенція – розуміння цінностей, вірувань, практик,
парадоксів іншої культури і суспільства, включаючи етнічне та
політичне розуміння, здібність встановлення зв’язків,
усвідомлення умов іншості; 2) емоційна компетенція – здатність
розкриття (емпатії) до різноманітних культурних досвідів і
впливів, інтерес та повага до чужих культур, цінностей,
традицій, досвіду – транснаціональна культурна емпатія; 3)
креативна компетенція – здійснення синтезу культур, бачення
альтернатив різноманітних варіантів, здатність використовувати
різні культурні джерела для оптимістичного натхнення; 4)
поведінкова компетенція – не лише володіння мовою, але й
робота як перекладача, вільне використання міжкультурних
невербальних кодів (природність), здатність до позбавлення
комунікативного непорозуміння у різних комунікативних
стилях [1].
Отже, для здійснення міжкультурної комунікації перекладач
повинен не тільки володіти мовами, але й уміти
переосмислювати отримувану інформацію та правильно її
інтерпретувати. Поширення міжкультурної комунікації сприяє
розвитку людини, об’єднанню народів і збагаченню культур.
Список літератури:
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Яна Алексеєва
Науковий керівник – доц. Михайлина Д.Г.
Особливості міжнародного туристичного маркетингу
На сьогоднішньому етапі глобалізації туризм займає одне з
провідних місць у сфері послуг у розрізі світового масштабу.
Використання маркетингового інструментарію зумовлює
ефективне позиціювання конкурентоспроможного туристичного
продукту. Узгодження стратегії маркетингу з іншими аспектами
діяльності туристичної фірми дозволяє не лише розвивати саме
підприємство, але й туристичну галузь в цілому.
Міжнародний туристичний маркетинг часто розглядається,
як сукупність заходів, спрямованих на задоволення туристичних
потре громадян іноземних держав. Туристичний маркетинг
відрізняється від маркетингу інших галузей через особливості
туристичного продукту. Зокрема, такий вид товару має
нематеріальну форму, може по різному сприйматися кожною
країною, має сезонний характер і різниться, в залежності від
смаків та уподобань споживачів.
Основною метою маркетингу туризму є розробка
конкурентоспроможного продукту та його просування на
міжнародному ринку. Відповідно виділяють такі функції цього
маркетингу:
- проведення маркетингових досліджень на національному
рівні;
-розробка маркетингових концепцій з рекомендаціями щодо
їх реалізації підприємствами;
-консультаційні послуги з питань реалізації маркетингової
стратегії;
-допомога в сфері проведення реклами і налагодженні
зв’язків з громадськістю;
-створення позитивного іміджу країни, а також просування її
як привабливого туристичного напрямку для іноземних
туристів. [1, с.102]
При формуванні концепції маркетингу пріоритетними
зазвичай визнаються такі напрями, як товарна політика
(передбачає створення туристичного продукту), цінова політика
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(встановлення найбільш вигідних цін), збутова політика (пошук
і вибір каналів розповсюдження), а також комунікаційна
політика, яка охоплює найефективніші методи просування
туристичного продукту. [3, с.79]
Міжнародний
туристичний
маркетинг
забезпечує
інноваційний розвиток міжнародного туризму, налагоджує
відносини з постачальниками, проводить активну політику
зв’язків з громадськістю, тощо. Також важливим є поняття
бренду туристичної послуги.
З маркетингового погляду туристичному продукті є деякий
дуалізм.
З
одного
боку,
маркетингова
діяльність
використовується безпосередньо постачальниками туристичних
послуг, а з іншого, використовується органами місцевої влади
для співпраці з постачальниками туристичних послуг. Термін
“бренд туристичного продукту” розглядається у двох вимірах. У
вузькому значенні, це аналогія бренду, який використовується у
будь якій галузі. У широкому – відповідно до сфер і
туристичних регіонів, розглядається як комплекс заходів,
застосовуваних у місцевому туристичному продукті. [2, с. 132]
Отже, успіх маркетингової діяльності туристичних фірм
залежить від індивідуальних потреб різних категорій
споживачів, які купують туристичний продукт, маючи на те
різні мотиви.
Список літератури:
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2.Panasiuk. A. Marketing concept of the brand in tourism/ Economika ir
vadyba^ aktualijos ir perspektyvos. 2006. 1(6). – S/ 130-134/
3.Горб К.М Концепція міжнародного туристичного маркетингу
регіонів / К. М. Горб. – Вісник Академії митної служби України. Серія
“Економіка“, № 2, 2009. – С.76-81
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Зоряна Антошків
Науковий керівник – асист. Скращук Л.В.
Методологічні основи моделювання економічного
росту в умовах еколого-економічної взаємодії
Продуктивність природокористування в умовах сучасної
науково-технічної революції призводить до різкого погіршення
навколишнього середовища, що порушує еколого-економічну
рівновагу як в окремих регіонах, так і в масштабах планети в
цілому.
В умовах сьогодення актуальною є проблема переходу до
сталого розвитку, коли потреби суспільства й можливості
природи балансуються. Погоджується вивчення проблеми стану
середовища та соціально-економічного розвитку. Тому
виникають питання раціонального природокористування та
охорони навколишнього середовища, що посідають значне місце
серед провідних глобальних проблем сучасності. Становлення
сучасної конкурентоспроможної національної економіки в
трансформаційний період обумовлює актуальність і прикладну
значимість проблеми розробки методології довготривалого
економічного росту в умовах еколого-економічної рівноваги.
Проблеми дослідження економічного зростання сьогодні
займають центральне місце в економічних дискусіях і
обговореннях, що ведуться представниками різних націй,
народів та урядів, оскільки метою економічної політики будьякої країни є стимулювання економічного росту, підтримка його
темпів на стабільному й оптимальному рівні, що сприяє
поліпшенню життя населення, створенню сприятливої
соціально-політичної ситуації в країні. Економічне зростання
створює умови для розв’язання проблеми обмеженості ресурсів,
оскільки тільки розвиваюча економіка володіє здатністю
задовольняти нові потреби суспільства і здійснювати програми
боротьби із забрудненням навколишнього середовища без
збитків для поточного споживання.
Як базові моделі економічного зростання рамсеївського типу,
так і їх удосконалення, побудовані на основі певних припущень
та абстракцій, що викликано складністю моделювання
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економічного росту. Зазначені моделі дозволяють виділити і
вивчити тільки найбільш суттєві фактори економічного
зростання [1]. При цьому основою побудови всіх моделей
економічного росту є те, що економічна система розглядається
як об’єкт управління, а економічна політика оцінюється в
порівнянні з оптимальною політикою, закладеною в моделях
економічного росту, залежно від різних критеріїв якості.
Оскільки економіку і екологію, в умовах сьогодення потріно
розглядати як єдину динамічну систему, то моделі економічного
зростання потребують певного удосконалення, що зумовлює
екологізація економіки. Зокрема, сформувавши умову
екологічної рівноваги та вибравши критерій екологоекономічної динаміки, можна від моделей економічного
зростання перейти до моделей економічного зростання при
наявності екологічних обмежень, тобто до моделей сталого
розвитку [2].
Для дослідження моделей економічного зростання екологоекономічних систем найбільш актуально застосовувати теорію
оптимального керування [3], яка дозволяє побудувати бажане
керування системою, а також знайти оптимальний розв’язок
економічної моделі, за допомогою якого можна визначати
граничні можливості розвитку економіки держави.
Отже, моделювання економічного зростання в умовах
еколого-економічної взаємодії ефективно проводити з
залученням теорії оптимального керування, що дозволить
визначити необхідні умови функціонування економіки держави,
забезпечити соціально-економічний прогрес суспільства та
добробут кожної людини.
Список літератури:
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Науковий керівник –доц. Бак Н.А.
Проблеми соціального захисту населення України
Дослідження проблем соціального захисту за умов ринкової
економіки зумовлюється суттєвим пониженням рівня
доходності значної частини населення в Україні. Причинами
цього стали кризові явища, які чинять негативний вплив не
лише на розвиток галузей економіки, а й на соціальну сферу, а
також недосконалість нормативно-правових актів, які
регулюють сферу соціального захисту населення. У зв'язку із
цим
відбулося
знецінення трудового
потенціалу
при
одночасному зниженні соціального захисту населення. Адже
збільшення обсягу платних послуг не супроводжувалося
відповідним зростанням заробітної плати чи інших доходів
населення. Саме тому, питання щодо розв'язання проблеми
функціонування ефективної системи соціального захисту
населення на сьогодні актуальне та набуває особливої
значущості [2, с.14].
Значна кількість вітчизняних і зарубіжних учених приділяли
свою увагу дослідженню проблем соціального захисту
населення в Україні. Зокрема, Шаварина М. і Шаманська Н. у
своїх наукових дослідженнях окреслювали реалії та перспективи
соціального захисту, Полозенко Д. В. здійснив аналіз
видатків державного бюджету на соціальний захист сільського
населення.
Проблемам фінансування послуг соціальної сфери
присвячено праці таких знаних іноземних фахівців економічної
науки, як Дж. Стігліца (США), В. Лексіна, О. Швецова, А.
Пороховського, Л. Абалкіна та ін.
Серед основних проблем соціального захисту сьогодні можна
виділити такі [1, с.23]:
• постійне скорочення чисельності активного населення, що
працює, і зростання чисельності населення, яке потребує
соціального захисту;
• низький рівень прибутковості підприємств, високий рівень
підприємницьких ризиків, інфляційні процеси, корупція,
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недостатність інформації та знань для прийняття дієвих
управлінських рішень тощо;
• відплив грошової маси в позабанківський обіг за кордон і
тінізація економіки;
• постійне зростання цін на споживчі товари та послуги, що
призводить до зниження доходів населення та ін.
Зважаючи на вище зазначене, сучасний стан соціального
захисту населення в Україні можна охарактеризувати такими
рисами:
• надзвичайно високий рівень участі держави у сфері
соціального захисту, надзвичайно слабка участь в її
функціонуванні населення;
• надзвичайно стрімке зростання вартості послуг, які
надають заклади охорони здоров'я, освіти, культури, що не
відповідає їх якості;
• недостатність коштів для фінансування заходів у сфері
соціального захисту населення.
Отже, зазначені проблеми механізму реалізації соціального
захисту потребують розв’язання у найближчій перспективі. На
нашу думку, необхідно створити додаткові робочі місця для
працездатного населення, що дозволить забезпечити збільшення
доходів як до державного бюджету, так і до фондів соціального
захисту. Потрібно забезпечити стійкість та надійність інституту
соціального страхування та переглянути соціальну політику
держави в частині посилення її контрольних функцій за
процесом формування та розподілу витрат від національного до
локального рівнів економіки, що зумовлює вкрай необхідну
розробку методології та концептуальних основ системи
соціального захисту в Україні.
Список літератури:
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Емілія Бабюк
Науковий керівник – доц. Михайлина Д.Г.
Особливості митного регулювання в Україні
Зі становленням України як суверенної, незалежної держави
особливого значення набуло забезпечення її економічної
самостійності, невід’ємним елементом якої є митна справа.
Згідно із ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»[1], митне
регулювання - це регулювання питань, пов’язаних із
встановленням мит та інших податків, що справляються при
переміщення товарів через митний кордон України,
процедурами митного контролю, організацією діяльності
органів митного контролю України [1].
Територія України, в тому числі території штучних островів,
установок і споруд, що створюються в економічній (морській)
зоні, над якими Україна має виняткову юрисдикцію щодо
митної справи, становить єдину митну територію. Митний
кордон України співпадає з державним кордоном, за винятком
меж спеціальних митних зон, які є складовою митного кордону
України.
У міжнародній практиці митне регулювання здійснюється на
таких чотирьох рівнях: 1. Зона вільної торгівлі; 2. Митний союз;
3. Спільний ринок; 4. Повний економічний союз.
Важливою відмітною рисою у системі митного регулювання
України поряд із митним регулюванням провідних країн світу є
значна
розгалуженість
товарної
номенклатури
зовнішньоекономічної діяльності, наявність такої кількості
найменувань товарів дозволяє шахраювати, шляхом сплати мита
за нижчою ставкою [2].
При здійсненні митного контролю та митного оформлення
товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що
переміщуються через митний кордон України, застосовуються
виключно норми законів України та інших нормативноправових актів з питань державної митної справи, чинні на день
прийняття митної декларації митним органом України.
Норми законів України, які пом’якшують або скасовують
відповідальність особи за порушення митних правил, мають
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зворотну дію в часі, тобто їх норми поширюються і на
правопорушення, вчинені до прийняття цих законів. Норми
законів України, які встановлюють або посилюють
відповідальність за такі правопорушення, зворотної дії в часі не
мають [3].
Державна митна справа здійснюється з додержанням
прийнятих у міжнародній практиці форм декларування товарів,
методів визначення митної вартості товарів, систем класифікації
та кодування товарів і системи митної статистики, інших
загальновизнаних у світі норм і стандартів.
Кумулятивний вплив вступу України до СОТ на галузі
національної економіки, за експертними оцінками, має
позитивний характер.
Отже, Україна знаходиться на шляху поліпшення добробуту
прискоренням економічного зростання та шляхом стабілізації
митно-тарифного, інвестиційного, регуляторного законодавства.
Список літератури :
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16
квітня 1991р. № 959 – XII [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12. – Назва з екрану.
2. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 696
с.
3. Митний кодекс України від 13 березня 2012р. № 4495-VI
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495%D0%B0-17. – Назва
з екрану.
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Тетяна Бажура
Науковий керівник – доц. Михайлина Д.Г.
Лізинг як вид міжнародної комерційної діяльності
Швидка тенденція розвитку процесу глобалізації та інтеграція
країн у світову економіку зумовила поглиблення міжнародних
економічних відносин, зокрема, у сфері запозичення на світовому
ринку необхідних для ефективного розвитку національних
економік інвестиційних ресурсів і капіталів у різних формах з
використанням новітніх фінансових інструментів. Одним з таких
інструментів є міжнародний лізинг, якому притаманні риси
інвестиційної, кредитної та орендної видів діяльності.
Дослідження лізингових операцій здійснювалось в таких
аспектах, як економічному, фінансовому та бухгалтерському.
Питанню розвитку лізингу як на світовому так і вітчизняному
рівнях приділяли увагу такі вчені: А. Білоус, Е. Меренгс, Д.
Міцевич, в Україні: А. Дєгтяр, В. Галушко, С. Брус, Р. Москалик.
Міжнародний лізинг - це договір лізингу, що здійснюється
суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних
держав, або в разі, якщо майно чи платежі перетинають державні
кордони.
Значному розвитку міжнародного лізингу посприяла низка
факторів, а саме: скорочення обсягу ліквідних коштів, загострення
конкуренції на міжнародному ринку, що спонукає до певної
оптимізації інвестицій, зменшення прибутків підприємств, а також
не обійшлось без сприяння з боку держав та фінансового світу в
цілому з метою підвищення економічного зростання та збільшення
обсягу інвестицій. Завдяки розвитку міжнародного лізингу у світі
полегшився доступ до новітніх технологій, оперативно почало
змінюватись старе обладнання на нове, а зекономлені кошти
спрямовуються на досягнення інших цілей.
На сучасному етапі світовий ринок лізингових послуг перебуває
на стадії відновлення та нарощування обсягів після значного спаду
у 2009 році, що стало наслідком світової фінансової кризи 2008 р.
У 2011 році лідером у даній сфері стала Північна Америка з
часткою ринку 40,4%, друге місце зайняла Європа, яка кілька років
підряд утримувала лідируючу позицію, з часткою ринку 34,5 %.
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Досить нерозвинутим залишається ринок лізингових послуг
Латинської Америки, яка у 2011 р. займала 3,8 % світового ринку.
Лізинг в африканському регіоні все ще перебуває у зародковому
стані, тому на цей регіон припадає найменша частка, а саме 1%
світової торгівлі через лізингові компанії. Загальний обсяг вартості
лізингових операцій на світовому рівні у 2011 році становив 724,4
млрд. дол., що на 129,9 млрд. дол. більше ніж у 2010 р., але, все ж
таки, досягнути докризового обсягу в 780,4 млрд. дол. ще не
вдається[3].
Об’єктами лізингової діяльності, які користувались найбільшим
попитом у 2011 р. є пасажирські автомобілі та комерційні
транспортні засоби, загальна вартість лізингових угод за якими
склала 145,2 млрд. євро. Особливо негативно склалася ситуація
щодо лізингу нерухомості, спостерігалось значне зниження
показників обсягів вартості лізингових угод щодо всіх видів
нерухомості, найбільшим цей показник був щодо лізингу офісних
приміщень – 47,8%[4].
Отже, міжнародний лізинг на сучасному етапі стає ефективною
формою вирішення складних економічних проблем. За допомогою
міжнародного лізингу країни всього світу співпрацюють між
собою, отримуючи значні переваги, особливо у сфері оновлення
технологій.
Список літератури:
1. Білоус А.П. Лізинг: світовий досвід // Світова економіка й
міжнародні відносини. – 2010. – №5. – 125 с.
2. Меренгс Е. Розвиток лізингу у світі. – Інформаційно-аналітичний
бюлетень «Лізинг в Україні». 2010. – №1. – 22 с.
3. White Clarke global leasing report// Global asset leasing market
rebounds in 2010. – 2011, p.1-11.
4. European Federation of Leasing and Automotive Rental Associations
[Електронний ресурс] www.leaseurope.org.
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Олег Бауман
Науковий керівник - асист. Жебчук Р.Л.
Проблема безробіття молоді в Україні
У сучасних умовах молодь, яка закінчила навчальні заклади
все частіше відчуває себе зайвою на ринку праці. Брак вільних
робочих місць, відсутність роботи за спеціальністю, низька
територіальна мобільність як наслідок нерозвиненості
соціальної інфраструктури призводять до невпевненості молоді
в завтрашньому дні та актуалізації досліджень спрямованих на
вирішення даної проблеми.
Теоретичні, методичні та прикладні аспекти безробіття
досліджували такі вітчизняні науковці як С. Бандура, Д. Богиня,
Р. Кузнєцова, Е. Лібанова, В. Онікієнко, Г. Осовий, І. Петрова,
В. Петюха, І. Черніна, М. Шаленко та інші
Проблема безробіття молоді - одна з найактуальніших на
сьогодні. Адже закінчення навчального закладу несе за собою
невизначеність з місцем роботи за фахом або взагалі її
відсутність. Роботодавці часто висувають умови, які не може
задовольнити молодь. Це пояснюється тим, що потрібні
досвідчені працівники, а досвіду роботи у молоді, яка
нещодавно закінчила навчальний заклад, ще не має. Саме це і
зумовлює значне безробіття молоді віком 15-24 роки [2; с.26-33]
Розрізняють відкрите й приховане безробіття, в т.ч. і молоді.
Відкрите безробіття означає існування явно незайнятого
населення,
приховане—наявність
формально
зайнятого
населення. Є проблема так званого прихованого безробіття. Цю
форму безробіття дуже важко визнати суто економічним або
ринковим явищем.
Установлення та виплата допомоги по безробіттю
підвищують природний його рівень, оскільки полегшують долю
безробітних. Безробіття серед молоді має певні характерні риси
- за тривалістю воно досить коротше, ніж у представників більш
старшого віку,але за частотою виникнення більше .
Основний чинник безробіття в економічно розвинених
країнах - це науково - технологічний прогрес та запровадження
нових технологій. Пояснюється це передусім мізерними
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інвестиціями, низьким рівнем запровадження сучасних
технологій в економіку. Для боротьби з безробіттям необхідно
залучати значні суми коштів.
З метою формування у молоді зважених підходів до вибору
професій, необхідно проводити інформаційно-роз'яснювальні
заходи. Для усунення дисбалансу між попитом і пропозицію на
ринку праці з 2008 року центри зайнятості почали проводити
семінари, на яких розглядаються основні шляхи інформування
молоді, що є рушійним важелем у виборі професії.
Водночас, на державному рівні необхідно запропонувати ряд
заходів, щодо створення умов для підготовки кваліфікованих
фахівців і робітників відповідно до умов сучасного
виробництва. Держава ж повинна виконувати задекларовані у
молодіжному законодавстві гарантії, приймати та реалізовувати
регіональні молодіжні програми.[3; с. 150-153].
Отже, з кожним роком рівень безробіття зростає серед
молодого покоління, яке є майбутнім держави, продовженням
ефективного зростання економіки. Тому проблема безробіття
досить актуальна, яку потрібно розв’язувати негайно й
ефективно. На нашу думку, реалізація ефективної молодіжної
політики у сфері зайнятості, можлива лише завдяки співпраці
між державою, роботодавцями, навчальними закладами і самою
молоддю.
Список літератури:
1. Будаговська С, Кілієвич О. та ін. Мікроекономіка і
макроекономіка. К.: Основи, 1998 .-С. 318-320.
2. Волкова Н.В. Політика держави щодо зайнятості молоді та її
ефективність // Науково-теоретичний журнал Дніпропетровської
державної фінансової академії. - 2010. - № 1 (23). - С. 26-32.
3. Заярна Н.М. Проблеми працевлаштування молоді в Україні //
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України.
- 2010.-№ 20.9.-С. 150-153.
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Марина Бідулько
Науковий керівник – доц. Вінничук О.Ю.
Формалізація бізнес-процесів управління торгового
підприємства
У сучасних умовах підприємство досліджують як складну
динамічну
систему,
усередині
якої
протікає
безліч
взаємозв'язаних процесів, які своїми функціями визначають стан
всієї системи в цілому. Тому на сьогодні актуальним питанням є
управління підприємствами як системи на основі процесного
підходу, який полягає у дослідженні підприємства як системи
взаємодіючих процесів [1].
Використання
процесного
підходу
в
управлінні
підприємством передбачає більш глибоке розуміння поняття
бізнес-процесів (БП). У широкому розумінні під бізнеспроцесом розуміють структуровану послідовність дій по
виконанню відповідного виду діяльності на всіх етапах
життєвого циклу підприємства [2]. Також можна визначити, що
бізнес-процес  це сукупність різних видів діяльності, в межах
якої «на вході» використовується один або кілька ресурсів, а в
результаті цієї діяльності «на виході» створюється продукт, що
має цінність для споживача.
Визначають такі важливі риси бізнес-процесів:
 БП мають внутрішніх і зовнішніх користувачів;
 БП протікають усередині підрозділів компанії, а також
між різними організаціями,
 БП засновані на способі виконання робіт, властивих тій чи
іншій організації.
Одна з найбільш поширених класифікацій бізнес-процесів,
виділяє такі бізнес-процеси:
 основні бізнес-процеси, котрі утворюють додану вартість
продукту (послуги); створюють товари (послуги), що являє
собою цінність для клієнта; формують такий результат, такі
споживчі якості, за які клієнт готовий платити гроші,
сфокусовані на отриманні прибутку;
 допоміжні бізнес-процеси, спрямовані на надання
необхідних внутрішніх товарів, внутрішніх послуг для напрямів
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бізнесу;
забезпечують
функціонування
інфраструктури
підприємства;
 бізнес-процеси розвитку, націлені на отримання прибутку
в довгостроковій перспективі; забезпечують не організацію
поточної діяльності, а розвиток чи вдосконалення діяльності
компанії в перспективі;
 процеси управління, що націлені на управління всіма
трьома попередніми групами.
Можна також виділити таку класифікацію бізнес-процесів на
торговому підприємстві за функціональною ознакою: 1) аналіз
ринку і потреб споживачів; 2) розробка стратегії; 3) вибір
постачальників товарів; 4) управління та оптимізація
закупівлями; 5) продаж; 6) обслуговування та розрахунки зі
споживачами; 7) управління людськими ресурсами; 8)
управління інформаційними ресурсами; 9) управління
фінансовими і матеріальними ресурсами; 10) управління
програмою роботи з навколишнім середовищем; 11) управління
зовнішніми зв’язками; 13) управління поліпшенням і змінами
тощо.
Оптимізація бізнес-процесів на торговому підприємстві
дозволяє: скоротити витрати, тривалість і кількість помилок у
кожному з бізнес-процесів; сформувати у працівників компанії
та керівників чіткого розуміння того, як, коли, хто та що
повинен робити для досягнення поставлених цілей; надати
можливість підготовки до успішного, продуманого й ефективного
впровадження інформаційних технологій; покращити взаємодію між
працівниками та підрозділами компанії; підвищити інвестиційну
привабливість підприємства тощо.
Отже, для успішного управління торговими підприємствами
потрібно вміти чітко формалізувати бізнес-процеси і відповідну
систему управління бізнес-процесами.
Список літератури:
1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства.
Підручник для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. – К. : Хрещатик,
1999. – 800 с.
2. Репин В.В. Бизнес-процессы компании : построение, анализ,
регламентация. – М. : РИА «Стандарты и качество». – 2007. – 240 с.
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Ольга Бойчук
Науковий керівник - доц. Кучерівська С.С.
Напрями модернізації вітчизняної системи
соціального захисту
Модернізація системи соціального захисту в Україні на
сьогодні - найбільш актуальне та пріоритетне завдання у
контексті соціально-економічного розвитку держави.
Обсяги більшості видатків на соціальний захист населення в
Україні мають стійку тенденцію до зростання в абсолютному і
відносному вимірах. До прикладу, за період 2003-2011 рр. такий
показник, як відношення соціальних видатків до ВВП в Україні,
збільшився з 25,6 до 35,9%, що відповідає такому ж показнику
більшості країн Європи, який становить від 20 до 35% [4].
Разом із цим зауважимо, що лише одних високих рівнів
державних видатків на соціальний захист не достатньо для
формування
ефективних
соціальних
і
економічних
стабілізаторів, зменшення масштабів бідності населення та
нерівності в суспільстві [3]. Досвід показує, що однією з
необхідних умов для досягнення успіху є побудова комплексної
ефективної системи управління з дієздатними механізмами
перерозподілу отриманих ресурсів між різними верствами
населення.
На думку С. Шишкіна, модернізація соціального захисту
населення повинна включати механізми адресності соціальних
виплат, розширення інфраструктури соціальних послуг,
передачі частини повноважень соціального захисту населення
на регіональний рівень, розробка стандартів соціальних послуг
[3].
Як зазначив Прем’єр-міністр України М. Азаров, 10%
найбідніших громадян України отримують 2% соціальних пільг,
а 10% найзаможніших громадян – 22%. Нині 80 % сімей
одержують соціальні виплати та різного роду допомоги [1].
Одним із напрямів модернізації називають введення
практики надання соціального захисту населенню з урахуванням
доходів, які вони отримують. Дане нововведення дозволить
подолати таке явище як надання пільг особам, що можуть
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забезпечити свої потреби в повному обсязі. До прикладу,
народним депутатам передбачено 13 видів пільг різних видів
при тому, що розмір їх доходів є найвищим серед працівників
державного сектору (17425 грн. в 2012 році.) [2].
Отже, актуальні напрямки модернізації системи соціального
захисту в Україні базуються на таких завданнях:
 розробка й запровадження системи соціальних рахунків
у сфері надання соціальних послуг, які є провідним засобом
переорієнтації бюджетних потоків від підприємств, що надають
послуги, громадянам, тобто адресність;
 відмова у наданні пільг окремим категоріям державних
службовців;
 розробка системи моніторингу діяльності державних і
недержавних організай у сфері соціальних послуг і посилення
прозорості фінансової системи міжсекторної взаємодії;
 запровадження пілотних проектів модернізації системи
надання соціальних послуг, починаючи з регіонального і
місцевих рівнів;
 забезпечення високої якості аудиту некомерційного
сектору для запобігання фінансовому зловживанню, особливо
коли використовуються різні джерела фінансування соціальних
послуг.
Список літератури:
1. Азаров М. Я. Найзаможніші отримують вдесятеро більше
пільг, ніж найбідніші http://zik.ua/
2. Коцур А. Пріоритетні напрямки реформування соціального
забезпечення як галузі соціальної сфери // Регіональні аспекти
розвитку продуктивних сил України – 2012. № 17 – С. 89-91.
3. Павлюк К. В., Степанова О. В. Модернізація соціального
захисту в контаксті накопичення соціального капіталу // Фінанси
України – 2012. №6 – С. 15-29.
4. Соцыальное обезпечение в мире в 2010-2011 гг. Обезпечение
охвата во время и после кризиса // Группа технической поддержки по
вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы
и Центральной Азии – М.: МОТ, 2011 – 295 с.
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Володимир Буринський
Науковий керівник – доц. Ткач Є.В.
Методичні підходи до формування організаційної
структури промислового підприємства
Поняття "організаційна структура управління" виникло у ХХ
ст. Багато науковців займались і займаються дослідженням
цього питання, роблячи великий внесок у розвиток
організаційних структур управління. Уперше це поняття було
введено і досліджено англійськими вченими-біхевіорістами Т.
Бернсом та Г. Старкером. На особливу увагу заслуговують
дослідження у цьому напрямку З.П. Румянцевої, І. Ансоффа,
Р.З. Акбердіна, В.І. Голікова, Л.А. Базилевича, А.А. Мазаракі,
Г.Є. Мошека, І.К. Погодаєва, М.В. Ніколайчук, С.Ю. Лапіцької,
В.М. Діденка, Ю.В. Паканєвича,А.В. Семенчука. Також,
доцільно назвати таких науковців, в яких можна простежити
деякі спільні аспекти розуміння цього поняття: О.Є. Кузьмін та
О.Г. Мельник вважають, що це сукупність підрозділів; М.
Месков, М. Альберт, Ф. Хедоурі, Т.І. Лепейко логічні
взаємовідносини рівнів управління; Р.А. Фатхутдінов, Г.В.
Назарова, Л.І. Шваб – сукупність взаємопов'язаних
підпорядкованих елементів управління.
Як об’єкт проектування організаційна структура управління
(ОСУ) виробничого підприємства відображає два аспекти. Поперше, в організаційній структурі управління відображаються
технологічні, інформаційні, адміністративно-організаційні,
економічні впливи, що підлягають безпосередньому аналізу та
раціональному проектуванню. По-друге, в ній проявляються
соціальні та соціально-психологічні характеристики і зв’язки,
що визначаються рівнем кваліфікації та спроможностями
працівників, їх ставленням до праці, стилем керівництва, й
об’єкти непрямого впливу через підбір, розстановку,
перепідготовку кадрів, налагодження раціональної системи
оплати праці, матеріального та морального стимулювання
працівників, формування психологічного клімату.
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Отже,
необхідна
загальна
методика
проектування
організаційних
структур,
що
дозволить
врахувати
двоаспектність управління виробничим підприємством.
Але у сфері моделювання організаційних структур
досліджуються переважно вибіркові завдання і побудова
загальної теорії та методологічних основ поки що недостатня
[1].
Для розвитку підприємства необхідно створити необхідні
умови, враховуючи зміни середовища функціонування під час
формування стратегії розвитку, цілей, побудови ОСУ, прийнятті
управлінських рішень для оцінювання ефективної діяльності
підприємства. Вона залежить від виробничої структури, яка
зумовлена спеціалізацією і масштабами виробництва, ступенем
розвитку підприємства, рівнем використання техніки та
технології, зовнішніми і внутрішніми умовами заснування,
формами організації праці [2]. А якість виробничої діяльності на
промисловому підприємстві насамперед залежить від
ефективної побудови організаційної структури управління та
прийнятих управлінських рішень. Саме ОСУ показує
взаємозв'язок між різними підрозділами управління, їхню
ієрархічну будову, забезпечуючи при цьому розвиток
виробничо-економічних інтересів підприємства.
Значимість ОСУ полягає у забезпеченні координації та
виконанні всіх функцій менеджменту; визначення прав,
обов'язків, відповідальності на всіх управлінських рівнях, від
якої залежить її ефективна діяльність, процвітання та виживання
на ринку; допомагає визначити поведінку співробітників, тобто
стиль, якість праці, узгодженість між колективом.
Список літератури:
1. Вільгуцька Р. Організаційна структура управління промисловим
підприємством: суть та етапи формування // Науковий вісник НЛТУ
України. - 2012. - №22. - с.169 - 179.
2. Євлах О. Методичні основи проектування організаційних
структур управління промислових підприємств // Вісник КНУТД. 2009. - №3. - с. 122 - 127.
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Уляна Венгринович
Науковий керівник – проф. Швець Н.Р.
Особливості здійснення сучасних банківських
операцій в Україні
Сучасна банківська система - це сфера різноманітних послуг
своїм клієнтам - від традиційних депозитно-позикових і
розрахунково-касових операцій, що визначають основу
банківської справи, до новітніх форм грошово-кредитних і
фінансових інструментів, які використовуються банківськими
структурами.
Комерційні банки є діловими підприємствами, що виконують
функції
фінансових
посередників.
Вони
привертають
заощадження населення, капітали, інші вільні кошти, які
вивільняються в ході діяльності, для надання їх у користування
іншим суб’єктам економічної діяльності, тимчасово потребу в
додаткових коштах. Для виконання цих завдань банки
здійснюють відповідні операції які прийнято називати
пасивними і активними.
Пасивні операції - це операції, пов'язані з формуванням
банківських ресурсів. Вони відіграють первинну й вирішальну
роль щодо активних операцій, для яких необхідною умовою є
достатність ресурсів.
Активні операції комерційних банків - це діяльність,
пов'язана з розміщенням власних і залучених ресурсів з метою
отримання прибутку [1, c. 75].
У результаті здійснення банківських операцій формується
актив і пасив банку. Структуру активних і пасивних операцій
банківської системи відображено в таблиці.
За сучасних умов у банківській практиці почали
впроваджуватися нові технології в банківському обслуговуванні
клієнтів – система дистанційного банківського обслуговування.
Банки надають клієнтам такі послуги, як проведення
банківських операцій дома («homebanking»), в офісі тощо,
повсюди, де це зручно клієнту.
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Таблиця 1.
Структура активних і пасивних операцій банків
млн.грн.
АКТИВ
01.10.
2011
Грошові кошти та
135380
їх еквіваленти
Тогові цінні
10313
папери
Кошти в інших
44187
банках
Кредити і
660086
заборгованість
клієнтів
Цінні папери в
59886
портфелі банків
на продаж
Основні засоби та
39046
нематеріальні
активи
Інші фінансові
44853
активи
Інші активи
35411
Усього активів
1029162

01.10.
2012
143870
17911

ПАСИВ
01.10.
2011
Кошти банків
234952

01.10.
2012
230732

Кошти
юридичних осіб
Кошти
фізичних осіб
Інші залучені
кошти

202207

207811

304673

354743

35668

32570

78422

Інші фінансові
зобов’язання

45053

73687

39688

Інші
зобов’язання

54744

52093

Усього
зобов’язань

877296

951636

37306
686336

74512
39402
1117446

До
сучасних
нетрадиційних
банківських
операцій
включають: лізингові операції банків, факторинг і форфейтинг,
гарантійні операції банків, трастові послуги банків та інші
нетрадиційні банківські операції.
Отже, одним із головних факторів, що спонукає банки
розширювати палітру банківських послуг і шукати виходи на
роздрібний ринок, є зростання конкурентної боротьби між
вітчизняними та зарубіжними банками та небанківськими
фінансово-економічними інститутами України.
Список літератури:
1. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. Посібник. – Вид. 3
– тє,переробл. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311с.

218

Катерина Воєвідко
Науковий керівник – асист. Семенюк В.О.
Фінансові важелі: доцільність застосування та їх
вплив на соціально-економічний розвиток держави
На сьогодні одне із першочергових завдань діяльності
держави - забезпечення необхідних умов для безперебійного та
ефективного функціонування фінансової системи з метою
досягнення цілей та завдань соціально-економічного розвитку.
У цьому контексті визначальне використання фінансових
важелів як інструментів регулювання здійснюваних у державі
економічних відносин, пов’язаних зі створенням, мобілізацією
та використанням централізованих і децентралі¬зованих
грошових фондів, наявних резервів.
Зауважимо, що при виборі того чи іншого важеля,
насамперед, слід брати до уваги нинішній стан фінансової
системи, її складових, які постійно видозмінюються, що
пов’язано
із
соціально-економічними
перетвореннями,
інфляційними процесами, наявною політичною розстановкою
сил в країні. Необхідність вирішення даного питання зумовлює
актуальність дослідження, мета якого – визначити доцільність
застосування фінансових важелів та їх впливу на економічний та
соціальний розвиток держави.
Фінансовими важелями на макрорівні є, наприклад, ставка
оподаткування, рівень резервування, ставка рефінансування
НБУ, валютний курс тощо. Вони часто використовуються для
стимулювання потрібних процесів і застосування фінансових
санкцій для зменшення небажаних явищ і процесів [1].
Успішне застосування фінансових важелів можливе за умови
визначення загального стану системи фінансування в державі,
організації фінансових взаємовідносин, спрямованих на
забезпечення злагодженості функціонування окремих сфер і
ланок шляхом чіткого розподілу функцій і повноважень між
фінансовими органами та інституціями.
Специфікою використання фінансових важелів є непрямий
характер впливу, переважає мотив вигідності [2].
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Як результат, використання фінансових важелів дасть змогу
безпосередньо впливати на перебіг фінансових операцій між
різноманітними суб’єктами з приводу розподілу новоствореної
вартості та напрямками її використання;
врегулювання
грошових потоків та їх спрямуванням у пріоритетні галузі
економіки. З одного боку, використання важеля націлене на
досягнення стимулюючого
впливу на характер перебігу
економічних процесів. З іншого боку, застосування наявного
інструментарію має на меті досягнення так званого
стримуючого ефекту.
До того ж, усі фінансові важелі держави мають бути
спрямовані не тільки на безпосереднє збільшення фінансових
можливостей суб’єктів підприємництва, а й на стимулювання
останніх з урахуванням загальнонаціональних цілей та
пріоритетів економічного зростання [3].
Доцільність застосування фінансових важелів як складових
фінансового механізму держави проявляється у досягненні
оптимальних пропорцій між галузями та сферами економіки, їх
збалансуванням, а також можливістю акумулювати додаткові
кошти до державного бюджету, запобігати значній
диференціації доходів, зростанню цін. Визначена державою
система фінансових важелів забезпечує організацію, планування
і
стимулювання
ви¬користання
фінансових
ресурсів,
сконцентрова-них у розпорядженні господарюючих суб’єктів.
Отже, за допомогою фінансових важелів забезпечуються
оптимальні параметри формування фінансових ресурсів і
максимальна ефективність їх використання для забезпечення
соціально-економічного розвитку суспільства.
Список літератури:
1. Варналій З. С, Сизоненко В.О. Основи підприємницької
діяльності: Підручник – К.: Знання України, 2003. – 407 с.
2. Лондар С.Л., Тимошенко О.В Фінанси: Навч. посіб. – Вінниця:
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3. Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. Державне
регулювання економіки: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2000. — 316 с.
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Ангеліна Возняк
Науковий керівник - доц. Гладчук О.М.
Діяльність НБУ у сфері грошово-кредитного
регулювання в Україні
Діяльність центрального банку має вирішальний вплив на
стабільність грошової системи, національної грошової одиниці
та надійність банківських установ, що певною мірою визначає
ефективність функціонування всієї національної економіки.
На даний час нестабільність економічної та політичної
ситуації гостро поставила питання стосовно забезпечення
стабільного розвитку та фінансової стійкості країни в цілому,
надійність якої визначається також послідовністю і доцільністю
реалізації Національним банком України грошово-кредитної
політики.
У Законі України «Про Національний банк України»
грошово-кредитна політика визначається, як комплекс заходів у
сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання
економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення
стабільності грошової одиниці України [1].
Сама сфера діяльності та впливу Національного банку
України покладає на нього завдання щодо розробки, реалізації
та контролю за проведенням основного монетарного плану
країни.
У сучасних умовах питання модернізації грошово-кредитної
політики НБУ набувають особливого значення у зв`язку з
необхідністю забезпечити відповідне монетарне підґрунтя для
подолання наслідків фінансової кризи, стимулювання розвитку
внутрішнього ринку, стійкого соціально-економічного розвитку
країни на підставі цінової та фінансової стабільності у середньота довгостроковому періоді.
Тому зазначимо, що особливостями проведення грошовокредитної політики в останні роки стало застосування заходів,
що спрямовувалися на стримування значних коливань
валютного курсу та збалансування валютного ринку,
забезпечення економіки платіжними засобами, стимулювання
відновлення процесів кредитування, а також запровадження
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пруденційних
заходів
щодо
підвищення
надійності
функціонування банків [2;с.246].
Проте, враховуючи останні тенденції та умови здійснення
монетарної політики, а також світовий досвід діяльності
центральних банків у сфері грошово-кредитного регулювання,
можна стверджувати, що вітчизняний інструментарій, який
застосовує НБУ потрібно удосконалювати. Основними
напрямами розвитку у даній ситуації можуть виступати:
1) активізація політики рефінансування під заставу
корпоративних цінних паперів та кредитних зобов’язань
підприємств,
що
сприятиме
розвитку
інструментів
рефінансування і пожвавить функціонування фондового ринку;
2) диференціювання норми обов'язкових резервів з метою
забезпечення гнучкості даного інструменту. Серед критеріїв
диференціації називають особу вкладника, валюту, в якій
залучено кошти, їх суму, величину та надійність банку, термін
залучення грошових ресурсів тощо;
3) забезпечення високого рівня довіри до боргових
урядових зобов'язань для підвищення ліквідності державних
цінних паперів. Для цього
необхідно не допустити у
подальшому реструктуризації боргових зобов'язань уряду і
забезпечувати своєчасне їх погашення;
4) здійснення операцій на відкритому ринку з фіксацією
курсу або кількості цінних паперів, які Нацбанк виставляє для
продажу або хоче купити, тощо [2; с.268].
Отже, важливим практичним значенням для удосконалення
сфери діяльності НБУ у процесі розробки та реалізації грошовокредитної політики є вивчення
світового досвіду й
особливостей формування грошово-кредитної політики інших
держав, при цьому
враховуючи вітчизняні особливості
розвитку.
Список літератури:
1. Національний банк України. Грошово-кредитна політика. /режим
доступу: http://www.rada.kiev.ua/
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проф. Л. О. Примостки. - КНЕУ, 2007. - 600 с.
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Олександр Галичанський
Науковий керівник - доц. Кучерівська С.С.
Фінансування відтворення основного капіталу
підприємства на сучасному етапі розвитку економіки
України
Одним
з
найважливіших
питань
функціонування
підприємства за ринкових умов є правильне та ефективне
відтворення основного капіталу. Адже саме основний капітал
безпосередньо впливає не лише на конкурентноспроможність
продукції, а й в загальному на фінансовий стан підприємства.
Основний капітал промислового підприємства – це капітал,
вкладений у всі види його необоротних активів, який
використовуються в діяльності протягом тривалого періоду з
метою одержання доходу. Відтворення основного капіталу – це
процес безперервного відшкодування вартості основних засобів
та
нематеріальних
активів
за
рахунок
формування
амортизаційних накопичень, їх оновлення на новій технічній та
технологічній базі [2, c. 51].
У світовій та вітчизняній практиці відтворення основного
капіталу використовуються три типи джерел: власні, позикові та
залучені кошти ( ресурси ). При виборі таких джерел
фінансування
необхідно
дотримуватися
оптимального
співвідношення між ними.
Власними коштами фінансування відтворення основного
капіталу є амортизаційні відрахування, отримання основних
засобів в лізинг - це позикові джерела фінансування, інвестиції
(іноземні, вітчизняні) - залучені джерела [2, c. 62].
Із прийняттям Податкового кодексу відбулися істотні зміни у
системі відтворенням основних засобів. Однак відсутність більш
розгорненого визначення бухгалтерської та податкової
амортизації, їх суті, сфери й мети застосування не дає
можливості формувати єдину інвестиційну політику на
підприємствах, яка б сприяла забезпеченню оптимальних умов
відтворення основного капіталу та відшкодування відповідних
витрат підприємства [1].
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Однією з найбільш ефективних і насамперед реальних форм
подолання проблеми відсутності інвестиційних коштів є лізинг.
Лізинг як засіб прискореного оновлення й переоснащення
виробництва стає необхідним, як правило, тим підприємствам,
які гостро відчувають потребу в інвестиціях, мають обмеження
у використанні внутрішніх ресурсів.
Варто відзначити ефективний вплив системи лізингу на
оновлення матеріально-технічної бази, який обґрунтовується у
праці І. Сімакова, зокрема:
лізинг забезпечує придбання необхідних машин та
устаткування за мінімальних фінансових витрат;
лізинг зменшує ризик морального старіння обладнання,
тому що підприємство бере його не у власність, а в оренду.
Отже,
лізинг
можна
розглядати
як
одну
з
найперспективніших і найпривабливіших форм інвестування,
яка здатна значно прискорити процес оновлення технічної бази.
Досвід останніх років свідчить, що великі надії, які
покладалися українськими підприємствами на іноземні
інвестиції себе не виправдали. Їхні розміри залишаються
незначними, особливо у виробничій сфері. Адже іноземні
інвестори вкладаючи свої кошти прагнуть одержати значний
прибуток, що можуть забезпечити не всі.
Процес фінансування відтворення та оновлення основного
капіталу є найбільш пріоритетнішим для підприємства. Джерела
для такого фінансування повинні використовуватись ефективно
та грамотно у певній взаємодії. Тобто керівництвом такого
підприємства повинен бути вибраний найвигідніший шлях їх
використання для досягнення максимального добробуту з
найменшими фінансовими затратами.
Список літератури:
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інвестицій і регулятора попиту та пропозиції основних засобів //
Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5 . – C. 166–172.
2. Основний капітал підприємства // Зятковський І.В. Фінанси
підприємств. – К., 2003. – 364 C.
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Ірина Глушак
Науковий керівник - доц. Терлецька Н.М.
Еволюція наукових поглядів на мотивацію праці
У сучасному менеджменті підприємства все більшого значення
набувають мотиваційні аспекти. Мотивація персоналу є основним
засобом забезпечення оптимального використання ресурсів,
мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета процесу
мотивації полягає в одержанні максимальної віддачі від
використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити
загальну
результативність
та
прибутковість
діяльності
підприємства.
Теоретичні засади економічного механізму мотивації праці
знайшли відображення у дослідженнях як зарубіжних, так і
вітчизняних вчених. Вагомий внесок у розвиток теорії мотивації
серед зарубіжних вчених зробили А. Маслоу, Ф. Герцберг, В.
Врум, Л. Портер, Е. Лоулер. Питання мотивації та методів
стимулювання праці досліджували такі вітчизняні вчені, як С.С.
Гринкевич,
О.В. Галіченко, Ю.В. Максимець, О.С. Телєтов,
І.М. Грінько,
С.О. Разумовський, Л. Дмитриченко, О.С.
Бакуліна та ін.
Одним із перших, хто дослідив з економічного погляду
проблему мотивації праці, був А. Сміт. Він є автором категорії
“економічна людина”, в основі якої лежить твердження про те,
що головним мотивом до праці є економічний інтерес.
Людиною керують егоїстичні мотиви, потяг до максимальної
економічної вигоди, постійне й непорушне прагнення
покращити перш за все своє матеріальне становище, що
задовольняється тільки в результаті обміну між людьми. К.
Маркс працю поділяв на таку, що приносить радість, як гру
“фізичних і розумових сил”, і працю, метою якої є задоволення
біологічних потреб [1].
Уперше термін “мотивація” запроваджено у науковий обіг А.
Шопенгауером у статті “Чотири принципи достатньої причини”
(1900-1910 рр.) [2]. Комплексний підхід до визначення цього
поняття як об'єкта психологічних досліджень, як процесу
психічної корекції конкретної діяльності, як сукупності
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чинників, що детермінують поведінку людей, використовують із
початку ХХ століття представники інституціонального напряму
економічної науки. Мотивацію інституціоналісти розглядали
еволюційно, що забезпечувало не тільки розуміння минулого, а
й відкривало можливості прогнозування майбутнього [3].
Сучасні підходи до розуміння мотивації праці у фаховій
літературі умовно поділені на дві групи – спрощене та
багатоаспектне визначення. Прихильники першої групи
акцентують увагу на розумінні мотивації праці як суб'єктивного
процесу, що відбувається у свідомості працівника і спонукає
його до дії. Мета багатоаспектного визначення мотивації праці –
комплексний аналіз цього явища у взаємозв'язку та
взаємозалежності [4].
За останні роки науковцями накопичено потужний
інформаційний та статистичний матеріал, тому мотивацію
розглядають як самостійний науковий напрямок. Його основне
завдання полягає у спонуканні працівників до цілеспрямованої
діяльності через вплив зовнішніх рушійних сил (стимулів) на
внутрішні рушійні сили (мотиви), які задають межі та форми
діяльності та надають їй спрямованості, орієнтованої на
досягнення певних цілей.
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Ольга Горбатюк
Науковий керівник - доц. Бак Н.А.
Податкове навантаження та методи його оцінювання
Регулювання й оптимізація податкового навантаження є
вкрай актуальним питанням для економіки України на
сучасному етапі розвитку, адже показник податкового
навантаження є основним критерієм ефективності системи
оподаткування країни. Надмірне податкове навантаження поряд
із загальною економічною кризою сприяє зростанню тінізації
економіки, відтоку національних капіталів за кордон, зниженню
ділової активності суб'єктів господарювання. За недостатнього
рівня
податкового
навантаження
державний
бюджет
недоотримує кошти, а тому уряд держави не у змозі ефективно
та в повному обсязі виконувати свої функції.
Поняття «податкове навантаження» є дискусійним і єдиного
підходу щодо тлумачення його сутності на сьогоднішній день
немає. На нашу думку, поняття «податкове навантаження»
найбільш повно визначене А. Соколовською – як ефекти впливу
податків на економіку в цілому та на окремих їх платників,
пов’язані з економічними обмеженнями, що виникають у
результаті сплати податків і відволікання коштів від інших
можливих напрямів їх використання [2].
Аналіз методичних і наукових джерел засвідчив, що для
оцінки податкового навантаження можуть бути використані
різноманітні підходи. В окремих наукових працях вимірником
податкового навантаження виступають самі податкові ставки,
частка чистих податків у валовому внутрішньому продукті,
рівень податків у розрахунку на одного зайнятого та на душу
населення, частка податків у виручці від реалізації продукції,
відношення суми податкових надходжень до бюджету до
величини сукупних доходів приватного сектору.
Традиційним підходом до виміру загального рівня
податкового тиску на економіку є використання податкового
коефіцієнту (tax ratio), що розраховується як відношення суми
сплачених податків, включаючи обов’язкові відрахування в
державні соціальні фонди, до ВВП у ринкових цінах. При цьому
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обов’язкові відрахування у соціальні фонди враховуються при
розрахунку податкового коефіцієнта на тій підставі, що,
відповідно до міжнародних статистичних стандартів, вони
розглядаються як податки, а не як звичайні страхові внески.
Таблиця 1.
Оцінювання податкового навантаження в Україні
Показник
Податкові
надходжен
ня, млн.
грн.
ВВП, млн.
грн.
Податкови
й
коефіцієнт,
%

2005

2006

2007

Роки
2008

2009

2010

2011

9806
5,2

12574
3,1

16126
4,2

22716
4,8

20807
3,2

23444
7,7

3346
91,9

4414
52

54415
3

72073
1

94805
6

91334
5

10825
69

1316
600

22,2
1

23,11

22,38

23,96

22,78

21,66

25,42

Розраховано автором на основі даних [1]
Аналіз рівня податкового коефіцієнта показує, що у 2011
році даний показник помітно збільшився, і становить 25,42%,
тобто податкові надходження до бюджету становлять 1/4
частину ВВП, тоді як у попередні роки він коливався в межах
21-23%. З таблиці видно, що й абсолютна величина податкових
надходжень значно зросла - майже на 250 млрд. грн. Таке
зростання значення коефіцієнту спричинене зміною структури
податків і зборів та їх ставок відповідно до прийнятого
Податкового кодексу. Хоча введення Податкового кодексу
прогнозувало зменшення податкового тиску на суб’єктів
економічної діяльності, як бачимо, виник зовсім протилежний
результат.
Список літератури:
1. Статистичний щорічник України за 2011 рік [Електронний
ресурс] / Режим доступу: www.sts.gov.ua.
2. Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового
навантаження та рівня оподаткування економіки [Текст] /
А.Соколовська // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 4 - 12.
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Карина Гороховська
Науковий керівник – доц. Михайлина Д.Г.
Міжнародний туризм як засіб економічного
зростання світової економіки
Індустрія туризму - одна з найбільш динамічних форм
міжнародної торгівлі послугами. За останні 20 років
середньорічні темпи зростання кількості прибутків від
іноземних туристів у світі становили 5,1%, валютних
надходжень – 14% [4]. Міжнародний туризм входить до числа
трьох найбільших світових експортних галузей, поступаючись
нафтодобувній промисловості і автомобілебудуванню.
У 2012 році, всупереч невизначеної ситуації у світовій
економіці, продовжувалося зростання міжнародного туризму,
завдяки чому і досягнено понад 1 млрд міжнародних
туристських прибуттів. Цей факт встановлює позицію туризму
як одного з найбільших у світі економічних секторів, на який
припадає 9% світового ВВП, одне з кожних 12 робочих місць і
до 45% експорту найменш розвинених країн. На частку
міжнародного туризму припадає 6 % вартості загальносвітового
експорту і до 30 % експорту ринку послуг [3].
Міжнародний туризм у світі вкрай нерівномірний, що
пояснюється в першу чергу різними рівнями соціальноекономічного розвитку окремих країн і регіонів. Понад
половину туристичного потоку і надходжень від туризму
припадає на Європу.
Дані по міжнародних туристських доходах і видатках за
перші 9 місяців 2012 р., підтверджують позитивні тенденції в
області прибуттів. Серед 10 турнапрямків-лідерів особливо
істотно доходи зросли в Гонконзі (Китай) (+16%), США (+10%),
Великобританії (+6%) і Німеччини (+5%). У великій кількості
турнапрямків світу надходження від міжнародного туризму
збільшилися на 15% або навіть і більше - Японія (+37%), Індія
та Південна Африка (+22% в кожній), Швеція та Республіка
Корея (+19% в кожній ), Таїланд (+18%) і Польща (+16%) [1].
Тобто спостерігається позитивний економічний вплив на
економіку приймаючої країни міжнародного туризму:
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1) валютні надходження від туризму пришвидшують
інвестиційні процеси не тільки в сфері туризму, але й в інших
сферах регіональної та національної економіки, сприяючи
розвитку відсталих регіонів;
2) міжнародний туризм сприяє підвищенню якості,
розширенню асортименту та здійсненню структурних зрушень в
національному виробництві товарів та послуг;
3) міжнародний туризм розширює вкладення і платіжний
баланс і ВНП країни;
4) із зростанням зайнятості у сфері туризму ростуть доходи
населення а також підвищується рівень благоустрою нації.
За прогнозами ВТО зростання міжнародного туризму в 2013
році будуть здійснюватися більш помірними темпами,
порівняно з 2012 роком, проте це не буде відчутно.
Отже, туризм є одним зі стовпів розвитку, який повинні
підтримувати уряди в усьому світі як частина виконання
завдання стимулювання економічного зростання.
Список літератури:
1. В 2013 году продолжится активный рост международного
туризма
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://media.unwto.org/ru/press-release/2013-01-29/v-2013-goduprodolzhitsya-aktivnyi-rost-mezhdunarodnogo-turizma
2. Международный туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=977&type=news
3. Международный туризм достиг одного миллиарда [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://media.unwto.org/ru/press-release/201212-12/mezhdunarodnyi-turizm-dostig-odnogo-milliarda
4. Туризм як соціально-економічне та соціокультурне явище / І. М.
Мініч // Наукові записки КУТЕП: Зб. наук. пр.: Щорічник. Вип. 7:
Філософські науки. – К.: КУТЕП, 2010. – С.159 – 180. [Електронний
ресурс].
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Режим
доступу
до
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http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzkit/2010_7/9.pdf
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Катерина Гороховська
Науковий керівник – доц. Терлецька Н.М.
Механізм побудови й оптимізації системи
управління підприємством
У сучасних умовах проблема побудови й оптимізації системи
управління підприємством, яка здатна ефективно функціонувати
в умовах динамічних змін і високої конкуренції, має вирішальне
значення. Зважаючи на те, що протягом останніх років
відбувається
загострення
економічних,
екологічних,
енергетичних проблем, зростає конкуренція, виникає потреба в
оптимізації системи управління підприємствами, яка здатна
забезпечувати високий рівень конкурентоспроможності.
Головна мета системи управління – підвищення технікоекономічних показників діяльності підприємства. Розуміння
мети, її дотримання при розробці системи забезпечить якісний
кінцевий продукт – систему управління, що слугуватиме
ефективним інструментом для управлінця.
Система
управління
визначається
як
множина
взаємопов’язаних елементів, які складають єдине ціле, та
реалізовують процес управління для досягнення поставлених
цілей; сукупність системи, що управляє (суб’єкт управління), та
керованої системи (об’єкт управління);
сукупність
дій,
необхідних для узгодження спільної діяльності людей.
Кожне підприємство є складною соціально-економічною
системою, яка поєднує у виробничому процесі різноманітні
матеріальні елементи, людські ресурси та інформаційні зв’язки.
Усі підприємства мають деякі спільні характеристики, до яких, у
першу чергу належать функції системи управління.
Основними функціями управління на підприємстві є:
1) планування як процес визначення мети діяльності,
передбачення
майбутнього
розвитку
та
поєднання
індивідуальних
завдань членів організації для досягнення
загального результату;
2) організація як процес формування структури системи,
розподіл завдань, повноважень та відповідальності між
членами
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організації для досягнення загальної мети її діяльності;
3) мотивація як процес, що спонукає членів організації до
спільних погоджених дій, які забезпечують досягнення
поставленої мети;
4) контроль як процес вимірювання досягнутих за певний
період результатів, порівняння досягнутого з запланованим та
коригування діяльності, які у сукупності забезпечують
виконання підприємством своїх планів.
Від ефективності системи управління промисловим
підприємством безпосередньо залежать загальні результати його
діяльності: прибутковість, рентабельність, платоспроможність,
фінансова
стійкість,
конкурентоспроможність.
Ці
закономірності впливають на методологію здійснення оцінки
ефективності системи управління промисловим підприємством.
Так, оцінку діяльності системи управління промисловим
підприємством слід починати з аналізу відповідних показників,
що характеризують результати його фінансово-господарської
діяльності. Далі необхідно детально зупинитися на проведенні
аналізу безпосередньої ефективності роботи саме системи
управління на підприємстві.
Отже, вибір оптимальної системи управління підприємством
залежить від глибини аналізу й оцінки динаміки господарської
ситуації в ході прийняття рішень стосовно зміни організаційноекономічного механізму його функціонування в максимально
можливому реальному масштабі часу в рамках функціонування
автоматизованих систем управління та використання економікоматематичних методів і моделей.
Список літератури:
1. Калюжна Н. Г. Система управління підприємством як предмет
дослідження теорії організації / Н. Г. Калюжна // Вісник економічної
науки України. – 2011. - №2. – с. 51-53.
2. Кузьмін О. Нова парадигма побудови систем менеджменту /
О. Кузьмін // Науковий вісник «Демократичне врядування». – 2011. №6. – с. 19.
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Тетяна Григоряк
Науковий керівник – доц. Поченчук Г. М.
Стратегія розвитку та потенціал матеріальнотехнічної бази на підприємстві
Постановка проблеми. У сучасних умовах, актуальними
постають питання відтворення стратегічного потенціалу
національних товаровиробників. Оскільки ж саме МТБП займає
вагому частину їх потенціалу, то й розробки у сфері організації
стратегічного управління МТБП
набуває особливої
актуальності.
Дане питання досліджували: С.С. Шайбер, Г. Мінцберг, Д.
Тіс, В. Детмер, А.А. Пилипенко, Е. В. Неверова, С. Філкенстейн.
Метою даної праці є обґрунтування теоретико-методичних
засад розробки та реалізації стратегії розвитку та потенціалу
МТБП, зміни стратегії та його реструктуризації.
Виклад основного матеріалу. Для оцінки доречності розвитку
МТБП необхідне введення узагальнюючого критерію, яким
пропонується використати потенціал МТБП. Відповідно,
критерієм ефективності розвитку МТБП пропонується обрати
умову зростання потенціалу МТБП, після здійснення якої
управління розвитком повинно орієнтуватися
на вимогу
максимізації потенціалу [2].
Основою розвитку МТБП є управління змінами і якісними
трансформаціями, що повинен бути науково обґрунтованим і
базуватися на теоретичних положеннях, що враховують як
загальні теоретичні основи управління організаціями, так і
наявні концепції менеджменту змін [1]. Отже, й оцінювання
можливості розвитку підприємства та розвитку його
матеріально-технічної бази пропонується здійснювати на
підґрунті визначення сприйнятливості підприємства до
проведення змін та інновацій.
У контексті концепції надзвичайно важливою стає
можливість співвіднесення потенціалу МТБП з виконуваними
підприємством бізнес-процесами. Наявна система бізнеспроцесів підприємства забезпечує розкриття у підприємства
ключових можливостей [2].
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Основу організації покращення матеріально-технічної бази
підприємства має складати відповідна стратегія (СРМТБ), яка
являє собою перелік прийнятих на підприємстві підходів і
принципів переведення матеріально-технічної бази до бажаного
у перспективі стану [3]. При цьому дані стратегічні рішення
повинні відповідати усім вимогам стратегічного планування
виробництва.
Так, розвиток МТБП і реструктуризація потенціалу МТБП
можуть розглядатися у двох аспектах як адаптування МТБП до
умов переходу в нову зону компетентності і як створення умови
для переходу у нову зону діяльності [3].
Отже, стратегія розвитку підприємства на пряму залежить від
обраної ним стратегії, забезпечує потенціал МТБП і вливає на
його діяльність в цілому. Зрозуміло, що реалізація переходу до
нової стратегії розвитку містить у собі трансформаційне
підґрунтя, а отже, й має реалізуватися через концепцію
реструктуризації.
Список літератури:
1. Dettmer W. Strategic Navigation/ W Dettmer //A Systems Approach
to Business Strategy. – New York: ASQ Quality Press, 2007. – 328 р.
2. Finkelstein С. Enterprise Architecture for Integration/C. Finkelstein//
Rapid Delivery Methods and Technologies. –Boston:Artech House,- 2006.–
540 p.
3. Неверова Е. В. Методика анализа логистического потенциала
промышленного предприятия/ Е.В. Неверова // Научные запи-ски
НГУЭУ.– 2004.– № 2.– С. 12 – 17.
4. Пилипенко А. А., Реструктуризація потенціалу матеріальнотехнічної
бази
в
контурі
стратегічного
управління/А.А
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Новий етап інституалізації податкової системи України
Інституціоналізáція — процес визначення і закріплення
соціальних норм, правил, статусів і ролей, приведення їх в
систему, здатну діяти у напрямі задоволення деякої суспільної
потреби.
Ведучи мову про інституалізацію податкової системи
України, варто сказати, що вона здійснюється протягом всього
періоду незалежності України. Так, 1 липня 1990 року
Постановою Ради Міністрів України у складі Міністерства
фінансів була утворена Податкова служба України.
З розвитком підприємництва в Україні податкові органи
налагоджували механізм нарахування і стягнення податків,
вдосконалювали свою структуру та методи контролю. У такому
вигляді податкова служба в Україні проіснувала майже до кінця
1996 року.
22 серпня 1996 року Президентом України видано Указ
№760/96 “Про утворення Державної податкової адміністрації
України та місцевих державних податкових адміністрацій”,
яким встановлено, що ДПА України є центральним органом
виконавчої влади, а податкові адміністрації в областях, районах,
містах і районах у містах – самостійними одиницями, які не
входять до складу місцевих державних адміністрацій, та Указ
від 30 жовтня № 1013/96 “Питання державних податкових
адміністрацій”.
У лютому 1998 року Верховна Рада України схвалила нову
редакцію Законів України “Про державну податкову службу в
Україні” та “Про внесення змін і доповнень до Кримінальнопроцесуального кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України у зв’язку з утворенням податкової міліції”. Після
прийняття зазначених Законів державна податкова служба в
Україні стала повністю легітимною [1].
За останні роки в державній податковій адміністрації
України зроблені значні кроки з її перетворення в сучасний
орган державного управління. Зокрема, Указом Президента
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України від 24 грудня 2012 року №726 “Про деякі заходи з
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”
утворено Міністерство доходів і зборів України.
Нове Міністерство утворюється шляхом реорганізації двох
служб – податкової та митної. І вже до кінця 2013 р. планується
процес реформування відомств завершити.
Метою створення Міністерства доходів і зборів є зменшення
можливості ухилення від сплати податків. Крім Податкової і
митниці, міністерство частково візьме на себе і функції
Пенсійного фонду – в питанні адміністрування єдиного
соціального збору. За рахунок об’єднання функцій можна
домогтися зниження адміністративних витрат.
Цікавим є зарубіжний досвід у цій сфері. Так, в ряді країн
діють схожі інституції, але деякі особливості української
реформи лежать поза світовим трендом. Так, у США та Франції
відомства зі збору доходів входять в сферу відповідальності
Міністерств фінансів. У Британії створена в 2005 р. Служба
Доходів формально не входить у підпорядкування Мінфіну, але
все ж визнає його верховенство і може лише давати
рекомендації щодо податкової політики.
В Україні ж Мінфін і Міністерство доходів і зборів будуть
рівними за статусом, самостійними відомствами [2].
Отже, на нашу думку, Україна потребує створення адекватної
податкової системи спрямованої на підтримку галузей, що
зазнали труднощів, системи, що максимально враховуватиме
сучасні тенденції розвитку економічних процесів, а не просто
копіюватиме ту чи іншу модель, що застосовується в інших
країнах світу. Водночас процес подальшого розвитку
та
інституалізації податкової системи має сприяти ефективному
адмініструванню податків та спрощення механізму їх сплати.
Список літератури:
1.
Етапи розвитку ДПС України,[Електронний ресурс]:
http://sts.gov.ua/pro-dpa-ukraini/etapi-rozvitku/
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Рейдерство в Україні: основні проблеми
та шляхи протидії
Рейдерство — вилучення майна на нібито законних
підставах, в основу виникнення яких складають прогалини в
законі [1, с. 35].
Через процеси незаконного привласнення чужого бізнесу
(рейдерство) пройшла економіка майже всіх розвинених країн
світу, страждають від неї й країни, що розвиваються. Метою
рейдерства, як правило, є перерозподіл чужої нерухомості, а
тому воно приносить значні прибутки загарбникам [1, с. 37].
У розвинених країнах рейдерство не є небезпечним,
використовуються здебільшого економічні важелі: аналіз ринку,
з'ясування кон'юнктури, участь у біржових торгах, гра на ринку
цінних паперів тощо.
Рейдерство в Україні
здебільшого полягає у набутті
сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися
активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із
рейдером особам, із наступними перепродаваннями між
пов'язаними особами, маючи на меті завадити їхньому
поверненню законним власникам. Але проблема в тому, що в
Україні рейдерство найчастіше має кримінальний характер, де
незаконно відбираються активи в ефективних власників.
Кількість таких злочинів станом на початок 2013 року у три рази
перевищує аналогічний показник 1985 року та на третину
вищий за 1990 рік [2, с. 78].
Основний удар рейдерів в Україні спрямовано на
підприємства легкої, середньої, важкої промисловості, сфери
послуг, торгівлі, науково-дослідні, будівельні, транспортні
організації, а також ті, що задіяні в агропромисловому
комплексі. Мотивом для поглиначів виступає далеко не
підвищення ефективності підприємств-учасників угоди і
неотримання синергії, а земля, нерухомість, ціни на які
невпинно зростають. Відомі такі приклади рейдерських атак в
Україні та Росії: Провесінь, Індар, Імтокс, Житомирхліб,
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Львівобленерго, суднобудівний завод «Океан», СтальканатСилур,
Митищинський
електромеханічний
завод,
Михайлівський рудо-збагачувальний комбінат.
Протидіяти недружнім поглинанням можна внутрішніми та
зовнішніми методами. До внутрішніх належать доступні
підприємству методи:
підвищення рівня корпоративної
культури, виконання своїх зобов'язаннь перед всіма
акціонерами, постійний контроль менеджменту і, насамкінець,
соціальний захист своїх працівників. До зовнішніх методів
протидії належать: вдосконалення українського законодавства,
чітка державна позиція щодо недружніх поглинань, активна
участь громадськості.
До основних проблем, які сьогодні перешкоджають
зміцненню економічної безпеки підприємництва та боротьбі із
рейдерством у регіонах України, відносяться: відсутність
повноцінного
ринкового
середовища;
незавершеність
формування інституційної бази економічної політики;
незбалансованість
державної
регуляторної
політики;
недосконалість бюджетної політики; зловживання монопольним
становищем цінового характеру;
недосконалість судової
системи, відсутність державних інститутів, які б ефективно
захищали
права
власника;
низький
рівень
конкурентоспроможності підприємств та їх інноваційної
активності тощо [2, с. 80].
Тож можна зробити висновок, що сьогодні в Україні через
прогалини у законодавстві, низький рівень корпоративної
культури, корумпованість державних органів рейдерські атаки
стають поширеним явищем. І хоча у розвинених країнах світу
такий перерозподіл власності законними методами є дієвим
інструментом впливу на неефективні підприємства, в Україні ж
він залишається здебільшого методом перерозподілу власності й
особистих інтересів.
Список літератури:
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Украине// Юридичний радник. – 2006, № 3 (11). – С. 35-38.
2. Модель економічного зростання України в умовах дефіциту
ресурсів: Матеріали роботи “круглого столу”/За ред. А.І.Мокія–
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Теорія «ММ» як фундаментальна основа вибору
дивідендної політики на підприємстві
Основний критерій оцінки фінансових рішень на
підприємстві – збільшення ринкової вартості капіталу, а отже і
зростання добробуту акціонерів. Саме тому важливо зрозуміти,
як різні фактори, що впливають на вибір дивідендної політики,
будуть впливати на оцінку капіталу та на рівень задоволеності
потреб власників підприємства.
Існують різні погляди на результуючий ефект дивідендної
політики. Для того, щоб зрозуміти основні аргументи на захист
тієї або іншої позиції, ми вирішили розглядати фундаментальне
дослідження, що стало поштовхом для всіх наступних теорій,
оскільки цілком достовірний той факт, що в ідеальну модель
досить зручно підставляти фактори впливу та визначати
кінцевий результат.
У 1961 році Мертон Міллер та Франко Модільяні
представили теорію іррелевантності дивідендів як доказ того
факту, що дивідендна політика абсолютно не впливає на
вартість компанії, оскільки інвесторам байдуже в якій формі
отримувати дохід - у формі дивідендів чи приросту капіталу.
Тобто за відповідних умов досконалого ринку (ринку
ідеальної економіки) дивідендна політика компанії не
впливатиме на добробут її акціонерів. До даних умов потрібно
віднести:
1) Ефективність ринку;
2) Раціональність
мислення
зацікавлених
сторін
підприємства (акціонерів, інвесторів, менеджерів) [3, c. 101].;
3) Відсутність податків;
4) Симетричність інформації;
5) Відсутність витрат, пов’язаних з випуском нових акцій;
6) Незалежність інвестиційної політики підприємства від
дивідендної [2, c. 366].
Також вчені визначили, що вид дивідендної політики ніяк не
відображається на структурі капіталу досліджуваного
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підприємства, тобто вартість капіталу не залежить від його
структури.
Отже, акціонери не беруть до уваги характер розподілу
прибутку, оскільки коли прибуток розподіляється, то грошові
ресурси, які не були спрямовані на виплату дивідендів будуть
реінвестовувати у розширення, або ж відтворення; а в наслідок
цього курс акцій підніматиметься та буде збільшуватись
капіталізований прибуток акціонерів.
Таким чином, Міллер та Модільяні виводять нерівність:
Пі ≠ f (Дi)
де, Пi – прибуток на інвестиції у звичайну і-ту акцію;
Ді – виплачені дивіденди на звичайну акцію;
f – показник функціональної залежності [1, c. 211].
Нерівність показує, що прибуток на інвестицію у звичайну
акцію не є функцією дивідендної політики.
Учені дійшли такого висновку, оскільки розглядали
підприємство як систему, на яку не впливають зовнішні фактори
та у якого не існують транзакційних витрат, тобто абстрагували
компанію від впливу зовнішнього середовища. Це зроблено для
того, щоб показати ідеальну модель функціонування
підприємства за умови вибору відповідного типу дивідендної
політики.
Отже, проаналізувавши теорію іррелевантності дивідендів,
зазначимо, що дана теорія не пояснює, яку дивідендну політику
ліпше використовувати, вона тільки дає напрям правильності
думок щодо. На нашу думку, абсолютна відповідь знаходиться у
сфері практичного застосування дивідендної політики
підприємством.
Список літератури:
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Розвиток іпотечного кредитування в Україні
Іпотечний ринок займає одне з найважливіших місць серед
фінансових
механізмів
економічного
стимулювання
і
стабільного розвитку економіки. Застосування іпотеки дає
значний соціально-економічний ефект. За допомогою іпотечних
фінансових інструментів значно збільшуються активи різних
суб’єктів ринку – від окремого громадянина і сім’ї до держави в
цілому. За рахунок іпотеки здійснюється інвестування реального
сектора економіки та збільшення його капіталу і внаслідок цього
забезпечується стабільне зростання доходів у різних галузях
економіки.
Іпотечне кредитування в сучасних умовах розвитку
економічних відносин в Україні є одним з найбільш мобільнимх
сегментів фінансового ринку. На сьогодні на довгострокові
фінансові ресурси спостерігається значний попит.
Сучасна
модель українського ринку
іпотеки
характеризується такими факторами: переважно депозитна
модель фінансування; домінування універсальних банків;
відсутність
спеціалізованих
інститутів іпотечного
ринку,спеціалізованих
регуляторів,
гарантійних
фондів
іпотечного
страхування
ринкового
фінансування,
інфраструктури (наприклад, кредитне бюро).
Безумовно, центральною проблемою розвитку іпотечного
кредиту в Україні є нестача (обмеженість) вільних фінансових
ресурсів і пошук інвесторів. Одне з основних завдань банків
щодо поповнення “довгих” пасивів у нинішній ринковій
економіці - перетворення заощаджень населення в інвестиції
[2]. Іпотека дає змогу мобілізувати значну частину заощаджень
населення й коштів інвесторів і спрямувати їх насамперед у такі
важливі галузі народного господарства, які пов’язані з
житловим будівництвом.
Іпотечне кредитування це той
механізм, котрий забезпечує взаємозв’язок між грошовими
ресурсами населення, банками і підприємствами будівельного
сектору, спрямовуючи їх у реальний сектор економіки [3].
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Незважаючи на значні позитивні зміни, нормативно-правова
база іпотечного кредитування залишається незавершеною. У
даний час в Україні врегульовано механізм первинного
іпотечного ринку, але не узаконено механізми функціонування
вторинного
іпотечного
ринку. Необхідно удосконалити
законодавчу базу за рахунок прийняття законів “Про державну
реєстрацію прав власності та обтяжень на нерухоме майно”,
вдосконалення ЗУ “Про іпотечні цінні папери”, внесення змін до
Земельного, Цивільного, Житлового
та Господарського
Кодексів, законів “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні” та інших нормативно-правових актів, пов’язаних з
цією проблематикою.
Отже, на сьогодні існує ряд проблем, які потребують
негайного розв’зання, що призведе до розширення іпотечного
ринку та повноцінного його функціонування.
З огляду на викладене можна зробити висновок, що нині для
розвитку іпотечного ринку все ще актуальним є створення
належної законодавчої бази, яка б відповідала сучасним
міжнародним стандартам і враховувала позитивний досвід
запровадження відповідного законодавства в інших країнах.
Список літератури:
1. Волков С.С. Іпотечне кредитування в Україні: передумови,
ризики, перспективи //
Інформаційний
портал Українського
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Анна Дубова
Науковий керівник – доц. Сторощук Б.Д.
Стратегічні підходи до управління якістю продукції
Якість – комплексне поняття, що характеризує ефективність
усіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація
виробництва, маркетинг та ін. Найважливішою складовою всієї
системи якості є якість продукції [1].
З розвитком науково технічного прогресу проблема якості не
спрощується, а, навпаки, стає складнішою. Тому вирішувати її
традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості
готової продукції, практично неможливо. Повинен бути
комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише
в рамках системи управління якістю. Значну роль в підвищенні
якості продукції відіграють стандарти, які є організаційнотехнічною основою систем якості [2].
Управління якістю розуміють як адміністративну діяльність,
що складається з чотирьох етапів: встановлення вимог до якості,
оцінка відповідності продукції цим вимогам, прийняття заходів
при невідповідності цим вимогам, подальше підвищення вимог
до якості.
За умов переходу до ринку успіх кожного конкретного
товаровиробника
оцінюється
за
рівнем
ефективності
виробництва, обумовленої, насамперед, ступенем задоволення
потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому
визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби,
стає якість продукції. Це пов'язано з тим, що якість продукції за
умов конкуренції є головним стимулом придбання продукції,
одним з факторів її конкурентоспроможності.
Продукція
вітчизняних
підприємств
неконкурентоспроможна на світовому ринку саме за рівнем
якості. У зв'язку з цим набуває особливого значення проблема
розробки та впровадження дійових методів управління
витратами на забезпечення якості продукції. .
Для
свого
подальшого існування та виживання за кризових умов
підприємство має такі альтернативи [3]:
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Стратегія 1. Нічого нового не розпочинати, тобто вести
бізнес як звичайно, як склалося історично.
Стратегія
2. Розробити короткострокову програму
збільшення прибутку при загальному зниженні витрат.
Стратегія 3. Впровадити загальне управління якістю.
Стратегія 4. Зробити радикальний редизайн і реінжиніринг
бізнес-процесів (бізнесу), створивши гнучке підприємство, що
миттєво реагує на зміни зовнішнього середовища.
У процесі виживання підприємства керівники запроваджують
загальний контроль якості продукції, що випускається. На
думку керівників, сертифікація підприємства (ISO 9000) може
вирішити усі проблеми. При цьому абсолютно не враховується
той факт, що сертифікація ISO 9000 передбачає сертифікацію
бізнес-процесів,
що
забезпечують
якість
продукції
(безпосередня сертифікація ISO 9000 однозначно недоступна
більшості підприємств з фінансового погляду і з об'єктивних
причин невідповідності встановленим стандартам). Більш
висока якість обходиться дорожче, особливо за умов кризи.
Щоб забезпечити високий рівень якості, необхідно витратити
велику кількість коштів. Це найпоширеніша думка щодо якості.
Але новий погляд на механізми управління якістю і процеси
виробництва показав, що висока якість не завжди коштує
дорожче. Важливо зрозуміти, як формується якість товару при
сучасному масовому виробництві [4].
Отже, основним завданням підприємства за будь-яких умов у
економіці є розробка такої стратегії управління, яка дозволить
ефективно розподіляти обмежені фінансові ресурси між
пріоритетними напрямками управління якістю продукції з
метою її підвищення ій одночасної мінімізації витрат.
Список літератури:
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Світлана Жилко
Науковий керівник – асист. Жебчук Р. Л.
Стан інноваційного розвитку в Україні
Світовий досвід свідчить, що у сучасних умовах стійкий
довгостроковий розвиток економіки залежить більшою мірою не
від ресурсних можливостей, які, зрештою, обмежені, а від
інноваційної активності суспільства й окремих його елементів.
Поняття "інновація" ввів у практику австро-американський
економіст Йозеф Шумпетер (1883-1950) [4, c. 17]. Завдяки
інноваціям наука стала безпосередньою продуктивною силою, а
знання у вигляді нематеріальних активів – основним капіталом
економічного розвитку. Ще М. Портер стверджував, що
національне процвітання не успадковується, не виходить з
наявних природних ресурсів або робочої сили, а створюється
[3]. Тому вивчення стану інновацій - важлива ланка аналізу
загального стану фінансово-економічного становища в країні.
Так, аналізуючи рівень інноваційного розвитку в Україні,
зазначимо такі особливості: згідно з даними Державного
комітету статистики [2], протягом 2011 р. наукові дослідження
та розробки в цілому по Україні здійснювали 16,2% від кількості
обстежених промислових підприємств на загальну суму 14333,9
млн. грн. (у 2000 р. цей показник становив 18,0% на суму 3018,3
млн. грн.). Важливо, що в США та Японії частка таких
підприємств становить 70–80%.
Частка зовнішніх НДР у дослідженнях і розробках
підприємств, що займаються інноваціями, була протягом 2007 –
2011 р. стабільною на рівні 74 – 77%. Спостерігалося різке
збільшення обсягу придбаних машин, обладнання та
програмного забезпечення такими підприємствами в 2011 р. на
суму 10489,1 млн. грн., що на 108% більше ніж у 2010 р. [2].
Негативне явище скорочення питомої ваги реалізованої
інноваційної продукції в обсязі промисловості з 6,7% у 2006 та
2007 р. до 3,8% у 2010 та 2011 р. [2].
Найуспішнішою формою інноваційної діяльності в Україні є
технопарки, якими реалізується значка кількість інноваційних
продуктів. Важливим сектором фінансової системи України є

245

венчурні фонди, що характеризуються динамічним розвитком як
в кількісному, так і в грошовому еквіваленті.
Серед чинників, які негативно впливають на інноваційний
розвиток, фахівцями найчастіше виділяється недостатній рівень
фінансового забезпечення інновацій. У розвинених країнах
держава бере на себе 20-50% національних наукових витрат,
тоді як в Україні левову частку фінансового забезпечення
становлять власні кошти – в 2011 р. їх розмір складав 7585,6
млн. грн. (52,9% загальної суми таких витрат) [2].
Тому на нашу думку, Україна має значний потенціал для
інноваційного
розвитку,
проте
останній
гальмується
недостатнім рівнем фінансування та відсутністю результативних
стимулів для науково – технічної діяльності. Щоб виправити цю
ситуацію, потрібно здійснити реорганізацію як політичної, так і
економічної системи з метою створення оптимальних умов для
розширення джерел фінансового забезпечення інновацій.
Зарубіжний досвід свідчить, що розробка досконалого
механізму венчурного фінансування сприяє формування
конкурентних переваг на інноваційній основі.
Список літератури:
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Науковий керівник – доц. Марусяк Н. Л.
Фінансовий стан підприємства та необхідність
його оцінки
Систематичний аналіз фінансового стану підприємства
необхідний тому, що дохідність будь-якого підприємства,
розмір його прибутку багато в чому залежить від його
платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості.
Ураховують фінансовий стан підприємства і банки,
розглядаючи режим його кредитування та диференціацію
відсоткових ставок.
Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке
є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових
відносин підприємства, визначається сукупністю виробничогосподарських факторів і характеризується системою
показників, що відображають наявність, розміщення і
використання фінансових ресурсів [1, 328-329].
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Тому на
нього впливають усі види діяльності підприємства. Передовсім
на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються
безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.
Неефективність
використання
фінансових
ресурсів
призводить до низької платоспроможності підприємства і, як
наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та
реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження
рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук
резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення
комерційного розрахунку як основи стабільної роботи
підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом,
банком та іншими установами.
У ході аналізу фінансового стану підприємства можуть
використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та
моделі аналізу, їхня кількість і широта застосування залежать
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від конкретних цілей аналізу та визначаються його завданнями в
кожному конкретному випадку [1, 340].
Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів
діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в
динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити «больові
точки» у фінансовій діяльності та способи ефективного
використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення
[2, 112].
Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом
для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення
підприємств. Кредитори та інвестори аналізують фінансовий
стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та
внесками, а також для необхідного диференціювання
відсоткових ставок.
Спираючись на результати діагностичних досліджень різних
сторін діяльності підприємства, менеджери та власники мають
можливість ужити заходів для ефективного управління
підприємством.
Діагностика фінансового стану дає можливість оцінити
достовірність фінансової звітності, створює базу для висунення
гіпотез щодо можливості погіршення фінансового стану
підприємства [3, 116].
Підбиваючи підсумок, підкреслимо, що необхідність і
значення оцінки фінансового стану зумовлені потребою
систематичного аналізу та вдосконалення роботи за умов
самоокупності та самофінансування, потребою в поліпшенні
використання фінансових ресурсів, а також пошуком резервів
зміцнення фінансової стабільності підприємства.
Список літератури:
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Науковий керівник – доц. Грешко Р.І.
Особливості управління фінансовими ресурсами
підприємств
Управління
фінансовими
ресурсами
підприємства
розглядається як один із головних чинників підвищення
ефективності будь-якої виробничо-господарської діяльності.
Фінансові ресурси – це грошові кошти, які є у розпорядженні
підприємства, організації установи. Виходячи із цього
визначення можна констатувати, що до фінансових ресурсів
належать усі грошові фонди, а також та частина грошових
коштів, яка використовується у не фондовій формі [2, с.133].
При
формуванні
фінансових
ресурсів
найчастіше
використовують такі типи стратегій, як використання власних
коштів для розширення своєї ринкової бази, об’єднання
фінансових ресурсів фірм для реалізації певних проектів на
ринках, залучення всіх можливих джерел фінансування для
формування та реалізації інноваційних програм підприємств,
залучення донорських коштів великих фірм та перехресне
фінансування [2, с.133].
Успішна діяльність підприємства залежить від правильності
та ефективності управління фінансовими ресурсами.
При управлінні фінансовими ресурсами підприємства
необхідним є застосування системного підходу, що
підпорядкований загальній меті розвитку підприємства та
визначає доцільність управлінського рішення залежно від
ситуації, яка виникає під впливом внутрішнього та зовнішнього
середовища підприємства.
Дане управління може бути спрямоване на досягнення
певних цілей, таких як створення конкурентоспроможної бази
підприємства, лідерство серед конкурентних фірм, уникнення
банкрутства, зростання обсягів виробництва та реалізації,
збільшення прибутку, а також збільшення ринкової вартості
фірми [3, с.145].
Широке коло питань, пов'язаних з підвищенням ефективності
управління фінансовими ресурсами підприємств, висвітлюється у
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працях вітчизняних і зарубіжних учених-економістів І. Ансоффа,
И. Балабанова,
І. Бланка,
В.
Герасимчука,
А. Петрова,
В. Шеремета, О. Хотомлянського та ін.
Виходячи з дослідження праць відомих економістів, можна
виділити такі основні етапи
управління фінансовими
ресурсами:
– визначення проблеми. На даному етапі менеджерами
підприємства визначаються проблеми та нереалізовані
можливості, які здійснюються на основі оцінки попередніх
рішень.
– звернення до досвіду менеджерів з приводу управління
фінансовими ресурсами – менеджери аналізують виникнення
подібних проблем та використовують здобутий досвід в
теперішніх можливостях.
– визначення альтернативних рішень – головним є
дослідження та розгляд різних можливих варіантів, вибір одного
який забезпечить максимальний ефект.
– прийняття управлінського рішення – менеджер повинен
проаналізувати можливі наслідки альтернативних рішень,
варіантів та обрати такий, який найбільше відповідає цілям
підприємства.
– його реалізація – здійснюється реалізація прийнятих
рішень.
– оцінка результатів реалізації рішень – здійснюється оцінка
результатів реалізації рішення [3, с.145].
Саме від правильного управління фінансовими ресурсами
підприємства залежить його фінансово-економічний розвиток і
становище на ринку в сучасних конкурентних умовах.
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Артур Ілюк
Науковий керівник – доц. Маханець Л.Л.
Моделювання процесів інвестування
Інвестування є формою фінансово-економічної діяльності,
що має за мету нарощування, примноження капіталу. Це процес
зростання вартості активів, якими володіє юридична або фізична
особа. Мета інвестування - збільшення капіталу за рахунок
поточних прибутків на вкладений капітал або за рахунок
зростання ринкової вартості самого капіталу внаслідок змін
ринкової кон’юнктури.
У найбільш широкому розумінні слово «інвестиції» означає:
«розлучитись з грошима сьогодні, щоб отримати більшу їх суму
в майбутньому». Два фактори зазвичай пов’язані з даним
процесом – час і ризик. Віддати гроші треба зараз і у
визначеному обсязі. Нагорода надходить пізніше, якщо
надходить взагалі. У деяких випадках найважливішим фактором
буде час (наприклад, для державних облігацій). В інших
ситуаціях головним виступає ризик. Деколи важливими
факторами є і час, і ризик (при купівлі звичайних акцій).
Головним суб’єктом інвестиційної діяльності є інвестор, який
вкладає власні, позичені або залучені кошти в об’єкти
інвестування, приймає рішення щодо форм і способів їх
використання,
несе
повну
майнову
та
фінансову
відповідальність за результати використання інвестованих
коштів.
Учасниками інвестиційної діяльності є фізичні та юридичні
особи України та інших держав, які забезпечують реалізацію
інвестицій на основі відповідних договірних умов з інвестором і
між собою. Вони можуть бути постачальниками обладнання,
сировини й матеріалів, споживачами продукції проекту,
позичальниками, посередниками тощо.
Об’єктом інвестиційної діяльності можуть бути фінансові,
матеріальні та нематеріальні активи, у які трансформується
інвестований капітал і які забезпечують зростання його вартості.
На сьогоднішній день інвестиційна активність індивідуальних
інвесторів та юридичних осіб передбачає вкладання
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надлишкових тимчасово вільних коштів не в один, а, бажано, у
велику кількість об’єктів, генеруючи цим самим певну їх
сукупність.
Такий метод отримав назву «портфельне інвестування».
Портфель інвестицій– це цілеспрямовано сформована
сукупність об’єктів інвестування, що призначена для реалізації
попередньо розробленої стратегії відповідно до інвестиційних
цілей.
Під час розгляду методів оцінки ефективності інвестування,
можна зробити висновки, що досягнення значних прибутків від
інвестицій не можливе без вдалої інвестиційної стратегії.
Інвестиційна стратегія є довгостроковим узагальненим планом
управління капіталом. Сукупність усіх тактичних і стратегічних
планів узагальнюється в інвестиційному проекті.
Інвестиційний проект –це викладення цілей та особливостей
конкретного
інвестування
й
обґрунтування
його
доцільності.Такий проект потрібний як для власних цілей
інвестора, так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх
можливих зацікавлених сторін: партнерів, банків, майбутніх
споживачів. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від
інвестора та чинних законів держави.
У процесі проведення оптимізації портфелю інвестицій
доцільно
користуватися
економіко-математичним
моделюванням, оскільки воно дає потужний інструментарій для
ведення розрахунків в галузі економіки із застосуванням
математичних методів. Залежно від схильності до ризику можна
використовувати ті чи інші моделі формування портфеля
інвестицій, причому вибір цілей інвестування можна
здійснювати як за допомогою відомих економіко-математичних
моделей (Марковіца, Шарпа тощо), використовуючи евристичні
прийоми та спираючись на знання експертів, так і
використовуючи
різні
види
програмного
забезпечення,прикладом яких може слугувати надбудова до MS
Excel PalisadeDecisionTools, щонадає широкі можливості щодо
застосування генетичних алгоритмів та нейронних мереж для
оптимізації процесів інвестування.
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Дмитро Кавкалов
Науковий керівник – доц. Черданцева І.Г.
Імідж як один з елементів формування
комунікаційної стратегії ВНЗ
Поява значної кількості ВНЗ сприяла загостренню
конкурентної боротьби між навчальними закладами різних
рівнів акредитації та форм власності[1]. Для того, щоб
навчальнийий заклад мав більшу перевагу в даній боротьбі, його
послуги повинні бути конкурентоспроможними на освітньому
ринку. Тому сьогодні ВНЗ усе частіше застосовують
комунікаційні стратегії, які передбачають застосування всього
маркетингового інструментарію для створення ефективної
комунікації. Кожний ВНЗ обирає власний алгоритм формування
комунікаційної стратегії в залежності від своїх можливостей,
але при цьому враховуючі раніше набутий досвід. Основним
комунікаційним інструментом розглядається імідж ВНЗ. При
позитивному іміджі ВНЗ набагато простіше застосувати інші
інструменти комунікаційної стратегії, оскільки імідж дає
споживачеві позитивний образ ВНЗ. В першу чергу імідж має
вплив на батьків абітурієнта, які забезпечуючи абітурієнта
фінансовими ресурсами, впливають на кінцевий вибір ВНЗ,
спираючись на отриману інформацію та власний досвід.
Сьогодні не існує конкретної програми чи алгоритму
формування іміджу ВНЗ, яка буде чітко включати орієнтацію на
додатковий цільовий сегмент − батьків абітурієнта. Тому постає
значна необхідність у дослідженні даного напрямку. В Україні
даному питанню було приділено мало уваги. Різні науковці та
дослідники, зокрема О.М.Бачинська, І.Р.Лошенюк, А.Іванченко,
досліджували
імідж,
як
один
з
інструментів
конкурентоспроможності ВНЗ. На основі опрацьованого
теоретичного та аналітичного матеріалу автором розроблено
можливий комплексний підхід до формування іміджу ВНЗ на
основі багаторівневої моделі зі структуруванням ключових
компетенцій ВНЗ, автором якої є Н.Г. Герман [2].
Модель формування іміджу спрямована на три цільові групи
споживачів: на батьків, абітурієнтів і на студентську аудиторію.
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Модель має вигляд ієрархічної піраміди, яка поділяється на
п’ять рівнів. Початковим або першим рівнем є реалізація базової
компетенції ВНЗ, яка характеризується актуалізацією уваги на
основну вигоду − отримання вищої освіти. Другим рівнем є
реалізація необхідних ключових компетенцій ВНЗ, яка
передбачає розширену вигоду навчатись і включає в себе: місце
розташування ВНЗ, чисельність і кваліфікацію викладацького
складу, матеріально-технічну базу, рівень науково-дослідної
роботи, рівень корупції, вартість навчання, якість освітніх
послуг. Третій рівень − реалізація підкріплюючих ключових
компетенцій ВНЗ, де звертається увага на додаткові вигоди
навчатися, такі як: упровадження інформаційних технологій у
навчання, інтеграція видів освітньої діяльності, безперервність у
навчанні та можливість навчатись за кордоном за допомогою
програм обміну. Четвертий рівень − реалізація гарантованих
компетенцій ВНЗ передбачає підсилене звернення уваги батьків
та абітурієнта на ринкову оцінку диплома роботодавцями, як на
національному, так і на закордонному ринку праці, гарантоване
працевлаштування. П’ятий рівень − імідж ВНЗ, який є
вершиною даної піраміди і характеризується формуванням
сприятливого образу ВНЗ. його репутації серед абітурієнтів,
батьків абітурієнтів, студентів і населення в цілому.
Отже, дана модель може бути використана як основа для
формування комунікаційної стратегії, де імідж буде
розглядатись як один з елементів, що дасть можливість ВНЗ
обрати найбільш ефективний напрямок комунікаційної стратегії
в сучасних умовах функціонування ринку освіти.
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Євген Кірілеску
Науковий керівник - доц. Сторощук Б.Д.
Метод BSC як стратегічна концепція економічного
аналізу підприємства
Традиційний вимір ефективності діяльності підприємства,
зосереджений тільки на фінансових показниках, отриманих з
систем бухгалтерського обліку, швидко застаріло і не дає повної
картини стану підприємства, не дозволяє побудувати точний
прогноз його розвитку. З'явилася необхідність у досконаліших і
ефективніших способах глобальної оцінки діяльності усього
підприємства. Сучасні підходи до стратегічного менеджменту
закликають звертати увагу на такі нефінансові складові як,
персонал, бізнес-процеси, інновації, стосунки зі споживачами.
Збалансована система показників (англ. — Balanced Scorecard
(BSC)) — концепція перенесення та декомпозиції стратегічних
цілей для планування операційної діяльності і контролю їх
досягнення. По суті ЗСП — це механізм
взаємозв 'язку стратегічних задумів і рішень з щоденними
завданнями, спосіб направити діяльність усієї компанії (чи
групи) на їх досягнення. На рівні бізнес-процесів контроль
стратегічної діяльності здійснюється через так звані ключові
показники ефективності(англ. — Key Performance Indicator
(KPI)). KPI є вимірниками досяжності цілей, а також
характеристиками ефективності бізнес-процесів і роботи
кожного окремого співробітника. У цьому контексті ЗСП є
інструментом не лише стратегічного, але й оперативного
управління.
Основна структурна ідея BSC полягає в тому, щоб
збалансувати систему показників у вигляді чотирьох груп.
Перша група - традиційні фінансові показники.
Друга група описує зовнішнє оточення підприємства, його
відношення з клієнтами.
Третя група характеризує внутрішні бізнес-процеси
підприємства.
Четверта група дозволяє описати здатність підприємства до
навчання та зростання.
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Дизайн ЗСП повинен содержыт 6 обов'язкових елементів:
1. Перспективи (perspectives) — компоненти, за допомогою
яких проводиться декомпозиція стратегії з метою її реалізації.
2.Стратегічні цілі (objectives) визначають, у яких напрямах
реалізовуватиметься стратегія.
3. Показники (measures) — це метрики досягнень, які повинні
відбивати прогрес у русі до стратегічної мети.
4. Цільові значення (targets) — кількісні вирази рівня, якому
повинен відповідати той чи інший показник.
5. Причинно-наслідкові зв'язки (cause and effect linkages)
повинні зв'язувати в єдиний ланцюжок стратегічні цілі компанії
так, що досягнення однієї з них зумовлює прогрес у досягненні
інших.
6. Стратегічні ініціативи (strategic initiatives) — проекти або
програми, які сприяють досягненню стратегічних цілей.
Вигоди використання ЗСП :
 надає керівництву підприємства повну картину бізнесу.
 дозволяє
попереджувати
виникнення
критичних
ситуацій.
 методологія ЗСП полегшує взаємодію на всіх
організаційних рівнях і дає розуміння усіма учасниками
стратегії та стратегічних цілей.
 забезпечує стратегічний зворотний зв'язок і навчання.
 допомагає перетворити величезний обсяг даних, що
отримуються з безлічі інформаційних систем підприємства в
інформацію, доступну для розуміння.
Список літератури:
1. Д. Нортон, Р. Каплан. Сбалансированная система показателей.
От стратегии к действию. — Олимп-Бизнес, 2010. — 320 с.
2. Панов М. М. Оценка деятельности и система управления
компанией на основе KPI. — М.: Инфра-М, 2012. — 255 с
3. David Parmenter. Key Performance Indicators: Developing,
Implementing and Using Winning KPI's. — New Jersey, USA: John Wiley
& Sons, inc., 2007. — С. 233.
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Юлія Ковалюк
Науковий керівник – доц. Михайлина Д.Г.
Партизанський маркетинг як засіб просування
товарів на світовому ринку
У сучасних умовах загострення конкурентної боротьби на
світових товарних ринках, зростає значення альтернативних
рекламних заходів, серед яких став визначатися так званий
“партизанський маркетинг”. Він стає дедалі актуальньнішим для
невеликих компаній, де рекламний бюджет критично
обмежений або взагалі відсутній. Головне завдання такого
маркетингу - запам’ятатися потенційному покупцеві, спонукати
його до певних дій і зробити це з мінімальними грошовими
витратами у незвичайному та позитивному контексті.
Першим поняття “партизанський маркетинг” увів і почав
досліджувати Джей Конрад Левінсон [1, с. 38]. Партизанськими
прийнято називати ті маркетингові заходи, які виходять за
рамки загальноприйнятих способів і засобів рекламних
комунікацій і просування товару. Головною відмітністю є
використання можливостей креативного мислення разом з
деякими дуже простими методами просування товару або
послуги, замість того, щоб витрачати багато грошей на
рекламу2, с. 93.
Особливості партизанського маркетингу полягають ось у
чому:
-уникання рекламної “гонки озброєнь”, прагнення завоювати
клієнта за рахунок більш витончених рекламних ходів;
-відмова від традиційної реклами в ЗМІ як основного способу
просування товару;
-більшість його прийомів дають результат через короткий
час.
Партизанський маркетинг пропонує використання більше 100
маркетингових прийомів, з яких 62 абсолютно нічого не варті.
Для просування товарів і послуг використовуються наступні
способи і прийоми:
- роздача безкоштовної продукції (календарики, ручки,
футболки, пакети, які мають символіку компанії);
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- простий номер телефону, що запам’ятовується;
- логотип компанії на службовому автомобілі;
- вітальні листівки та листи-подяки - клієнту завжди приємно
отримати фірмову листівку з поздоровленнями напередодні
свят;
- епатаж - компанія може зробити будь-що шокуюче,
незвичайне, що виходить за рамки рутинної повсякденності, що
приверне загальну увагу і змусить говорити про неї;
- як середовище поширення інформації використовуються
форуми, блоги, соціальні мережі, сервіси закладок, сервіси
питань і відповідей, сервіси соціальних новин за допомогою
створення та розповсюдження коментарів, відгуків, оглядів,
статей тощо 2, с.94.
Цей вид маркетингу спочатку позиціонувався як інструмент
для малого та середнього бізнесу, змушеного партизанити через
нестачу коштів. Cьогодні, в умовах високої конкуренції, методи
партизанського маркетингу використовують і великі міжнародні
компанії - наприклад, IBM, Microsoft, Volvo, Mercedes, Adobe,
American Express , Procter & Gamble, Nissan, тощо.
Отже, “партизанський” маркетинг - нестандартний та
оригіальний маркетинг, який дозволяє при порівняно
невеликому бюджеті здійснити максимальний вплив на цільову
аудиторію товару/послуги і ґрунтується на психологічному
впливі на підсвідомість споживача. При цьому головними
ресурсами рекламної кампанії є час, енергія та винахідливість,
які демонструють досить високу прибутковість у світовій
господарській праці.
Список література :
1. Ковальчук С., Сучасний «партизанський маркетинг» / С. Ковальчук,
О. Тябіна // Маркетинг в Україні, 2009. - № 5, - C. 28-43.
2. Партиханський маркетинг. [Електронний ресурс] . - Режим
доступу: http://ratusha.com.ua/partyzansjkyj-marketyng.html
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Олена Козак
Науковий керівник - доц. Михайлина Д.Г.
Роль зернового комплексу у сучасному світовому
продовольчому секторі
Дослідження основних тенденцій і кон'юнктури світового
ринку зернових є основою формування ефективної експортної
політики. Ретельний аналіз динаміки світового виробництва,
співвідношення попиту та пропозиції зернових культур у
провідних країнах світу, зміни зернових запасів, співвідношення
експортних та імпортних позицій забезпечує адекватне
прогнозування ситуації на глобальному ринку. Зерно - важливий
експортний продукт, який забезпечує значні надходження
валютних коштів, а в сільськогосподарських підприємствах є
основою грошових надходжень і прибутків.
Значення зерна не тільки в забезпеченні потреб людей у
продуктах харчування, але й у тім, що він істотно впливає на
зайнятість населення й ефективність усього національного
виробництва. Об'єктивна необхідність розвитку виробництва та
збуту зерна зумовлена цілим комплексом причин: 1) зерно найважливіший продукт, що визначає міжгалузеві пропорції не
тільки в агропромисловому виробництві, але й в економіці
країни в цілому; 2) виробництво зерна - найважливіше джерелом
доходів
переважної
більшості
сільськогосподарських
підприємств; 3) зерно складає значну частину кормових ресурсів
тваринництва і є сировиною для харчової та переробної
промисловості[3].
Основні країни-експортери зерна утворюють досить
обмежене коло, в якому лише окремі виступають з пропозицією
двох-трьох видів того чи іншого зерна. Загалом до «клубу»
провідних експортерів можна віднести не більше 20-25 держав,
які відіграють певну роль на світовому ринку продовольчого та
фуражного зерна.
В останні роки світове виробництво зернових і зернобобових
культур складає близько 2 млрд. тонн у рік. За загальнім
обсягом виробництва лідирує Китай (20%), на другому місці
США (17,6%). На країни Європи в цілому припадає 13%
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світового
виробництва
зерна,
найбільш
значущими
виробниками
тут
є
Франція,
Україна,
Німеччина,
Великобританія, Польща. У розрахунку на душу населення
лідерами виробництва зернових у світі є Канада, Данія, США,
Угорщина, Франція. Світові ціни на зернові значною мірою
формуються на ринку США, що вважаються найбільшим
постачальником цього товару і центром біржової торгівлі[2].
У структурі міжнародного торговельного обміну зерновими
провідне місце належить пшениці, а серед кормового зерна кукурудзі (60%), ячменю (18%) та сорго (10%). Частка експорту
рису в загальному обсязі торгівлі зерном становить лише 6%.
Головними постачальниками цієї цінної зернової культури
виступають США і Таїланд.
Україна лише в цьому році увійшла до трійки найбільших
світових зернових експортерів, з часткою на світовому
ринку, що перевищує 10%. Вітчизняне зерно, як правило,
невисокого класу, фуражне, що тягне за собою низькі ціни.
Тому на нашу думку, Україні необхідно зміцнювати свої
позиції на світовому ринку зерна. Для цього пропонуємо низку
заходів: 1) підвищити конкурентоспроможність зерна
України (в тому числі за рахунок оптимізації кількісних,
якісних та комерційних втрат у зерновому секторі);
2)
державна підтримка нових концепцій виходу на перспективні
локальні світові ринки; 3) стратегічна диверсифікація ринків
збуту національного зерна[1].
Список літератури:
1. Шабля О. І. Соціально – економічна географія України:
навчальний посібник. – Львів : Світ, 1994. – 608 с.
2. Пістун М. Д., Провотар Н.И. Географія агропромислових
комплексів. – К.: Либідь. – 1997. – 198с.
3. Крючков В. Г. Зерновое хозяйство : териториальная организация
и эффективность производства. – Москва, 1990
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Ірина Кондратьєва
Науковий керівник – асист. Грушко О.О.
Культура ділового спілкування в міжнародному
маркетингу
З кожним роком дедалі більше підприємств набувають
міжнародного характеру та виходять на міжнародні ринки. При
цьому одним з найважливіших елементів, який необхідно
вивчити, є соціокультурне середовище даної країни, а саме:
мова;
релігія;
комплекс
філософських
цінностей;
соціодемографічні
характеристики;
історія;
матеріальна
культура; система освіти; етнічні особливості тощо. Адже саме
ці елементи зумовлюють відмітності в стереотипах мислення
окремих груп споживачів.
Етнокультурні особливості в економічній сфері втілюються у
трьох проявах: матеріальній культурі, культурі виробництва і
культурі ділового спілкування, або бізнес-етикеті [1].
При виході на міжнародний ринок необхідно детально
вивчити культуру ділового спілкування в тій чи іншій країні.
Бізнес-етикет – сукупність правил вербального і
невербального ділового спілкування, які регламентують порядок
зустрічі делегацій, ведення ділових бесід, переговорів,
офіційних і неофіційних заходів (прийомів, фуршетів тощо) 2.
У кожного народу є свої особливості ведення бізнеспереговорів, а саме 3:
•
для американців – прагнення обговорити не тільки
загальні підходи, а й деталі, пов'язані з реалізацією
домовленостей. Вони завжди прагнуть домінувати, вважаючи,
що їхня позиція єдино правильна;
•
для англійців – прагнення вирішити всі питання під час
переговорів залежно від позиції партнерів. Тому вони мало
уваги приділяють підготовці до переговорів, ставляться до
розгляду питань досить гнучко, як правило, позитивно реагують
на пропозиції іншої сторони;
•
для французів – представники їхніх делегацій
намагаються зберігати незалежність, але вони менш вільні при
прийнятті рішень і пов'язані наданими їм інструкціями.
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Прагнуть використовувати французьку мову як офіційну для
переговорів;
•
для німців – бажання вести переговори тільки тоді, коли
впевнені у позитивному розв’язанні проблеми. Для них має
значення статус людей, що беруть участь у переговорах;
•
для китайців – чітке розмежування окремих етапів
переговорів. Спочатку вони оцінюють зовнішній вигляд і
поведінку партнерів, їхній статус, намагаються з'ясувати
позицію та можливості партнерів і тільки після цього висувають
свої пропозиції, вміло використовують чужі помилки;
•
для японців – ввічливе ставлення до учасників
спілкування, прагнення уникнути зіткнення позицій під час
офіційних переговорів. Вони йдуть на поступки, якщо поступки
робить й інша сторона;
•
для представників арабських країн – увага до дрібниць,
яким іноді інша сторона не приділяє уваги. Труднощі й
конфлікти під час переговорів іноді виникають через їхню
звичку торгуватися.
Отже, активний вихід на міжнародний ринок, широкі ділові
контакти з іноземними партнерами вимагають відповідного
рівня культури ділового спілкування. У кожної країни є свої
особливості щодо ведення переговорів. Тому, коли
підприємство виходить на закордонний ринок, то необхідно
дуже ретельно підготуватися до цього, адже відмітності існують
як у вербальному, так і у невербальному спілкуванні.
Список літератури:
1. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка Електронне джерело /
Ю. Г. Козак // Українські підручники онлайн. – Режим доступу до
ресурсу:
http://pidruchniki.ws/11631018/ekonomika/etnokulturni_osoblivosti_krayin
2. Сайтарли І. А. Культура міжособистісних стосунків Електронне
джерело / І. А. Сайтарли // Українські підручники онлайн. – Режим
доступу до ресурсу: http://pidruchniki.ws/
3. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера
Електронне джерело / І. А. Чайка // Українські підручники онлайн. –
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://pidruchniki.ws/18340719/menedzhment/vstanovlennya_dilovih_kont
aktiv_inozemtsyami
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Марина Кондрюк
Науковий керівник – асист. Антошків О.Д.
Роль бенчмаркінгу в економічній діяльності
підприємства
Досвід самостійної боротьби українських підприємств в
позиціонуванні на ринку сьогодні є незначним, і тому
бенчмаркінг в даній ситуації є одним з найважливіших
інструментів
використання
в
управлінні
будь-якого
підприємства.
Існує величезна кількість трактувань поняття бенчмаркінгу.
Одні вважають його продуктом еволюційного розвитку
концепції конкурентоспроможності, інші – програмою
поліпшення якості, ще інші ж зараховують його до екзотичних
продуктів японської бізнес-практики. Засновник методу
бенчмаркінг Роберт Кемп трактує своє визначення як «пошук
оптимальних методів, які приводять до поліпшення діяльності».
Більш
розгорнене
визначення
дає
екс-президент
Американського товариства якості (ASQ) Грегорі Ватсон, за
його словами, бенчмаркінг – це «процес систематичного і
неперервного вимірювання: оцінювання власної діяльності та
порівняння її з діяльністю організацій-лідерів з метою
отримання інформації, корисної для самовдосконалення». На
думку К.І. Редченко, бенчмаркінг – це альтернативний метод
стратегічного планування й аналізу не від досягненого, а
відповідно до досягнень конкурентів, тобто орієнтиром у
розробці стратегічних планів є не власні досягнення, а найкраща
практика конкурентів. У простому розумінні бенчмаркінг
означає «вдосконалення самих себе, навчаючись в інших».
Бенчмаркінг є найбільш ефективним інструментом, особливо
в ситуації, коли необхідно переглянути внутрішню ефективність
діяльності компанії та визначити нові пріоритети. Зіставлення
показників ефективності дає можливість зрозуміти слабкі та
сильні сторони діяльності компанії порівняно з конкурентами та
світовими лідерами в аналогічній галузі. Це дає змогу знайти
незаповнені ринкові ніші, партнерів для виробничо-технічної
кооперації, з’ясувати переваги від злиття компаній.
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Більшість українських підприємців поняттям бенчмаркінгу
ще не оперують. Однією з перешкод використання бенчмаркінгу
в Україні є те, що великі підприємства відносять бенчмаркінг до
розряду
консультативних
послуг–
«консультант
для
консультанта», тоді як малі підприємства, що є більш гнучкими,
використовують перевірений досвід і тим скорочують витрати
часу і ресурсів на прийняття управлінських рішень.
В Японії, де бенчмаркінгом займаються вже досить тривалий
час, найбільш розповсюдженою формою є товарний
бенчмаркінг, заснований на психології «і я теж». Вони
вважають, що широкого значення бенчмаркінг набуває при
дослідженні окремих управлінських процедур, наприклад, при
прийнятті управлінських рішень.
Попри те, що процес бенчмаркінгу вимагає певних зусиль,
його застосування надає низку переваг для ефективної
діяльності підприємств:
- для фірм, які діють в одному і тому самому секторі,
бенчмаркінг надає інформацію про спільні проблеми та
допомагає відшукати спільні шляхи їх розв’язання;
- корисний для апробації стратегії та допомагає визначити
подальші напрями розвитку;
- результати бенчмаркінгу допомагають підприємствам
одержати завчасне попередження про її відставання від
конкурентів.
Отже, впровадження бенчмаркінгу в економічну діяльність
підприємств полягає в тому, що за його допомогою виробничі і
маркетингові функції стають більш керованими, підвищується
рентабельність діяльності підприємств, створюється корисна
конкуренція. Це може приводити до прибуткового
підприємництва з високою економічністю та задоволення
потреб споживачів.
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Олеся Косован
Науковий керівник - доц. Гладчук О.М.
Основні проблеми та напрями поліпшення
функціонування страхового ринку в Україні
Страховий ринок – це один із важливих сегментів економіки,
який
став невід’ємною частиною
її фінансового та
інвестиційного механізму, є каталізатором економічного
розвитку, оскільки процес страхування сьогодні є важливим
елементом економічного та соціального середовища.
Ринок страхових послуг в Україні в порівнянні із
зарубіжними країнами характеризується багатьма недоліками,
які пов’язані із недосконалою структурою, тенденцією до
укладання короткотермінових договорів, недостатнім розвитком
інституту
перестрахування,
несвоєчасним
виконанням
зобов’язань перед страхувальниками тощо[2, c.136].
За останні
роки страхування в Україні продовжує
розвиватись, що відображається на показниках формування
страхових премій, зростанні страхових виплат, збільшенні
капіталу й активів страхових компаній. Дана тенденція
зображена у таблиці 1.
Таблиця 1. Основні показники діяльності страхового ринку
України та його динаміка за 2009 – 2012 рр [1].
Роки
Показники
Кількість страхових компаній
Валові страхові премії , млн.
грн.
Валові страхові виплати , млн.
грн.
Рівень валових страхових
виплат, %
Загальні активи страхових
компаній , млн. грн.

2010

2011

456
23 081,7

442
22 693,5

2012 (9
міс.)
448
15 801,3

6 104,6

4 864,0

3 982,5

26,4

21,4

25,2

45 234,6

48 122,7

52 371,6

Однак страховий ринок України залишається далеким від
світових стандартів. Функції страхування виконуються ним
неповною мірою. Це свідчить про нереалізований потенціал
подальшого розвитку національного страхового ринку.
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Для подальшого розвитку страхового ринку необхідно
забезпечити прозорість діяльності учасників страхового ринку
та запровадити програми інформування населення про стан і
перспективи страхового ринку з метою підвищення рівня
страхової культури населення.
Важлива роль у подальшому розвитку страхової галузі
відводиться державі, яка за допомогою законодавства, пільг і податків
може впливати на формування конкурентоспроможного страхового
ринку. Державний нагляд за страховою діяльністю має бути
спрямований на посилення якості виконання функцій щодо нагляду
за страховою діяльністю в напрямах запобігання банкрутству
страховиків, грубого порушення ними зобов'язань перед
страхувальниками, здійснення псевдострахування з метою
відмивання грошових коштів, виплати незаконних комісійних
винагород.
Перспективи розвитку страхування в Україні пов’язані також
із розвитком страхових посередників, створенням їх
центральних та регіональних об’єднань. Проблемою на шляху
становлення інститутів цього сегмента можна вважати
ігнорування ролі страхового посередника в підвищенні якості
страхових послуг; відсутність страхової культури як у
населення, так і у керівників підприємств і фірм; негативне
ставлення суспільства до посередництва в цілому і до
страхування безпосередньо.
Тому подальший успішний розвиток страхового ринку в
Україні, залежатиме від розширення асортименту страхових
послуг,
підвищення
їхньої
конкурентоспроможності,
розширення
інфраструктури,
удосконалення
порядку
оподаткування страхової діяльності, подальшої інтеграції
України у міжнародні структури, а також створення
оптимальної структури співвідношення між обов’язковим і
добровільним страхуванням, залучення страхового ринку до
вирішення найважливіших питань соціального страхування.
Список літератури:
1. http://www.dfp.gov.ua – Офіційний сайт Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
2. Горбач Л.М., Каун О.Б., Ринок фінансових послуг: Навчальний
посібник. – К.: Кондор, 2009. - 436с.
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Яна Кривушко
Науковий керівник – доц. Михайлина Д.Г.
Аналіз сучасних тенденцій розвитку зовнішньої
торгівлі товарами в Україні
Сучасна
динаміка
економічного
розвитку
України
характеризується високим рівнем залежності від зовнішнього
середовища та суб’єктів міжнародної економіки. Вступ України
до Світової організації торгівлі (СОТ) та входження до системи
міжнародних господарських зв’язків, відкривають широкі
можливості для розвитку національної економіки. Проте
несприятливі і певною мірою некеровані державою торговельні
угоди, можуть призвести до зниження показників зовнішньої
торгівлі і занепад економіки загалом. У процесі збільшення
кількості невигідних для держави товарообмінних операцій
зовнішня торгівля все більше перетворюється на джерело
макроекономічної дестабілізації, а зовнішній сектор країни
відчуває економічний “тиск” як з боку інших країн – партнерів,
так і з боку власного внутрішнього ринку [1].
Специфіка розвитку зовнішньої торгівлі України на
сучасному етапі розглядається досить широко у науковій
літературі.
Зовнішня торгівля України, як і раніше, перевершує інші
форми зовнішньоекономічних зв'язків. За 2012 р. експорт
товарів склав 68809,8 млн. дол. США, імпорт - 84658,1 млн. дол.
Порівняно з 2011р. експорт збільшився на 0,6%, імпорт - на
2,5%. Від’ємне сальдо становило - 15848,3 млн. дол. (за 2011р.
також від’ємне - 14214 млн. дол.). Коефіцієнт покриття
експортом імпорту склав 0,81 (за 2011р. - 0,83) [3]. Обсяги
експорту товарів до країн СНД становили 36,8% від загального
обсягу експорту, Азії - 25,7%, Європи - 25,3%, у т.ч. до країн
Європейського Союзу - 24,8%, Африки - 8,2%, Америки - 3,8%,
Австралії і Океанії - 0,1% [2].
Основу товарної структури українського експорту складали
чорні метали та вироби з них - 26,4% від загального обсягу
експорту (зменшення обсягів на 14,7% проти 2011р.). У
загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з відповідним
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періодом попереднього року збільшилась частка зернових
культур з 5,3% до 10,2% [2].
У звітному періоді збільшився експорт окремих товарів,
основними з яких є: цукор білий у 26,4 рази, пшениця - у 2,2
рази , кукурудза - у 2 рази та ін. [3].
У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка
засобів наземного транспорту, крім залізничного - з 6,6% до 7%,
фармацевтичної продукції - з 3,5% до 3,9% [3]. До України за
2012р. надійшло іноземної давальницької сировини на 3406,1
млн. дол. (зменшення на 27,6% порівняно з 2011р.).
Імпорт з країн СНД становив 40,7% від загального обсягу,
Європи - 32,5%, у т.ч. з країн Європейського Союзу - 30,9%, Азії
- 20,2%, Америки - 5,3%, Африки -1%, Австралії і Океанії - 0,2%
[2].
Тобто
сформувалась
непропорційна
сировинна
спрямованість зовнішньої торгівлі України, що вимагає
вдосконалення діючої системи зовнішньоторговельної політики
вітчизняної економіки. Реалізація політичних заходів повинна
сприяти якісному розширенню внутрішнього товарного ринку
України, посилити конкурентоспроможність національного
ринку.
Список літератури:
1. Збаразька Л. О. Внутрішній ринок України: проблеми і стратегія
розвитку // Наукові праці ДонНТУ, 2003 - № 68 – С.18-25
2. Державна служба статистики України / Експрес-випуски / Стан
зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС за 2011 рік
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
3. Національний інститут стратегічних досліджень України /
Зовнішня торгівля України товарами за 2011 та 2012 роки
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.niss.gov.ua/articles/885/
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Анастасія Круцяк
Науковий керівник - доц. Саїнчук Н.В.
Мікро- та макроекономічні аспекти інвестиційної
діяльності комерційних банків
Недостатність інвестиційних коштів, яку гостро відчуває
практично кожна галузь вітчизняної економіки - один із
найвагоміших чинників, який стримує трансформацію
національної економіки до ринкових засад. За останні роки
відбулося суттєве скорочення інвестиційної діяльності, що
негативно вплинуло на економічний розвиток країни:
посилилась структурна диспропорція економіки та знизилась
ефективність використання суспільних ресурсів.
Як у світовій, так і у вітчизняній практиці потужним
джерелом інвестицій є фінансові ресурси саме банківської
системи, від ефективного використання яких значною мірою
залежить успіх соціально-економічного розвитку держави
загалом [1]. Фінансовий механізм інвестиційної діяльності
комерційних банків є такою системою економічних відносин,
яка повинна забезпечити національну економіку інвестиційними
ресурсами шляхом фінансування довгострокових вкладень,
контролю за їх реалізацією й аналізу отриманих результатів, він
виступає ключовою детермінантою інтенсифікації банківського
інвестування. А стабільність функціонування національної
економіки створює оптимальне середовище для функціонування
банківської системи України [1].
Отже, банківські інвестиції мають власний економічний
зміст, який можна розглядати у двох аспектах: з погляду банку
як економічного суб'єкта (мікроекономічний рівень) та як
фінансового посередника (макрорівень) [3]. Інвестиційна
діяльність банку в мікроекономічному аспекті проявляється як
діяльність, у процесі якої банк виступає інвестором, укладаючи
свої ресурси на термін у створення або придбання реальних
активів і купівлю фінансових активів з метою отримання прямих
і непрямих доходів, тобто банки беруть участь у розміщенні
цінних паперів підприємств, здійснюють вкладення у статутний
капітал у формі придбання акцій, паїв, часток в цінні папери
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підприємств, що розміщуються на первинному ринку[3].
Водночас інвестиційна діяльність банків має й інший аспект,
пов'язаний із здійсненням їх макроекономічної ролі як
фінансових посередників. У цій якості банки сприяють
реалізації інвестиційного попиту господарюючих суб'єктів,
виступаючи трансформаторами заощаджень і накопичень в
інвестиції. Тому в макроекономічному аспекті інвестиційна
діяльність банків розуміється як діяльність, спрямована на
задоволення інвестиційних потреб економіки.
Інвестиційна діяльність банків з позицій розвитку економіки
включає ті вкладення, які сприяють отриманню доходу не тільки
на рівні банку, але і суспільства в цілому (на відміну від тих
форм інвестиційної діяльності, які, забезпечуючи збільшення
доходу конкретного банку, пов'язані з перерозподілом
суспільного доходу). Отже, критерієм віднесення до
інвестиційної діяльності з погляду макроекономіки є
продуктивна спрямованість вкладень банку.
Отже, інвестиційна діяльність, розглянута з точки зору
економічного суб'єкта (банку), націлена на збільшення доходів
банку. Ефект інвестиційної діяльності в макроекономічному
аспекті полягає в досягненні приросту суспільного капіталу [2].
Обидва аспекти інвестиційної діяльності комерційних банків
тісно пов'язані один з одним. Проте в реальних умовах
української економіки, де ринок цінних паперів відрізняється
нестійкістю
та домінуванням спекулятивних вкладень,
протягом досить тривалого періоду зберігається пріоритетна
значимість кредитних форм задоволення інвестиційного попиту.
Список літератури:
1. Вовчак О. Д. Банківська інвестиційна діяльність в Україні :
монографія / О. Д. Вовчак. – Львів , 2005. – 544 с.
2. Вожжов А. П. Інвестиційне кредитування комерційними банками
/ А. П. Вожжов // Фінанси України. – 2003. - №12. – с. 87.
3. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій : монографія
/Б. Л. Луців. – Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2001. –320с.

270

Альона Куку
Науковий керівник - проф. Швець Н. Р.
Дефініції державного регулювання банківської
діяльності
Регулювання банківської діяльності - особливо важлива
прерогатива органів державної влади. Досвід минулих років
свідчить про те, що однією з основних причин світової кризи є
недостатньо ефективне регулювання та нагляд за діяльністю
банків з боку держави. Необхідність державного регулювання
банківської діяльності зумовлюється тим, що банки виконують
суспільно корисні та необхідні функції , а їх діяльність чинить
неабиякий вплив на економіку не лише окремої країни, а й
інших держав.
Метою державного регулювання діяльності банків є
безперебійне і надійне функціонування банківської системи, яке
б забезпечувало сталий розвиток економіки.
Основні повноваження здійснювати державне регулювання
діяльності банків в межах визначених Верховною Радою,
належать саме Нацбанку. Згідно з ст. 61 Закону України “Про
Національний банк України”
[2] державне регулювання
діяльності банків здійснює Нацбанк. Визначення поняття
державного регулювання діяльності банків законодавство не
містить. Ст. 1 Закону України “Про Національний банк
України” містить визначення банківське регулювання як однієї
із функцій Національного банку України, яка полягає у
створенні системи норм, що регулюють діяльність банків,
визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок
здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення
банківського законодавства. А ст. 66 Закону України “Про банки
і банківську діяльність” визначає, що державне регулювання
діяльності банків здійснюється Національним банком України у
формі адміністративного та індикативного регулювання [1].
У вітчизняній та зарубіжній економічній літературі немає
єдиного підходу щодо
розуміння поняття "державне
регулювання.банківської,+діяльності".
ииииТак, О.П. Орлюк розглядає державне регулювання
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банківської діяльності як одну із "форм державного управління,
що становить собою систему заходів, за допомогою яких
держава через центральний банк (або інший уповноважений
орган) забезпечує стабільне та безпечне функціонування банків,
а також попереджає дестабілізуючі процеси у банківському
секторі" [3, с.248].
В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко, О.Г. Корнєва
твердять, що під державним регулюванням банківської
діяльності розуміється "відповідна правова база, тобто закони,
що регламентують діяльність банків, а також ухвалення
відповідними установами, уповноваженими державою, що
регламентують функціонування банків у вигляді нормативних
актів, інструкцій, директив. Положення базуються на чинному
законодавстві, конкретизують та роз'яснюють основні пункти
законів та визначають межі поведінки банків, які сприяють
надійному й ефективному функціонуванню банківської
системи" [3, с.248].
Незважаючи на дещо суперечливий характер даних
визначень, кожен з авторів, суб’єктивно абстрагуючись від
другорядного, концентрує свою увагу лише на окремому аспекті
сутності даного поняття.
Викладене дає підстави стверджувати, що вплив держави на
діяльність банків має характер регулювання. Державне
регулювання діяльності банків являє собою вплив на діяльність
банків, який від імені держави здійснюють уповноважені
державні органи, що полягає у здійсненні
нормативного
регулювання основ їх діяльності, забезпеченні можливості їх
функціонування та реалізації безпосереднього регулювання в
цій сфері.
Список літератури:
1. Про банки і банківську діяльність : закон України від 7
2000 р. № 2121-III
2. Про Національний банк України : закон України від 20
1999 р. № 679-XIV
3. Паласевич-Дрогобицький М.Б. Теоретико-методологічні
державного регулювання банківської діяльності // Науковий
НЛУУ- 2007, №17 - С. 245-250
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Теоретико-методологічний аналіз харчової
промисловості
Харчова промисловість є сукупністю підприємств і цехів, що
виробляють продукти харчування і напої. Вона входить до
складу агропромислового комплексу і відіграє особливу роль у
розвитку продуктивних сил кожної країни. Це зумовлено не
тільки значущістю продовольчих товарів для життя і здоров’я
людей, а й тим, що харчова промисловість у процесі
виробництва специфічно поєднує природні, кліматичні,
економічні, геополітичні, географічні, соціальні та екологічні
умови кожної країни, вирішально впливає на спеціалізацію
окремих країн і регіонів щодо міждержавних і міжрегіональних
економічних зв’язків з продовольства, на формування
ефективних структур народного господарства, агропромислових
та промислових комплексів тощо.
Головне завдання галузі - виробництво продуктів
харчування, до її складу входить майже 40 галузей і виробництв.
Питома вага цієї галузі в структурі виробництва предметів
споживання сягає 52,8%, у загальному обсязі промислової
продукції – 16,3%, а продукції агропромислового комплексу –
33,5%. Продовольчі товари становлять 68,1% загального
виробництва товарів народного споживання у відпускних цінах,
63% загального обсягу роздрібного товарообороту та 61,5% у
структурі особистого споживання матеріальних благ населенням
країни. Основним інструментом розв’язання аграрних проблем і
забезпечення продовольчої безпеки України є багатопрофільне
реформування агропромислового комплексу як складової
частини економіки України, що охоплює перетворення його на
високоефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і
зовнішньому ринках сектор економіки держави та міцну
економічну основу соціально-економічного розвитку.
Характерна особливість сучасного розвитку економічної
науки - широке використання математичних методів і моделей
для аналізу соціально-економічних явищ і процесів, виявлення
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наявних закономірностей, пошук оптимального напрямку їх
розвитку. Вони сприяють вивченню у нерозривному зв’язку
кількісних та якісних сторін досліджуваних об’єктів.
Серед економіко-математичних моделей виробництва
продукції найбільш поширеними є оптимізаційні та імітаційні
моделі. Оптимізаційна модель полягає у знаходженні
оптимального з позиції деякого критерію (критеріїв) варіанта
використання ресурсів моделі. Крім рівнянь або нерівностей, які
описують взаємозв’язки між змінними, містять також критерій
для вибору – функціонал або цільову функцію, що набирає
значення в межах області припустимих рішень. Імітаційна
модель – (у вузькому значенні) логіко-математичний опис
об'єкта, який може бути використаний для експериментування
на комп'ютері в цілях проектування, аналізу і оцінки
функціонування
об'єкта.
Тобто,
оптимізаційні
моделі
використовують для досягнення мети за схемою досягнення
компромісного рішення, а імітаційні – генерують випадкові
числа з використанням певного закону розподілу.
До основних методів дослідження випуску продукції
харчової промисловості перш за все варто віднести кластерний,
факторний аналіз і прогнозування, оскільки вони дозволяють
вирішувати поставлені завдання на різних рівнях управління.
Отже, використання економіко-математичних методів і
моделей в управлінні підприємствами особливу роль відіграють
з позиції формування оптимального виробничого плану,
проведення оцінки та прогнозування основних показників
діяльності.
Список літератури:
1. Харчова промисловість [Електронний ресурс] – Режим доступу :
http://uk.wikipedia.org
2. Тоцька О. Л. Споживання продуктів харчування в роки
незалежності України // Ринкова трансформація економіки України:
теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
Львів, 24-25 жовт. 2003 р.– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.– С. 270272.
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Глобальна конкурентоспроможність української
економіки та механізми її підвищення
Сучасна світова економіка характеризується посиленням ролі
регіональних інтеграційних утворень, зокрема ЄС, АСЕАН,
НАФТА. Поряд із забезпеченням конкурентоспроможності
країн-членів шляхом управління торговельно-інвестиційними
відносинами, вони формують спільний інноваційний простір,
здійснюють
інституційні
перетворення.
Це
вимагає
«репозиціонування» країн у міжнародній економічній системі, а
також удосконалення чи переорієнтацію функцій держави та її
інститутів.
Дослідження показують, що в Україні відсутня результативна
державна інноваційна політика. Про це свідчить той факт, що на
даний момент у системі управління національною економікою
не враховується інноваційно-технологічний фактор.
Крім того, зростання продуктивності праці в Україні у
кризовий період недостатній для позиціонування вітчизняної
економіки як постіндустріальної [1].
Ключовим чинником економічного розвитку, що впливає на
рівень конкурентоспроможності національної економіки є
зовнішньоекономічний сектор, який в Україні нині
характеризується дисбалансами та диспропорціями. Як
наслідок, уходження України у світову економіку відбувається
на нееквівалентній основі, коли технологічна та інноваційна
рента значною мірою оплачується ресурсною рентою, що,
зрештою,
закріплює
низько
технологічну
модель
конкурентоспроможності економіки України.
Завдання поліпшення конкурентоспроможності національної
економіки в контексті сучасних трансформацій передбачають
формування нового рівня регулювання економічних відносин,
тобто створення сприятливих рамкових умов та інтенсифікація
зусиль у тих сферах, де існують «провали» вільного ринку,
розвиток інституційної системи країни [2].
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Станом на січень 2013 р. Україна посідає 161 місце (із 178
країн) у рейтингу World Economic Forum за рівнем економічної
свободи [3]. Українському урядові необхідно вжити ряд заходів
для поліпшення економічних показників, що призведе до
підвищення позицій країни у міжнародних рейтингах, а саме:
забезпечити сприятливі організаційно-правові умови
функціонування бізнесу, зокрема, спрощення системи
реєстрації, ліцензування та звітності, розробка законодавчої
бази щодо захисту прав власності інвесторів тощо;
заохочувати інноваційні процеси шляхом надання
безпроцентних і пільгових позик і грантів як науководослідницьким інститутам і організаціям, так і окремим ученим,
здійснення прямого державного замовлення на інноваційну
продукцію, вжиття заходів для підтримки міжнародної науковотехнологічної кооперації тощо;
стимулювати приплив вітчизняних та іноземних
інвестицій у стратегічні для України галузі економіки;
здійснення всебічного розвитку людського капіталу та
підвищення фаховості трудових ресурсів.
Список літератури:
1. Жаліло Я.А., Конкурентоспроможність економіки України в умовах
глобалізації. – Київ: НІСД. -2005. - 388с.
2. Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої
парадигми / А. Гальчинський // Економіка України, 2012. – № 5. – С. 417
3. Аналітична записка «Конкурентоспроможність України: оцінка
Всесвітнього економічного форуму» ttp://appu.org.ua/articles/1462
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Науковий керівник – доц. Маханець Л.Л.
Державний борг та економічна безпека країни:
теоретичні аспекти
Одна з найважливіших функцій держави - забезпечення
національних інтересів та економічної безпеки, що має
вирішальний вплив на незалежний розвиток країни. Проблеми
економічної безпеки поєднують розвиток окремих галузей
економіки із пріоритетами та національними інтересами
держави. Про необхідність забезпечення національної безпеки
держави і її основної складової – економічної безпеки,
наголошується у Законі України “Про основи національної
безпеки України”, Указі Президента України “Про стратегію
національної безпеки України”, Президентській Програмі
економічних реформ на 2010 - 2014 p.p. “Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.
Економічна безпека – це стан держави, за яким вона
забезпечена можливістю створення та розвитку умов для
плідного життя її населення, перспективного розвитку її
економіки в майбутньому та у зростанні добробуту її
мешканців.
Економічна безпека держави являє собою комплексну
систему, що створюється завдяки виконанню визначеної
кількості дій та сама по собі теж має багато відгалужень
(напрямків):
демографічний,
екологічний,
ресурсний,
продовольчий, енергетичний, інформаційний та інші.
Найважливішим елементом економічної безпеки країни в
сучасних умовах є фінансова безпека. Саме державний
бюджет
один
із
найважливіших
інструментів
макроекономічного
регулювання.
Оскільки
ступінь
збалансованості бюджету визначає рівень економічної безпеки
держави.
На показники економічної безпеки також суттєво впливає
обсяг державного боргу. Проблема боргу в Україні і загроза
економічній безпеці, що випливає з неї, з’явилась як наслідок
спроби поглинути руйнівний вплив інфляції та виконати
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зобов’язання держави перед громадянами. Негативний вплив
зростання обсягів боргу у конкретній економіці може
розповсюдитися не лише на безпеку економічну, але й
загрожувати підвалинам державності як таким.
З міжнародним досвідуом, допустимий рівень зовнішнього
державного боргу не має перевищувати 60 % ВВП [1, с.17].
Проте національна ситуація України полягає в загрозливому
стрімкому рості в останні роки. Лише у 2010 році обсяг
державного боргу до ВВП зріс на 30%, збільшення обсягу
внутрішнього боргу на 55 % відносно 2009 року [2].
Нарощування боргових зобов’язань у кілька разів перевищують
темпи зростання економіки – свідчення неефективного
використання коштів, у зв’язку з відсутністю національного
консенсусу щодо національної моделі соціально-економічного
розвитку, чітко окреслених національних інтересів, політичною
й економічною нестабільністю. Наслідком є формування
структурно деформованої й незбалансованої соціальноекономічної системи держави з істотним посиленням
стратегічних загроз економічній та національній безпеці.
На сьогодні в Україні відсутнє стратегічне використання
залучених коштів. Простежується критична ситуація швидкого
зростання державного боргу та погашення боргів у найближчі
роки. Усе це може привести до збільшення залежності держави
від зовнішніх запозичень, втрати незалежності у проведенні
економічної політики.
Для забезпечення економічної безпеки країни та розвитку
економіки необхідно змінювати парадигму управління,
створювати стратегічне державне бачення стійкого зростання
економіки, критерії використання запозичень і їх повернення,
ефективне використання коштів у реальному секторі, що
відрізнятиметься від теперішнього споживчого використання
запозичень.
Список літератури:
1. Пирожков С.І. Методичні рекомендації щодо оцінки економічної
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2. Гуцуляк Т.І. Зростання державного боргу - загроза економічній
безпеці України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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Олександр Лелюк
Науковий керівник – асист. Іванова Н.Я.
Інформаційні системи управління проектами
Інформаційна система управління проектами − це система,
що виконує функції оцінювання обсягів робіт за проектами,
організації праці та раціонального розподілу робіт між
виконавцями, формування проектної команди та ефективного
управління нею на всіх етапах життєвого циклу.
У розрізі створення й управління проектами у сфері
інформатизації така система повинна забезпечувати: успішне
виконання інформаційно-технічного проекту; управління
змінами (предметною областю) при виконанні проектів
інформаційних систем; ефективне управління часовими
характеристиками проектів інформаційних систем; визначення
вартості проектів інформаційних систем; ефективне управління
вартістю проекту на всіх етапах життєвого циклу; управління
якістю проектів інформаційних систем відповідно до вимог
стандартів ISO 9000; управління ризиком у проектах
інформаційних систем; розробку управлінських рішень у
відповідь на зміни ситуації у ході робіт по проекту.
Для створення й управління проектами у сфері
інформатизації інформаційні, системи повинні володіти такими
характеристиками: необмежена кількість операцій, необмежена
кількість ресурсів, довільна кількість ієрархічних структур
робіт у кожному проекті, довільна кількість ієрархічних рівнів у
кожній з ієрархічних структур, мультипроектне управління,
вартісний аналіз за методикою Earned Value Analysis,
можливість порівняння між собою будь-яких двох версій
проекту, діаграми Ганта для робіт і ресурсів, графіки витрат і
потреби в матеріалах, побудова графіків і гістограм за
показникам звітів, моделювання як витрат, так і доходів,
моделювання виробництва ресурсів, складання розкладу на
основі обсягів робіт, кваліфікації та продуктивності ресурсів,
організаційні діаграми для представлення ієрархій робіт і
ресурсів, табличні та графічні звіти, вбудована система обліку.

279

Розглянемо інформаційні системи управління проектами що
використовуються на вітчизняному ринку.
Microsoft Project - система управління проектами, розроблена
корпорацією Microsoft. В Microsoft Office 2007 можливості
Microsoft Project були розширені введенням Microsoft Office
Project Server та Microsoft Project Web Access. Project Server
зберігає дані Project в центральній SQL-базі даних, і дозволяє
користувачам переглядати та оновлювати через інтернет.
SureTrak Project Manager створена корпорацією Primavera
Systems, Inc. SureTrak Project Manager має такі можливості як,
моделювання проекту, розрахунок розкладу, надано можливість
виконувати презентації, звіти, графіки та обмінюватися даними
з іншими клієнтами SureTrak Project Manager. Також у ця
інформаційні системи управління проектами може працювати
на усіх сучасних ПК, оскільки системне споживання ресурсами
досить низьке.
Primavera − програмне забезпечення для управління
проектом. Primavera розроблена компанією Primavera Software,
Inc., Primavera надає своїм користувачам такі можливості: вибір
потрібного поєднання стратегічних проектів, забезпечення
корпоративного управління проекту, поліпшення процесів і
методів, поліпшення спільної роботи проекту, вимірювання
прогресу в досягненні цілей, зв'язок проектів зі стратегією.
Усі розглянені інформаційні технології дають можливість
створювати проекти у сфері інформатизації. При цьому на
вітчизняному ринку немає жодної інформаційної технології
такого класу, яка б відповідала усім вимогам щодо управління
проектами саме у досліджуваній сфері.
Список літератури:
1.http://office.microsoft.com/en-us/project/microsoft-project-help-projectpartners-FX103802119.aspx
2.http://www.pmonline.ru/software/suretrak/
3.http://www.oracle.com/ru/products/applications/primavera/overview/inde
x.html
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Михайло Лилик
Науковий керівник – асист. Грушко О.О.
Особливості рекламної діяльності
у різних країнах світу
У наш час у результаті потужного розвитку засобів масової
комунікації спостерігається процес створення єдиного
інформаційного простору. Він впливає як на національний
менталітет у цілому, так і на особливості окремого споживача.
Розширення та збагачення картини світу образами та складними
штучними стимулами, не властивими рідній культурі
споживача, вимагає від фірми певної адаптації до ціннісних
структур і розроблення комунікаційного повідомлення, для того,
щоб закладена в ньому інформація була сприйнята адекватно й
ефективно.
На міжнародному ринку фірма при розробці рекламного
повідомлення постає перед проблемою, оскільки кожний ринок
має свої культурні особливості. Тому при розробці рекламного
повідомлення перш за все необхідно враховувати:
 індивідуалізм – спрямованість турботи людини на себе
та найближчих членів своєї сім'ї, опора на особисті якості,
перевага певних завдань і займенника «Я»;
 уникнення невизначеності – це ситуації, в якій
споживачі відчувають невпевненість і невизначеність і
намагаються уникнути таких ситуацій;
 довгострокова орієнтація – міра, в якій суспільство
націлене на прагматичну перспективу орієнтації на майбутнє,
ніж на традиційну історичну, короткострокову оцінку [2, c.142];
 дистанційованість від влади – сприйняття влади, ступінь,
з якою наділені відносно меншою владою члени суспільства,
інституту або організації очікують і допускають нерівномірність
розподілу влади;.
Враховуючи культурні особливості кожної країни та регіону
у світі, розрізняють європейську, американську, східну рекламу,
а також рекламу країн Латинської Америки й Африки [1, c.68].
Для американської реклами характерними є логіка, сила, і,
водночас, простота. Важливу роль відіграють вербальні засоби
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комунікації. Основні цінності для такої реклами є любов, сім'я,
діти, щастя і свобода.
Східна реклама побудована на образах з багатою уявою
споживачів. Пейзажі, якісні фотографії, глибокодумні образи,
що передбачають спрямованість на символічне мислення, проте
у рекламному повідомленні переважає навантаження на
чуттєвий канал сприйняття, а емоційні взаємозв'язки і
переживання персонажів відіграють більш важливу роль, ніж
розвиток сюжетної лінії.
Європейська реклама характеризується різноманітністю,
оскільки структура рекламного звернення може базуватися на
когнітивних або емоційних характеристиках. Англійська
реклама – яскрава, багатогранна із чудовим креативом і тонким
гумором. Німецька реклама тяжіє до аргументів і фактів, до
логіки
переконання,
володіє
значним
інформаційним
навантаженням говорить про цифри, деталі, технічні
характеристики. Поряд із наведеним, саме німецька реклама
вирізняється вірогідністю та відповідальністю за наведені
факти.
Реклама країн Африки з одного боку має глибокий душевний
креатив з достатнім розумінням суспільних проблем і людських
труднощів. З іншого боку, в африканців генетично закладені
життєрадісність і почуття гумору.
Рекламі країн Латинської Америки притаманними є
сприйняття внутрішнього світу людини та її чуттєвості, їй
властива значна емоційна напруженість. Крім того, важливе
місце відводиться гумору [3, c.481].
Тому, розробляючи рекламне повідомлення фірмі, необхідно
враховувати культурні особливості країни, регіону, а також
цінності споживачів рекламної продукції, що дасть змогу
зробити звернення адекватно зрозумілим і ефективним.
Список літератури:
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Аліна Логіна
Науковий керівник - проф. Нікіфоров П.О
Фінансова діагностика у системі антикризового
управління на підприємствах
Вирішення сучасних проблем стабілізації національної
економіки, досягнення високих темпів стійкого економічного
зростання, забезпечення соціального розвитку суспільства
вимагає вдосконалення процесу управління. Цей процес
реалізується через управлінські рішення, які визначають
результати діяльності і окремого підприємства. Забезпечення
високої якості управлінських рішень є комплексною
проблемою, яка залежить від багатьох чинників. За цих умов
актуальності набуває створення такої системи підтримки
прийняття рішення, яка б дозволяла вчасно ідентифікувати стан
керованої системи навіть за обмеженої інформації і непрямих
ознаках посилення кризових тенденцій, а також створювати базу
для прогнозування можливих наслідків. Ці задачі розв’язуються
у процесі діагностики фінансового стану підприємства як
складової частини антикризового управління.
Слід зазначити, що елементи системи антикризового
фінансового управління підприємством доцільно впроваджувати
як на підприємствах, що функціонують успішно, так і на тих, які
опинилися у фінансовій кризі. Аналіз теорії та практики
антикризового управління показує, що антикризове управління
за своєю суттю є стратегічним і повинно будуватися на основі
збалансованих і обґрунтованих стратегій.
Предмет антикризового управління – передбачувані та
реальні причини кризи, фактори кризи, проблеми, тобто всі
прояви сукупного загострення суперечностей, які спричиняють
загрозу настання та розвитку кризи. Об'єктом антикризового
управління є процеси розвитку криз на підприємстві. Суб'єктами
антикризового управління є менеджери підприємства зі своїм
досвідом та навичками, які повинні допомогти їм у вирішенні
різних кризових ситуацій. Головною метою антикризового
управління є забезпечення стабільного розвитку виробництва,
міцного положення на ринку та стійкого фінансового стану при
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будь-яких економічних, політичних, соціальних ситуацій у
країні.
Антикризове
управління
діяльністю
суб’єктів
господарювання має суттєве значення в сучасних економічних
умовах розвитку підприємницьких структур, оскільки
забезпечує ефективну діяльність на основі передбачення та
своєчасного реагування на негативні ситуації [3]. Тобто успішне
антикризове управління – це здатність швидко й ефективно
реагувати на зміни ситуацій, незалежно від того, чи можна їх
передбачити чи ні. Головною умовою для успішного подолання
кризи є певна готовність до неї.
Отже, антикризове фінансове управління підприємством
спрямовано на розв’язання ряду задач, основою з яких своєчасне діагностування фінансового стану підприємства та
вживання необхідних антикризових фінансових заходів з
попередження кризи. Саме комплексна система діагностування
фінансового стану підприємства дозволяє уникнути кризи за
рахунок
здійснення
захисних
заходів
антикризового
фінансового управління підприємством, або істотно пом'якшити
характер її подальшого протікання. Вживання заходів
антикризового фінансового управління по попередженню
фінансової кризи на підприємстві є найбільш економічним
напрямом його управління.
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Ганна Лодба
Науковий керівник - доц. Гладчук О.М.
Напрями ефективного управління ресурсною базою
комерційних банків
Управління банківськими ресурсами являє собою діяльність,
пов'язану із залученням коштів вкладників та інших кредиторів,
визначенням величини і відповідної структури джерел грошових
коштів у тісному взаємозв'язку з їх розміщенням.
Управління ресурсами комерційних банків умовно поділяють
на два рівні - рівень держави та рівень самого комерційного
банку. При цьому на кожному рівні управління використовуються як економічні, так і організаційні методи. Самі ж методи
прямо або побічно впливають на величину ресурсів
комерційних банків.
На рівні держави управління ресурсами комерційних банків
відбувається в основному через Національний банк України з
використанням різноманітних інструментів:
- надання Національним банком України кредитів
комерційним банкам. При цьому важливе значення має процентна політика, адже встановлена офіційна облікова ставка
виступає фактором регулювання попиту на міжбанківський
кредит;
- операції на відкритому ринку з купівлі-продажу державних
цінних паперів;
- нормування обов'язкових резервів комерційних банків:
- встановлення економічних показників регулювання
діяльності комерційних банків (мінімальний розмір статутного,
граничне співвідношення між розміром власних коштів
комерційного банку і сумою активів, зважених з урахуванням
степені ризику їх втрати, та інші. Зазначені й інші інструменти
Національного банку України в сфері регулювання ресурсів
комерційних банків можуть бути ефективними тільки в умовах
тісної ув'язки їх з податковою політикою та діючим
законодавством. Високі ставки оподатковування зменшують
грошові кошти, що залишаються в розпорядженні комерційного
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банку, негативно впливають на формування капіталу і залучення
ресурсів.
Важлива роль у керуванні банківськими ресурсами належить
самим комерційним банкам. При цьому їм необхідно
виконувати вимоги Національного банку України про
дотримання комерційними банками встановлених економічних
нормативів, а також проводити збалансовану пасивну й активну
політику.
Управління власним капіталом являє собою один з найважливіших напрямків стратегії банківського розвитку. При цьому
формування основного капіталу є первинним завданням, а формування додаткового капіталу, яке залежить від результатів діяльності банку, є вторинним завданням.
Основним і найбільшим кроком до удосконалення організації
ресурсної бази є збільшення довіри до банківської системи в
цілому. Як з боку населення, що забезпечить збільшення
більшої кількості залучених коштів на довгостроковий період, а
також довіри іноземних інвесторів, що може дати доступ до
запозичення дешевших ресурсів. Не менш важливим
залишається удосконалення маркетингових заходів, управління
відсотковою політикою та розвиток новітніх банківських
послуг.
Отже, ресурсна база відіграє визначальну роль у створенні,
ефективній роботі та розвитку банківських установ. її збільшення веде до зростання ресурсного потенціалу всієї банківської
системи України загалом. Саме тому дослідження ресурсної
бази повинно залишатись одним з пріоритетних напрямів вітчизняних науковців та вищого керівництва українських банків.
Список літератури:
1. Тиркало Р.І., Щибоволок 3.1. / Фінансовий аналіз комерційного
банку: основи теорії, експрес-діагностика. рейтинг. Навч. посібник. К.: "Слободженщина". 2009. - 236 с.
2. Формування економічних відносин в умовах ринку. Збірник наукових праць кафедри економіки, обліку і контролю в невиробничій
сфері ТАНГ: Випуск 2 / Науковий редактор - д.е.н. , професор Фаріон
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Анастасія Луніна
Науковий керівник – асист. Баранник О.А.
Використання дитячих образів у рекламі
як один зі способів привернення споживчої уваги
Життя сучасного суспільства неможливо уявити без
реклами.. Характер реклами, її зміст і форма зазнають
кардинальних метаморфоз разом з розвитком продуктивних сил
суспільства, зміною соціально-економічних формацій. Роль
реклами в сучасному суспільстві не обмежується ні рамками
комерційних комунікацій, ні навіть всією ринковою діяльністю.
Значення реклами зростає практично в усіх галузях економіки та
суспільного життя.
Реклама щодня і масово впливає на абсолютну більшість
населення. Щоденний вплив реклами на мільярди потенційних
споживачів не тільки сприяє формуванню купівельних переваг,
але входить в соціальне середовище, яке бере участь у
становленні певних стандартів мислення та соціальної
поведінки різних верств населення в кожній країні та в усьому
світі [1]. Поза увагою рекламістів не залишилися навіть діти, а
точніше, їх образи при побудові рекламних звернень.
Діти в рекламі з'являються як феномен соціального пізнання і
в якості регулятора соціальної поведінки особистості.
Осмислення образу сучасної дитини неможливе без уявлень про
дитинство в цілому [3].
Провівши власне кабінетне дослідження у сфері реклами,
можна сказати, що увага суспільства до реклами товарів і послуг
для дітей, а також до рекламної продукції, в якій
використовуються дитячі образи, зумовлена поширенням в
засобах масової інформації. Поява дитини в рекламі сприяє
залученню уваги, підвищенню інтересу до неї, полегшує
запам'ятовування, стимулює інтерес споживача і впливає на
його вибір. Дитина в силу давніх традицій сприймається як
мила, беззахисна, неагресивна, в більшості випадків викликає
гаму позитивних емоцій і асоціацій. Використання дитячих
образів у рекламі призводить до того, що позитивне ставлення
до самої дитини переноситься на рекламований товар.
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Часто реклама за участю дітей впливає на тих батьків, які
прагнуть дати своїм дітям «усе найкраще», хоча насправді
властивості багатьох товарів аналогічні, а відрізняються лише їх
назви [2].
Та ситуація дещо складніша, коли дитячі образи
використовуються в рекламі товарів, які не призначені для
їхнього споживання. Наприклад, реклама будівельних
матеріалів, меблів і побутової хімії, в яких дорослу роль
відіграють маленькі діти. Здавалося б, дитина в такій рекламі не
повинна з’являтися, але своїм позитивом і невимушеністю
поведінки вона спроможна привернути увагу навіть покупців,
що керуються раціональними мотивами.
Отже, образ дитини у сприйнятті дорослого виступає як
цінність, потреба в турботі про нащадків, бажання мати
соціальну представленість у своїх дітях. Дитячий образ в
рекламі товарів є своєрідним каталізатором у прагненні
придбати товар.
Саме тому використання дитячих образів у рекламі - є досить
поширений спосіб привернення споживчої уваги. Необхідно
зберегти «дитячий» образ чистим і незіпсованим, не
використовуючи його в дорослих «іграх».
Список літератури:
1. Виртуальные образы в рекламе [Электронный ресурс] //
Энциклопедия маркетинга. – Режим доступа к ресурсу:
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3. Морозов А.В. Деловая психология. Курс лекций: Учебник. /
А.Морозов. – СПб.: Союз, 2000. – 150 с.
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Тетяна Лупуляк
Науковий керівник – асист. Грушко О.О.
Національні особливості ділової етики
різних країн світу
Кожний народ має свою національну культуру, її
неповторність і оригінальність виявляються як в духовній, так і
в матеріальній сферах життя та діяльності. Культурні,
психологічні, національні особливості народу не можуть не
позначатись на його діловій культурі, не можуть не впливати на
культуру спілкування та взаємодії [1]. Тож розглянемо основні
особливості країн світу – основних торгових партнерів України.
У Туреччині багато переговорів починаються в кафе за чаєм з
тістечками. Турки великі ласуни, у них навіть є приказка:
«Солодко поїли – солодко поговорили».
Як відомо, німці акуратні й педантичні. Якщо ви
сумніваєтеся в тому, що зможете виконати всі умови та строки
домовленостей з німецькими колегами,
ліше заздалегідь
відмовитися від своїх пропозицій.
Сучасна фінська етика комерційної роботи відрізняється
надійністю, чіткістю, коректністю і чесністю у відносинах і не
поступається німецькій в пунктуальності і педантичності.
Ділова етика японських бізнесменів суттєво відрізняється від
правил і норм ділового світу Заходу. Знайомство з
представником японського бізнесу починається з обов'язкового
обміну візитними картками. При зустрічах з керівництвом
фірми і переговорах необхідно бути актуальним – японці
болісно ставляться до запізнень, якими б причинами вони не
були
викликані. Якщо ви не можете прибути вчасно,
обов'язково попередьте про це японську сторону, а тривалість
зустрічі скоротіть на час запізнення, тому що в партнера по
зустрічі можуть бути інші справи.
Стиль ведення переговорів з китайськими партнерами
відрізняється тривалістю – від дкількох днів до кількох місяців.
Це пояснюється тим, що китайці ніколи не приймають рішень
без детального вивчення всіх аспектів.
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Італійці надають чималого значення неформальним
відносинам і з задоволенням проводять час з партнером в
неслужбовий час. Крім того, багато питань італійці вважають за
краще обговорювати в неофіційній атмосфері, наприклад, у
ресторанах.
Французи болісно реагують на використання англійської чи
німецької мови у діловому спілкуванні з ними, вважаючи, що це
обмежує їх почуття національної гідності.
Для англійського бізнесу характерна кастовість, яка, з одного
боку, визначає його високий професійний рівень, а з іншого –
перешкоджає притоку «свіжої крові».
Американський стиль ділової взаємодії характеризується
утилітаризмом (все має давати прибуток!): не робити зайвої
роботи, обходитися без марних затрат праці; зневагою до
традицій; силою даного слова; ретельністю в опрацюванні
організації будь-якої справи; поділом і скрупульозної
перевіркою виконання; націленістю сьогодні зробити краще, ніж
учора; великою увагою до дрібниць; спеціалізацією кадрів і
виробництва; стислістю і ясністю; конструктивізмом [2].
Риса росіян – доводити все до крайнощів, до меж
можливого – на переговорних процесах проявляється порізному: і як постійна жорстка позиція, і як несподівано повне
прийняття пропозицій партнера [3].
Знання деяких національних і психологічних особливостей
різних країн допоможе українським бізнесменам досягти успіху
у переговорах.
Список літератури:
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3. Грушевитская Т.Г. Основы межкультурной коммуникации:
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М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 352 с.
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Катерина Марчук
Науковий керівник - доц. Терлецька Н.М.
Стратегічна стійкість підприємства в умовах
нестабільного зовнішнього середовища
У сучасних умовах господарювання діловий успіх багато в
чому визначається ступенем адаптації підприємства до
динамічних змін зовнішнього та внутрішнього бізнессередовища, для якого характерним є швидка застарілість
інформації, ризикованість здійснення господарських операцій,
нестабільність політичної та економічної ситуації в країні. Тому
забезпечення стійкості розвитку підприємств є одним з
пріоритетних стратегічних завдань вітчизняної економіки.
Стратегічну стійкість підприємства можна визначити як
інтегральну характеристику діяльності підприємства, що
відображає в динаміці (в перспективі) його здатність до стійкого
розвитку в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища
відповідно до попередньо встановлених оптимальних
стратегічних цілей підприємства.
Стратегічна стійкість є відображенням можливостей
підприємства за рахунок взаємної оптимізації внутрішньої
структури та зовнішніх зв'язків створювати, розвивати та
зберігати тривалий час конкурентні переваги на ринку в умовах
прискореного науково-технічного та технологічного прогресу з
метою забезпечення успішного розвитку.
Забезпечення стратегічної стійкості передбачає ефективну
реалізацію запланованих дій, господарських операцій при цьому
максимально використовуючи внутрішні можливості для
досягнення та підтримки конкурентних переваг.
Вплив
факторів
зовнішнього
та
внутрішнього
середо-вища підприємства в умовах динамічних змін вимагає
створення в межах системи управління відповідного механізму
забезпечення стратегічної стійкості. Процес забезпечення
стратегічної стійкості повинен бути спрямований на мінімізацію
негативного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища
на діяльність підприємства; створення передумов ефективної
реалізації
запланованих
дій,
господарських
операцій;
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максимальне використання внутрішніх можливостей для
досягнення і підтримки конкурентних переваг.
Нагальна
необхідність
докорінної
зміни
стратегії
підприємства виникає при наближенні чи настанні кризової
ситуації. До перших симптомів кризи відносять падіння
прибутковості, скорочення ринкової частки та втрату
ліквідності, причинами яких є поява нових технологій, каналів
розподілу, конкурентів із новими стратегіями тощо. Ефективний
менеджмент кризового підпри-ємства повинен забезпечити
зупинку «скочування у прірву» та розробити стратегію й
тактику повернення «до життя». Початковим завданням вищого
керівництва
є розробка
заходів
щодо
віднов-лення
прибутковості та нормалізації руху грошових коштів,
скорочення витрат, підвищення розміру прибутку, звільнення
від надлишкових активів і посилення контролю над грошовими
трансакціями.
Оцінювання стратегічної стійкості підприємства дає змогу
визначити його слабкі та сильні сторони, а також визначити
переваги і потенційні можливості подальшого ефективного
розвитку підприємства та реалізації намічених стратегічних
цілей. Механізм забезпечення стратегічної стійкості є
комплексною системою, яка має враховувати особливості
кожного
підприємства.
Забезпечення
стійкої
роботи
підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища є
гарантією запобігання кризових ситуацій у майбутньому й
основою реалізації стратегії розвитку суб'єкта господарювання.
Список літератури:
1. Кучерявий А.В. Стратегическая устойчивость предприятия: понятие
и составляющие / Кучерявий А.В. // Надежность. - 2005. -№1. -С. 1418.
2. Мохонько Г. А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств
видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного середовища
[Електронний ресурс] / Мохонько Г. А. – Режим доступу: http://www.
economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=24
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Юлія Меленко
Науковий керівник – доц. Михайлина Д. Г.
Аналітична оцінка сучасного стану зовнішньої
торгівлі України
Протягом останніх років у світі надзвичайно інтенсивно
розвиваються глобалізаційні явища, прискорено зростають
маштаби світової торгівлі та інші процеси міжнародного обміну,
внаслідок чого світова економіка стає дедалі відкритішою.
Дослідженням значення міжнародної торгівлі у розвитку
національної економіки займалося широке коло як зарубіжних,
так і вітчизняних авторів, зокрема таких як І. Бураковський,
Б. Данилишин, І. Дахно, М. Жук, А. Кирєєв, І. Школа,
В. Чужиков, А. Данильцева, І. Дюмулен, А. Портанський,
Д. Жуано та інші.
Україна належить до числа країн з відкритою економікою, на
яку припадає 0,07% світового ВВП і 0,3% світового експорту,
яка характеризується високою експортною квотою у валовому
внутрішньому
продукті.
Пріоритетним
напрямком
зовнішньоекономічної стратегії України є зовнішня торгівля,
якій притаманне випереджальне зростання імпорту товарів
порівняно з їхнім експортом [2].
За даними Державної служби статистики України, в 2012
році експорт товарів України склав 68,8 млрд. дол. США, що на
0,6% більше порівняно з 2011 роком (68,4 млрд. дол. США).
Імпорт товарів України в 2012 році становив 84,7 млрд. дол.
США, тобто на 2,5% більше ніж в 2011 році (82,6 млрд. дол.
США). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило
15,8 млрд. дол. США. Зовнішньоторговельні операції товарами
Україна здійснювала з партнерами з 222 країн світу.
Проаналізувавши географічну структуру зовнішньої торгівлі
України, можна сказати, що вона носить відносно стабільний
характер. До країн СНД у 2012 році експортовано 36,8%
товарів на суму 25,3 млрд. дол. США, що на 3,3% менше
порівняно з 2011 роком (26,2 млрд. дол. США) [3]. До країн
Європи було експортовано 25,3% усіх товарі на суму 17,4 млрд.
дол. США, що на 5,5% менше порівняно з 2011 роком
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(18,4 млрд. дол. США). Найбільші експортні поставки
здійснювались до Російської Федерації – 25,1%, Туреччини –
5,4%, Італії – 3,5%, Польщі – 3,8%, Індії – 3,3%, Китаю – 2,5%,
Єгипту – 4,2% та Білорусі – 3,3% від загального обсягу
експорту.
Товарна структура експорту України вкрай неефективна.
Аналіз співвідношення між експортом та імпортом продукції
показує, що майже по всіх товарних позиціях переважає імпорт,
що відбивається негативно на економіці країни. Товарна
структура експорту України усталено носить чітко виражений
сировинний характер.
Товарної структура загалом залишається
незмінною.
Головним експортним товаром у 2012 році залишаються чорні
метали, недорогоцінні метали та вироби з них. Разом з
сільськогосподарською
продукцією,
продукцією
машинобудування та хімічної промисловості вони покривають
більше 80% усього українського експорту.
Отже, і у 2011 і у 2012 роках спостерігалось негативне сальдо
зовнішньоторговельного балансу
14,2 млрд. дол.
США і 15,8 млрд. дол. США відповідно.
В Україні спостерігається зростання її зовнішньої торгівлі,
нарощування торговельного потенціалу та розширення
торговельних зв‘язків з іншими країнами, що значно пов‘язане з
виходом із фінансової кризи.
На сьогодні існує необхідність створення інституційної
основи для запровадження державної підтримки розвитку
експорту, що забезпечить подальший розвиток і нарощування
вітчизняного економічного потенціалу та закріплення на
традиційних і нових ринках збуту
Список літератури:
1. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України.:
Підручник. - К.: Центр учбової літератури. 2007. - 296 с.
2. Світова організація торгівлі, “ World Trade Report 2011”
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org/
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Марина Мошняга
Науковий керівник – доц. Михайлина Д.Г.
Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного
бізнесу в Україні
Стратегічною метою туризму в Україні є створення
конкурентоспроможного туристичного продукту, що зможе
гідно представити себе на світовому ринку. Адже він посідає
друге місце у світовій економіці, після електронної та
комп’ютерної промисловості, навіть випереджаючи такі галузі,
як нафтопереробна та автомобілебудівна [1].
Головним завданням туристичної індустрії в Україні можна
визначити створення конкурентоспроможного на світовому
ринку туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити туристичні потреби населення країни, забезпечити
на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціальноекономічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та
історико-культурного довкілля.
Одне із ключових питань, яке необхідно вирішити в
найближчий час, - оптимізація взаємодії туризму та культури як
на рівні центральних органів влади, так і на місцях.
В Україні є традиційні та перспективні санаторно-курортні і
туристичні райони з ефективними унікальними ресурсами для
відпочинку й лікування міжнародного, державного та місцевого
значення.
На сьогодні туристична інфраструктура в Україні є
недостатньо розвинена і нераціональна, якість сервісу низька.
Це зумовлює її низьку привабливість. Проте Україна має
прекрасні умови для організації відпочинку на берегах і лиманах
Чорного й Азовського морів, водойм і річок, у Кримських горах
і Українських Карпатах [2].
До найбільш перспективних напрямів туристичного
комплексу
України
відносять розвиток
пізнавального,
оздоровчого, спортивного, екологічного, сільського та
екстремального туризму. Одним з важливих напрямів
в’їзного туризму в Україну є морський круїзний туризм, що
має давні традиції.
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Загальний в’їзний потік іноземних відвідувачів в Україну в
2011 р. досяг рекордної позначки 21 415 296 осіб, що більш
ніж утричі перевищує показник 2000 р. За прогнозними
розрахунками щодо розвитку в’їзного туризму в Україні на
2020 р. – 15,0 млн осіб. Як і для багатьох європейських
країн, де найбільш потужні туристичні потоки між сусідніми
державами, так і для України на перспективу сукупна частка
туристичного обміну з країнами СНД коливатиметься в межах
50% від загальних обсягів турпотоків [3].
Отже, туризм в Україні є важливою економічною гілкою, що
може принести значний прибуток в економіку держави.
Розвиток цієї пріоритетної галузі виведе нашу країну на новий
рівень розвитку, що збільшить прибутковість у таких суміжних
секторах економіки, як транспорт, торгівля, будівництво,
зв'язок, сільське господарство і позитивно вплине на структурну
економіку країни. Інтенсивний розвиток туризму в Україні
сприятиме зміцненню її економіки та її утвердженню як
туристичної держави.
Список літератури:
1. Криховецький І.З. Стан і перспективи розвитку туризму в
Україні / І.З. Криховецький // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. №3. – С. 37-38.
2. Розвиток туристичного бізнесу в Україні. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/bromot.htm
3. Статистика України. - [Електронний ресурс] / [Туристичні
потоки
2000–2011 рр.]. - Режим
доступу:
http://www.
ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm.
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Василь Николайчук
Науковий керівник – доц. Вінничук О.Ю.
Актуальність використання багатокритеріальної
оптимізації у прийнятті рішень на підприємствах
Управління підприємством здійснюється в умовах
невизначеності результатів діяльності підприємства, параметрів
управління, різноманіття груп інтересів тощо. Більшість
процесів, що протікають в економіці підприємства, пов’язані з
необхідністю
прийняття
рішення.
Серед
економічноматематичних моделей існує клас моделей прийняття
оптимальних рішень. У випадку, коли критерій оптимальності
один, пошук рішення здійснюється досить просто, оскільки в
арсеналі особи, яка приймає рішення (ОПР), є розроблений
математичний апарат методів оптимізації. Однак найчастіше
доводиться приймати таке рішення, яке б одночасно
задовольняло множину цільових функцій, що в більшості
випадків суперечать одна одній. Такі здачі вимагають
використання багатокритеріальної оптимізації. Але проблема
вибору керуючих впливів для прийняття оптимальних рішень у
багатокритеріальній задачі є складною й неоднозначною [1].
Під
багатокритеріальною
(векторною)
оптимізацією
розуміють процедуру, суть якої полягає в необхідності
використання спеціальних математичних методів (правил,
прийомів, схем обчислень), які забезпечують отримання
оптимальних значень змінних (або, інакше, плану) в умовах,
коли в моделі задачі присутні кілька критеріїв, а головний з них
не встановлений. Отже, одна з істотних відмінностей
багатокритеріального підходу до вирішення екстремальних
задач від однокритеріальних – наявність у моделях кількох
критеріїв оптимальності.
Складність
проблеми
використання
методології
багатокритеріальної оптимізації для вирішення планових
завдань полягає в тому, щоб шляхом використання додаткової
інформації звузити сукупність недомінуючих результуючих
оцінок до отримання одного найкращого оптимального
рішення [2,3].
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У реальних умовах функціонування підприємства не
володіють абсолютно точними даними для вирішення основних
оптимізаційних бізнес-задач у системі внутріфірмового
планування. Між тим, в рамках існуючої неточності вихідних та
нормативних даних можна отримати у разі використання
однокритеріальної оптимізації деяку множину допустимих
варіантів розв’язків задачі, але здійснити обґрунтований вибір
кращого з них не виявляється можливим.
Застосування багатокритеріальної оптимізації до вирішення
планово-економічних, фінансових та інвестиційних задач
відкриває реальні можливості дієвого керування системою
техніко-економічних
та
фінансових
показників,
які
застосовуються для оцінки діяльності підрозділів окремого
підприємства чи холдингової компанії.
Методи багатокритеріальної оптимізації можуть лягти в
основу нового підходу до аналізу та діагностики виробничокомерційної діяльності, який полягатиме у створенні на
підприємстві системи центрів фінансової звітності та
координаційного центру, контролюючих показників діяльності
підрозділів та фактори, які на них впливають. Впровадження
зазначених
заходів
дозволить
удосконалити
систему
внутріфірмового планування, підвищити її ефективність та
дієвість тощо.
Список літератури:
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багатокритеріальної оптимізації в економіці [Електронний ресурс]. –
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Олег Одовичен
Науковий керівник – асист. Скращук Л.В.
Методологічні основи моделювання
інфляційних процесів
Інфляція являє собою складне багатоаспектне явище
соціально-економічного характеру, властиве в тому або іншому
ступені всім країнам: розвиненим, тим, що розвиваються й,
звичайно, країнам з перехідною економікою.
Гостро проблема інфляції проявляється останніми роками в
економіці України, що спричинено як економічною кризою так і
політичною ситуацією в державі, тому аналіз причин і
особливостей виникнення інфляції та гіперінфляції в державі
сьогодні надзвичайно актуальний. Без зниження рівня інфляції
неможливо досягти економічного процвітання країни, оскільки
інфляція стримує розвиток як банківської системи, так і
фінансових ринків, а також призводить до збільшення рівня
корупції і тінізації української економіки, слабкості та
корумпованості судової системи, тісного переплетіння
політичних і бізнес-інтересів. Найбільше інфляція знаходить
своє відображення на купівельній спроможності населення та
знеціненні їх заощаджень.
Щоб уникнути скрутних наслідків інфляції, варто
здійснювати попередній аналіз проблеми, інструментом якого
повинно
виступати
передусім
економіко-математичне
моделювання, що дозволить здійснити всеосяжний і глибокий
теоретичний аналіз проблеми інфляції з метою вивчення її
механізму [1].
Основні моделі для визначення інфляції, які можна знайти в
літературі, можна представити у вигляді трьох класів. Перший
клас представляє інфляцію як вартісний феномен у контексті
довгострокової постійної націнки над собівартістю. Другий
погляд розглядає інфляцію в основному як монетарний феномен
і пов‘язує зміни в монетарних показниках із ціновими
процесами. І насамкінець, третій клас моделей досліджує
інфляцію як наслідок дії реальних факторів, зокрема дисбалансу
між сукупним попитом і сукупною пропозицію. Огляд
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емпіричних праць показує, що перший тип моделей найчастіше
застосовується для країн з економіками, що розвивається, тоді
як другий та третій підхід в основному, хоча і не ексклюзивно, в розвинених країнах.
Велика різноманітність факторів і передумов появи інфляції
та спектр цілей моделювання сприяють створенню адекватних
математичних моделей та їх комп’ютерному дослідженню, як
єдино можливого способу пізнання економічної дійсності,
передбачення наслідків реалій економіки. При цьому ставиться
мета забезпечення дієвої антиінфляційної політики та
управління інфляційними процесами, а також рахування темпу
інфляції, як важливого макроекономічного чинника, при
розробці економічних планів.
Зауважимо також, що для належного моделювання і
адекватності моделі інфляційній дійсності не достатньо
оперувати тільки емісією готівки і темпами виробництва.
Необхідне врахування інших факторів впливу на інфляцію:
інфляція витрат; доларизація економіки, тіньова частка;
інфляційні очікування; сезонність; політичні ризики тощо.
Потребує розширення математичне рівняння приросту валового
внутрішнього продукту, що являє собою предмет самостійного
дослідження [2].
Отже, всеосяжний і глибокий теоретичний аналіз проблеми
інфляції з метою вивчення її механізму неможливий без
застосування економіко-математичного моделювання, що
дозволить дослідити різні аспекти інфляційних процесів на
Україні та виявити ступінь впливу окремих факторів на цінову
динаміку.
Список літератури:
1.Булавіна О.А. Монетарні (грошові) фактори інфляції в процесі
прогнозування інфляційних процесів в Україні // Вісник
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Жанна Олійник
Науковий керівник – доц. Кучерівська С. С.
Про інвестування в рамках транскордонного
співробітництва Україна - ЄС
Співробітництво України з Європейським Союзом
розпочалося у 1992 році в результаті підписання Угоди про
партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими
Співтовариствами та їх державами-членами. Це стало першим
кроком на шляху євроінтеграції – одного з пріоритетних
напрямків зовнішньої політики. Важливим її компонентом
виступає транскордонне співробітництво (ТКС), яке, згідно з
Європейською рамковою конвенцією про транскордонне
співробітництво, визначається як будь-які спільні дії,
спрямовані на посилення та поглиблення добросусідських
відносин між територіальними общинами або органами влади,
які знаходяться під юрисдикцією двох або декількох Договірних
Сторін, і на укладання з цією метою будь-яких необхідних
угод або досягнення домовленостей [1].
Однією із постійних структур ТКС виступає єврорегіон –
форма, що відрізняється від робочих груп наявністю власних
адміністративних та фінансових ресурсів, а також правом
ухвалення рішень. До складу євро регіонів з боку України
входять такі адміністративні одиниці як Львівська, Чернівецька,
Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська та Одеська області.
В умовах, коли чотири з семи країн-сусідів України є
членами ЄС, адміністративно-територіальні одиниці нашої
держави, що межують з ними, отримали змогу перейти на якісно
новий рівень функціонування. Як наслідок зростає економічний
потенціал областей Єврорегіонів для розвитку міжнародної
співпраці. Одним із головних компонентів такої співпраці
виступає механізм інвестування.
У сучасних умовах глобалізації економіки звичною практикою стало інвестування в економіки інших країн, у тому числі
тих, що не мають спільних географічних кордонів. Так, обсяги
прямих іноземних інвестицій в регіони України з кожним роком
зростають. Їх динаміку в умовах кризи та посткризовий період
відображає таблиця.
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Таблиця 1.
Інвестиції в економіку України (млн. дол. США)
Обсяг інвестицій:
2008
2010
2011
Всього в економіку
України на кінець
35723,4
44708,0
49362,3
року
У тому числі з
22912,4
31608,5
41411,4
країн ЄС
У
єврорегіони
3207,6
3710,3
3851,0
України
Беручи до уваги наведену інформацію, стає очевидним, що
найбільшими інвесторами в Україну були і залишаються країни
ЄС. Проте, лише незначна частина від загального обсягу
інвестицій спрямовується до єврорегіонів [2]. Відповідно,
питання про рівень транскордонної економічної співпраці залишаються відкритими. Вони впливають на рівень довіри
інвесторів, роблять неефективними будь-які стимули та
створюють підґрунтя для подальших проблем. Для зменшення
ризику їх виникнення перш за все необхідно вдосконалити
фінансову інфраструктуру регіонів. Крім того, варто на
законному рівні визначити, як оподатковувати доходи від
інвестиційних вкладень саме у прикордонні регіони та
визначити пільги для тих, хто інвестуватиме у пріоритетні
об’єкти. Сприятливим моментом при цьому може стати
активізація в цих областях діяльності страхових компаній, їх
спрямування на ризиках інвесторів і посилення їхньої
фінансової стійкості.
Реалізація зазначених пропозицій сприятиме розвитку
транскордонного співробітництва. У кінцевому результаті це
призведе до позитивних змін у відносинах країн-сусідів та
підвищення рейтингу України на міжнародній арені у процесі
євроінтеграції.
Список літератури:
1. Європейська рамкова конвенція про транскордонне
співробітництво (…). [Електронний ресурс]: Міжнародний документ
від 21.05.1980.–Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
2. Статистичний щорічник України. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
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Оксана Онуфрійчук
Науковий керівник – доц. Бак Н.А.
Проблеми реалізації бюджетної політики органів
місцевого самоврядування та шляхи їх розв’язання
В Україні бюджетна політика як засіб державного
регулювання соціально-економічних процесів на рівні
адміністративно - територіальних одиниць, лише починає
формуватися.
Теоретико-прикладні
аспекти
побудови
ефективної
бюджетної політики на місцевому рівні досліджені у працях
українських вчених: С. Баруліна, Н. Гриціанової, Б.
Данилишина, С.Лисютіна, І. Луніної, А. Монаєнка, І.
Плужникова, В. Федюка та інших.
Проблема реалізації бюджетної політики органів місцевого
самоврядування стала загальнодержавною через недостатність у
них фінансових ресурсів для організації управління економікою
і соціальною сферою на своєму рівні. Це зумовлено цілою
низкою причин, серед яких на нашу думку, наступні [3, с.48]:
 високий рівень концентрації фінансових ресурсів у
державному бюджеті країни, що знижує можливості органів
місцевого самоврядування у розв’язанні соціально-економічних
проблем адміністративно – територіальних одиниць;
 обмеженість у доступі до запозичень, що унеможливлює їх
використання для інвестування на місцевому рівні;
 брак контролю за витрачанням коштів, адже на місцевому
рівні де-факто відсутній зовнішній аудит, а внутрішній
проводиться з недостатньою комплексністю й системністю.
Для вирівнювання економічного потенціалу бюджетна
політика на місцевому рівні, на нашу думку, має забезпечити
[1, с.70]:
1) належну фінансову самостійність місцевих бюджетів для
виконання органами місцевого самоврядування їх повноважень;
2) стимулювання розвитку слабких адміністративно –
територіальних одиниць через фіскальне та інвестиційне
сприяння;
3) підвищення інноваційної складової місцевих бюджетів;
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4) продовження вдосконалення міжбюджетних відносин,
виходячи з динаміки фінансово-бюджетних та соціальноекономічних показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць на основі якісних стандартів надання послуг;
5) реформування системи планування та виконання
місцевих бюджетів на основі запровадження програмноцільового методу, підвищення ефективного розподілу
і
використання бюджетних ресурсів;
6) підвищення ефективності та дієвості внутрішнього
фінансового контролю на місцевому рівні.
Як найважливіші принципи реалізації стратегічних цілей і
пріоритетів
бюджетної
політики
органів
місцевого
самоврядування належить розглядати [2, с.157]:
 демократичність і гласність роботи з формування і
реалізації стратегії соціально-економічного розвитку;
 партнерство, відповідно до якого місцеві органи влади
підприємницькі структури, громадські організації приймають на
себе відповідні зобов'язання;
 баланс інтересів різних верств населення, господарюючих
суб'єктів усіх форм власності, суб'єктів управління різного
ієрархічного рівня, що беруть участь у реалізації стратегії;
 безперервність,
тобто
організацію
регулярного
моніторингу, оцінки ходу реалізації та своєчасної коригування
стратегії.
Ефективна бюджетна політика має втілювати основний
принцип - поступовий перехід від бюджетного забезпечення
територіальних громад до бюджетного регулювання. Та не
менше значення має створення умов для розвитку економіки,
робочих місць і умов для розвитку підприємницької ініціативи.
Список літератури:
1. Гушта О.В. Шляхи зміцнення бюджетів органів місцевого
самоврядування / Гушта О.В. // Фінанси України. - 2010. - №2.
2. Монаєнко А.О. Фінансово-бюджетна децентралізація в регіо нальному управлінні / А.О. Монаєнко // Держава та регіони. - Серія:
Державне управління. - 2012. - №1. - С.155-159.
3. Федюк В. Регіональний розвиток в Україні / В. Федюк, А. Биченко //
Національна безпека і оборона. - 2011. - №1. - С. 48-50.
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Анастасія Опеченик
Науковий керівник - асист. Кибич Г.П.
Пріоритетні напрями розвитку аграрного сектора у
контексті забезпечення продовольчої безпеки України
На даному етапі економічного розвитку важливе значення
для України має забезпечення стабільності функціонування
аграрного сектору як провідної сфери національної економіки,
що визначає умови підтримки життєдіяльності суспільства,
чинить значний вплив не лише на економіку та соціальні
відносини, а й визначає рівень продовольчої безпеки та
економічної незалежності.
Головним завданням АПК є гарантування продовольчої
безпеки держави на рівні, що забезпечує потреби населення в
продуктах харчування не менше як 80% від раціональних норм
споживання за рахунок власного виробництва та ефективне
використання експортних можливостей збуту залишків продовольства.
На сьогодні пріоритетними напрямами розвитку аграрного
сектору у контексті забезпечення продовольчої безпеки України
мають бути такі:
1. Забезпечення ефективності внутрішнього ринку та
цінового регулювання. У зв’язку з посиленням дії чинників
зростання цін на сільгосппродукцію необхідно розвинути
інфраструктуру та посилити конкурентність ринку, що
запобігатиме необґрунтованому підвищенню цін, зловживанню
недобросовісними
методами
конкуренції,
знижуватиме
непродуктивні та накладні витрати виробників.
2. Сприяння підвищенню ефективності та конкурентоспроможності агровиробництва, захисту інтересів вітчизняних
товаровиробників на зовнішніх ринках.
3. Забезпечення цільового спрямування коштів від продажу
сільгосппродукції на розвиток аграрного сектора економіки.
Має бути подолана тенденція, за якої через значне відставання в
реформуванні аграрного сектору, значна частка доходу від
реалізації сільгосппродукції кінцевому споживачеві осідає у
торговельно-посередницькому секторі та не використовується
для розвитку виробництва.
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4. Активізація
інвестиційної
діяльності
у
сільськогосподарському виробництві повинна бути спрямована
на оновлення матеріально-технічної бази підприємств та
запровадження
новітніх
технологій
виробництва
сільськогосподарської
продукції на інноваційній основі,
поліпшення інфраструктури аграрного виробництва.
5. Оновлення
матеріально-технічної
бази
аграрних
підприємств сприятиме збільшенню виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції і підвищенню
рівня власної продовольчої безпеки, зростанню ефективності
аграрної галузі як одного з основних локомотивів розвитку
національної економіки.
6. Підвищення якості продуктів харчування та їх
відповідності міжнародним стандартам повинно забезпечити
виробництво
стандартизованої
продукції
сільського
господарства
та
наповнення
внутрішнього
ринку
високоякісними продуктами харчування.
7. Охорона земель і підвищення родючості ґрунтів мають
бути спрямовані на стимулювання землекористувачів до
ведення раціонального використання сільськогосподарських
угідь, запровадження систем ґрунтозахисних систем землеробства.
Отже, основним інструментом розв’язання аграрних
проблем та забезпечення продовольчої безпеки України є
багатопрофільне реформування агропромислового комплексу як
складової частини економіки України, що охоплює перетворення його на високоефективний, конкурентоспроможний на
внутрішньому та зовнішньому ринках сектор економіки
держави та міцну економічну основу соціально-економічного
розвитку.
Список літератури:
1. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення
продовольчої безпеки України. – К.: НІСД, 2011. – 39 с.
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3. Левкович У. Р., Яремко Л. А. Сучасні проблеми сільського
господарства України та шляхи їх подолання // Науковий вісник НЛТУ
України. – 2011. – № 21.6. – С. 328-329.
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Науковий керівник – асист. Легкоступ І.І.
Актуальні проблеми формування
Державного бюджету України
Актуальною проблемою сучасного етапу розвитку України є
вдосконалення системи перерозподільних відносин у суспільстві, у
тому числі підвищення ефективності управління Державним
бюджетом країни та використанням централізованих і
децентралізованих фондів бюджету на соціально-економічний
розвиток загалом. Розвиток соціально-економічних відносин в
Україні підтверджує необхідність якомога скорішого розв’язання
проблеми фінансової стабілізації та наступного економічного
зростання.
Розглядаючи бюджет як економічну категорію, відзначимо, що
він є складовою грошових відносин, пов’язаних із розподілом і
перерозподілом валового внутрішнього продукту і національного
доходу України [1]. Сукупність усіх бюджетів, які входять до складу
бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України, який
використовується для аналізу та визначення засад державного
регулювання економічного й соціального розвитку України.
Головне місце у бюджетній системі України займає Державний
бюджет. Державний бюджет – це загальнодержавний фонд коштів, з
якого органи державної влади фінансують видатки для
матеріального опосередкування свого функціонування та
забезпечення соціально-економічного розвитку держави.
Сутність державного бюджету як економічної категорії
реалізується через його функції: розподільчу; контролюючу;
забезпечення існування держави. Принципами Державного
бюджету
України
є:
принцип
єдності
(цілісності);
збалансованості;
самостійності;
повноти
бюджетів;
обґрунтованості; ефективності; визначеності відповідальності
кожного рівня влади за бюджетну політику; цільового
використання бюджетних коштів; публічності та прозорості;
справедливості та неупередженості [2].
Роль бюджету у регулюванні соціальних процесів у державі
зводиться до того, як і кому слугуватимуть результати фінансової
стабілізації – реальному поглибленню майнової диференціації
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населення чи більше мірою формуванню рівномірного розподілу
доходів, становленню середнього класу, який є запорукою
стабільності у державі загалом.
Одним з найактуальніших питань, що стосується бюджету та
бюджетних відносин, є розподіл бюджетних коштів між
загальнодержавним і місцевими рівнями. Нині за традицією,
успадкованою від минулих часів, зберігається порівняно високий
рівень централізації бюджетних ресурсів, тоді як місцеві бюджети не
отримують кошти в належному обсязі.
Проблеми, що виникають у бюджетній системі України, не є
чимось привнесеним ззовні, вони характерні саме для нашої
держави з її особливою ментальністю. Цим пояснюється хронічне
несприйняття будь-яких шаблонів або теорій. Напрацювання будьяких наукових концепцій щодо векторів соціально-економічного
розвитку обов'язково повинні мати історичне підґрунтя. Втрачене
протягом століть відчуття власної держави в сучасних умовах
проявляються в нерозумінні значення мови корінного населення,
захопленні чужинськими цінностями. Отже, визначаючи напрямки
розвитку бюджетної політики і бюджетної системи, обов'язково
потрібно враховувати національні риси.
Серед інших проблем формування Державного бюджету
України можна відзначити такі: хронічна незбалансованість або
дефіцитність бюджету, втрати бюджету від надання прямих і
опосередкованих пільг зі сплати податків, низький рівень
бюджетної дисципліни та управління бюджетними коштами,
велика частка у видатковій частині бюджету на обслуговування
та погашення державного боргу, нецільове використання
бюджетних коштів та ін. Поступове розв’язання цих та інших
проблем дасть змогу підвищити ефективність формування та
використання бюджетних коштів, бюджетної системи загалом і
рівень добробуту громадян.
Список літератури:
1. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України /
Навчальний посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 220 c.
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Роль власного капіталу в самофінансуванні
підприємства
При самофінансуванні підприємств важливе значення
належить власному капіталу, що в свою чергу відіграє важливу
роль в організації кругообороту капіталу, забезпечує майнову й
оперативну самостійність, фінансову стійкість підприємства.
Власний капітал – це вартість засобів, які належать
власникам підприємства. Власний капітал можна трактувати як
залишок
в
активах
після
вирахування
зобов’язань
підприємства[1, с. 252].
Власний капітал підприємства являє собою фінансові
ресурси, які вкладені ним для організації та фінансування
господарської діяльності. Нормою для успішної, рентабельної
роботи підприємства, його високої конкурентоспроможності
на ринку і фінансової стійкості є ситуація, за якої власний
капітал становить більшу частину його фінансових ресурсів [2,
с.23].
Власний капітал у частині статутного є фінансовою основою
для запуску в дію нового суб'єкта господарювання. Внесками у
власний капітал, разом зі спорудами, обладнанням, цінними
паперами та іншими матеріальними цінностями, можуть бути
грошові кошти. Вони можуть використовуватися для фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства, а
також для погашення заборгованості по позичках. Це підвищує
ліквідність підприємства, з одного боку, та потенціал
довгострокового фінансування, з іншого.
Власний капітал виконує роль кредитним забезпеченням для
кредиторів підприємства. Чим більший власний капітал
підприємства, зокрема статутний капітал, тим більших збитків
може зазнати підприємство без загрози інтересам кредиторів,
отже, тим вищою є його кредитоспроможність. Великий розмір
власного капіталу підприємства створює підґрунтя для довіри до
нього не тільки з боку інвесторів, а й з боку постачальників
факторів виробництва та споживачів готової продукції.

309

Власний капітал підприємства в цілому є сумою коштів, які
забезпечують його самофінансування. Зміна обсягу власного
капіталу є показником ефективності як операційної, так і
фінансової та інвестиційної діяльності.
Підприємство створюється для здійснення підприємницької
діяльності і в процесі цієї діяльності використовує як власний
капітал, так і позичкові кошти, однак сума власних коштів не
повинна бути меншою за суму позичених коштів, так як така
ситуація знижує рівень самофінансування. Власний капітал так
як і загальна сума капіталу на підприємстві проходить
послідовно три стадії кругообігу: підготовчу, виробничу та
збутову. Рівень самофінансування характеризується підвищення
доходності власного капіталу, раціональним та економним
використанням всіх ресурсів, уникненням їх перевитрат, втрат
на всіх стадіях його кругообігу. В результаті капітал
повернеться до свого висхідного стану в більшій вартості, тобто
з прибутком.
Власний капітал має такі переваги:
 власний капітал є фінансовою основою функціонування
підприємства;
 формування власного капіталу є простішим порівняно із
залученням позикового капіталу, що зумовлено тим, що
рішення, пов'язані зі збільшенням капіталу, приймають
власники та менеджери підприємства без отримання згоди
інших суб'єктів господарювання;
 власний капітал забезпечує більшу можливість
генерування прибутку в усіх сферах діяльності.
Абсолютна та відносна величини власного капіталу
підприємства
залежать
від
фінансових
можливостей
підприємства та обраної ним політики щодо структури капіталу.
Фінансування діяльності підприємства за рахунок власного
капіталу є альтернативою до залучення позичкових коштів.
Список літератури:
1. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент:
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Науковий керівник - доц. Терлецька Ю.О.
Управління життєвим циклом фірми
як фактор її ринкового успіху
На сучасному етапі формування ринкових економічних
відносин надзвичайно важливою є проблема виживання
суб’єктів господарювання у швидкозмінному зовнішньому
середовищі. Підприємство, незалежно від масштабів діяльності
та форми власності, підпорядковується циклічним законам
життєдіяльності. Можливість модифікуватись, переходити на
вищі стадії розвитку або потрапляти у кризове становище,
вимагає від керівників підприємства зміни цілей, стратегій та
способів їх реалізації. Урахування теоретичних і практичних
процесів циклічності розвитку господарюючих суб’єктів
дозволить топ-менеджерам прогнозувати тенденції їхнього
розвитку та приймати обґрунтовані управлінські рішення.
Важливим і актуальним постає завдання управління життєвим
циклом розвитку підприємства.
Сучасні концепції менеджменту визначають кризовий стан
підприємства як можливі зміни у траєкторії еволюції системи.
В еволюційному циклі підприємства під впливом внутрішніх та
зовнішніх факторів можливе погіршення економічних та
фінансових показників, що призводить до втрати фінансової
стійкості та стійкості управління. У такому випадку мова йде
про кризовий стан, спричинений неспроможністю підприємства
адаптуватися до раптових змін зовнішнього середовища.
Механізм розвитку як адаптаційних, так і циклічних криз має
однакову природу. Розвиток кризових процесів починається з
того моменту, коли підприємство вичерпує свої можливості
компенсувати негативний вплив зовнішнього середовища.
В економіці зазначена властивість вимірюється такими
параметрами, як фінансова стійкість і стійкість управління. У
теорії систем в якості аналогічного показника використовується
поняття адаптивності системи. Викладене вище дає підстави
стверджувати, що:
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 механізм виникнення кризи являє собою взаємопов’язану
послідовність економічних явищ, результатом яких є
виникнення неплатоспроможності підприємства;
 розвиток кризи суб’єкта господарювання залежить від
результатів його взаємодії із зовнішнім середовищем;
 криза підприємства є результатом невідповідності його
внутрішнього середовища зовнішньому середовищу;
 невідповідність доходів підприємства його зобов’язанням
провокує розвиток кризових процесів; кризові процеси мають
різний масштаб і тривалість розвитку в залежності від темпу
наростання неплатоспроможності;
 виникнення невідповідності внутрішнього середовища
організації вимогам зовнішнього середовища відбувається або
через раптові зміни у зовнішньому середовищі, або зумовлено
циклічним характером еволюції зовнішнього середовища;
 адаптаційні кризи підприємства можуть виникати на
кожному етапі його життєвого циклу внаслідок раптової зміни
зовнішнього середовища;
 циклічні кризи виникають у результаті еволюції
зовнішнього середовища і є невід’ємною частиною життєвого
циклу організації; механізм розвитку як адаптаційних, так і
циклічних криз має однакову природу;
 розвиток кризових процесів починається тоді, коли
підприємство вичерпує свої можливості компенсувати
негативний вплив зовнішнього середовища;
 в економіці зазначена властивість протидіяти негативним
впливам зовнішнього середовища вимірюється показником
фінансової стійкості.
Список літератури:
1. Дайновський Ю.А. Фінансово-економічний аналіз життєвого
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України. – 2003. - №10. – С.66-76.
2. Карпунь І.Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління,
стратегія, цілі та завдання / І.Н.Карпунь. - Монографія. - Львів,
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Проблеми інвестування та розвитку АПК України
На сучасному етапі економіка України, включаючи її
агропромисловий комплекс,
знаходиться в стані глибокої
кризи. Негативний вплив мають структурні,
міжгалузеві
диспропорції, що нагромадилися в народному господарстві
протягом десятиліть, що і привели до гострого дефіциту товарів
виробничого
і невиробничого призначення, і особливо
енергоносіїв. Криза
підсилюється розбалансованістю
фінансово-кредитної системи, невідповідністю сформованих
управлінських структур потребам економічного розвитку.
Необхідно
відзначити, що
потреба АПК України у
відзначених видах інвестицій неоднакова. Найбільшу цінність
мають нові технології устаткування; ноу-хау, вільно
конвертована іноземна валюта.
Пріоритетні цілі потенційних іноземних інвесторів потрібно
враховувати органам державного і господарського керування,
українським підприємцям.
Тому на державному рівні для АПК України повинні бути
чітко визначені пріоритетні галузі, виробництва, куди в першу
чергу повинні залучатися іноземні інвестиції. Одним з ведучих
критеріїв доцільності такого вибору повинна бути можливість
досягнення ланцюгової реакції
господарської активності й
економічного росту у всьому агропромисловому комплексі як
наслідок первинної ін'єкції капіталів.
Що стосується створення підприємств, що цілком належали б
іноземним власникам, то дня цього останні повинні мати дня
своїх капіталів в Україні не тільки сприятливе правове й
економічне середовище, але і бути добре обізнаними про ринок,
що вони захочуть освоїти.
Залучення
іноземних інвестицій, як свідчить світова
практика, є засобом стимулювання
конкуренції на
внутрішньому ринку. Наприклад, уже на сучасному етапі
маються умови для створення за рахунок іноземних інвестицій
більш конкурентного середовища на спеціалізованому ринку
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устаткування для хлібопекарської промисловості. Тут існує
потенційна
можливість залучення в Україну цілого ряду
іноземних фірм.
Узагалі, така невизначеність в економічних відносинах у
з'єднанні з високою інфляцією негативно впливає на будь-яку
схильність підприємців до довгострокових інвестицій. Тому
значне зниження інфляції і послідовне проведення економічних
реформ є навряд чи не головним фактором залучення іноземних
інвестицій у господарство України.
Доцільним для економіки України сценарієм залучення
іноземних інвестицій в АПК є поетапний перехід від імпорту
невеликих партій технологічного чи устаткування інших товарів
виробничого призначення з метою вивчення й освоєння
ймовірного ринку збуту продукції до створення спільних
підприємств із їхньою наступною експансією на ринки за
межами України. Можливість такого варіанта дій залежить від
послідовності в проведенні радикальних економічних реформ.
При цьому необхідно відзначити, що всі рішення щодо висновку
контрактів повинні приймати незалежні від держави суб'єкти,
що хазяюють, підприємці, що будуть розпоряджатися власними
чи позиковими ресурсами і відповідати за результати
прийнятого рішення своїм майном. Державі повинна
приділятися
роль регулятора податкової, митної, а
опосредованно - і кредитної політики. Тільки на такій основі
залучення
іноземних інвестицій буде сприяти підйому
агропромислового комплексу й економіки України в цілому.
Список літератури:
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Юлія Піонтковська
Науковий керівник – доц. Білоскурський Р.Р.
Фрактальні методи у дослідженні фондового ринку
України
Вихід України на позитивну економічну динаміку вимагає
надійного фінансового забезпечення потреб соціальноекономічного розвитку. В умовах ринкової економіки,
підвалини якої закладені в Україні, основою мобілізації та
розміщення фінансових ресурсів є фінансовий ринок. На даний
час обидва його сегменти - кредитний ринок і ринок цінних
паперів, розвиваються досить складно та нерівномірно. І якщо
банківська система, незважаючи на обмежений ресурсний
потенціал, у цілому являє собою дієздатний механізм, то ринок
цінних паперів по суті знаходиться у стадії формування.
Основними проблемами його розвитку є, по-перше, недостатня
насиченість ринку відповідними інструментами та обмеженість
доступу до нього та, по-друге, нестабільність ринку [1].
Здебільшого наукова література, що присвячена аналізу
ринків капіталу, ґрунтується на лінійних моделях, які не
пояснюють зміни на фондових ринках. Такі моделі здатні
адекватно описати окремі складові ринків цінних паперів. На
противагу цьому, теорія хаосу і фрактальна геометрія
представляє ринок як складну систему, здатну адаптуватися до
змін у навколишньому середовищі в процесі своєї еволюції в
часі. Так як було доведено, що у фінансових індексах міститься
глобальна інформація про стан фінансового ринку, то для
дослідження їх динаміки і прогнозування їх змін, починаючи з
середини 60-х років почала широко застосовуватись «гіпотеза
фрактального ринку», започаткована вченими-дослідниками
Б.Мандельбротом, Ю.Фамою, Е.Петерсом.
У
процесі
дослідження
фрактального
ринку
використовуються нові методи дослідження ринку капіталів,
засновані на нелінійності динамічних систем. Найвідомішими із
цих методів є методи фрактальної розмірності й обчислення
показника Херста за допомогою методу нормованого розмаху
(R/S-аналізу (Rescaled Range Analysis)) [3].
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Ідея цього методу полягає у вимірюванні зміни з часом рівня
нагромадження відхилень від середнього значення часового
ряду. Показник Херста – Н оцінюють як коефіцієнт рівняння:

ln( R / S )  H (ln(n)  ln( ))
H

ln( R / S )
ln(n)  ln( )

S – середньоквадратичне відхилення, R – розмах – різниця
між максимальним і мінімальним нагромадженим відхиленням
[3].
Було проведено дослідження на основі індексу ПФТС,
узявши за ряд даних щоденні показники за період від
01.01.2004р. по 01.01.2013р. [2]. У результаті розрахунків
отримана оцінка показника Херста для прибутків українського
фондового ринку: Н = 0,754. Це означає, що в системі маємо
персистентні, або трендостійкі ряди. Тобто ряди зберігають
тенденцію попереднього періоду протягом певного часу у
майбутньому. Також отримане значення показує, що в системі
має місце незначний шум при короткострокових дослідженнях.
Отже, отримані результати дали змогу виявити фрактальні
властивості українського фондового ринку, що підтвердило його
нелінійність. Тим підтверджена гіпотеза про те, що український
фондовий ринок має фрактальні властивості й у своїй основі
визначається процесом узагальненого броунівського руху, і як
наслідок, має властивості симетрії та довгострокової пам'яті.
Список літератури:
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Ірина Попова
Науковий керівник - асист. Грушко О.О.
Національні ділові культури в міжнародному
маркетингу
На міжнародний маркетинг впливає ряд факторів: політичні,
економічні, соціальні, інформаційні, культурні. Тому виходячи
на міжнародні ринки, для правильного ведення переговорів,
розробки цікавої маркетингової кампанії, необхідного саме
певному народу товару та відповідного його позиціонування,
слід враховувати всі вище перелічені фактори. Одне з провідних
місць займає фактор культури, під яким розуміють традиції,
ментальність, духовні цінності народів.
Деякі спеціалісти всі ділові культури поділяють умовно на
три типи [2, с. 397]:
- моноактивні;
- поліактивні;
- реактивні.
До моноактивного типу культури належать англосаксонські,
германські та скандинавські народи. У них прийнято планувати
своє життя, організовувати діяльність у певній послідовності, в
кожний конкретний момент займатися тільки однією справою.
Вони – інтроверти, орієнтовані на чітке планування діяльності.
Найяскравішими представниками є німці, швейцарці, англійці,
американці, шведи.
До поліактивного типу культури належать романські,
латиноамериканські, арабські та африканські народи. Це
культури людей, які дуже комунікабельні, рухливі,
організовують свою діяльність не за попередньо складеним
планом, а за ступенем значущості того чи іншого заходу у
конкретний момент. Це екстраверти, зорієнтовані на людей.
Типові представники – італійці, іспанці, португальці, бразильці,
французи, араби.
До реактивного типу культури належать народи Східної та
Південно-східної Азії, Туреччина та Фінляндія. Це культури
людей, які надають найбільшого значення ввічливості та повазі
до співрозмовника, слухають його уважно й мовчки, обережно
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реагують на пропозиції іншої сторони. Вони – інтроверти,
орієнтовані на збереження поваги. Їх представниками є жителі
Японії, Китаю, Тайвані, Сінгапуру.
Ділові культури відрізняються одна від одної [1, с. 152]:
- системою прийнятих у кожній культурі норм, правил,
форм, орієнтацій, установок та ставленням до трудової
діяльності;
- мовними особливостями, які позначаються на
комунікативній поведінці партнерів по спілкуванню.
Вище наведені представники країн, в яких чітко домінує
певний вид культури. Проте не можна забувати, що у народів
значної кількості країн чітко не проявляється один конкретний
тип ділової культури. Вони лише тяжіють до одного з них, а
деякі навіть до кількох одночасно. Це пов’язано з тим, що одну
країну можуть населяти народи різного походження, а це
призводить до домінування певної культури на певній частині
країни. Прикладом може слугувати Великобританія та Росія, на
території яких у значній кількості присутні представники моноактивних і поліактивних та поліактивних і реактивних культур
відповідно [3].
Також треба враховувати й те, що суспільство постійно
розвивається, змінюються культурні цінності та орієнтації, а це
тягне за собою зміну ділової культури народів. Тому перед
виходом на певний ринок необхідно вивчити особливості
культури його народу. Це дозволить уникнути типових помилок,
завоювати довіру партнерів і споживачів.
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Сандюк // українські підручники онлайн - К.: Центр учбової
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Богдан Пройдаков
Науковий керівник - асист. Савко О.Я.
Підходи до формування CRM-моделі підприємства
В умовах сучасних конкурентних ринків одним із
вирішальних факторів успіху підприємства є його здатність
ефективно взаємодіяти з контрагентами, залучати нових і
розвивати існуючих клієнтів, утримувати і підвищувати рівень
задоволеності найбільш прибуткових клієнтів. У кризовій
економічній ситуації продовжує діяти проста тривимірна модель
потреб бізнесу: необхідно розширювати коло своїх пропозицій,
нарощувати клієнтську базу і як можна довше втримувати своїх
споживачів. І сьогодні, коли в підприємства часто відсутня
можливість реалізації двох перших своїх потреб, залишається
тільки шанс утримати навколо себе всіх набутих раніше
споживачів. Саме тому робота із клієнтами стає тепер особливо
актуальною, а отже - з надзвичайною гостротою перед
підприємствами
постають
питання
впровадження
й
використання CRM-рішень.
CRM-модель містить узгоджену зі стратегією підприємства
відповідну організаційну структуру, бізнес-процеси й
регламенти роботи з клієнтами, а також спеціальне програмне
забезпечення як інструмент автоматизації й управління
інформацією про взаємодію з клієнтами. Система CRM дозволяє
взаємодіяти з правильним клієнтом, із правильною пропозицією,
у правильний момент часу, використовуючи правильний канал.
CRM-системи дозволяють налагодити ефективну роботу всіх
підрозділів компаній в єдиному інформаційному просторі.
Також можливість побудови різних аналітичних звітів на основі
даних CRM-системи дозволяє керівництву підприємства
контролювати процеси продажу, діяльність і завантаженість
працівників. Досягається мінімізація людського фактору при
роботі з клієнтами й абсолютна прозорість діяльності у сферах
продажів, маркетингу й клієнтського обслуговування.
Формування індивідуальної CRM-моделі, що здатна
забезпечити довгострокову конкурентну перевагу підприємству,
передбачає реалізацію комплексного CRM-проекту. Сучасна
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методологія впровадження CRM-моделі включає наступні
етапи: пошукова конференція, аналіз і дизайн, консалтинг,
впровадження CRM-системи, аудит проекту.
CRM-модель підприємства реалізується за допомогою
впровадження ефективних бізнес-процесів, передових практик
залучення клієнтів, регламентів роботи з клієнтами, оптимізації
оргструктури, адаптованих під специфіку бізнесу програмних
рішень.
Загальна логіка розрахунку економічного ефекту CRMпроекту передбачає обчислення різниці між обсягом інвестицій і
оціненим розміром додаткового доходу (за відповідний період
оцінки проекту) з врахуванням зміни вартості грошей у часі.
Обсяг інвестицій має, перш за все, передбачати витрати на
придбання ліцензій програмного забезпечення, консалтинг,
налаштування системи, досвідну експлуатацію, ресурси і
обладнання. Додатковий дохід складається з додаткового
операційного доходу й економії витрат. Остання охоплює
зниження операційних витрат (перш за все, на функціях
маркетингу, контакт центру), зниження ймовірностей та обсягів
збитків.
У цілому можна очікувати масової популярності CRMрішень в Україні після того, як більшість компаній пройдуть
етапи, пов'язані з оптимізацією виробничих процесів, взаємодії
за ланцюжком постачання, внутрішніх процесів обліку та
планування.
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Львівської політехніки. - № 640 (2009).
2. CRM: Российская практика эффективного бизнеса. А.Кудинов
Издательство: 1С-Паблишинг, 2008, - 374 стр.
3. Карл Сьюэлл и Пол Браун. Клиенты на всю жизнь Издательство:
Манн, Иванов и Фербер, 2007, - 240 стр.
4. Почему не работают системы управления отношениями с
клиентами (CRM): Как добиться успеха, позволив клиентам управлять
отношениями с вашей компанией. Ньюэлл Ф. Издательство: Добрая
книга, 2004, - 368 стр.
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Анна Процюк
Науковий керівник – доц. Михайлина Д.Г.
Іноземні інвестиції як фактор економічного розвитку
України
У сучасних умовах глобалізаційних процесів економічна
діяльність будь-якої держави, рівень її конкурентоспроможності
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках визначається
обсягами, формами та напрямками здійснюваних інвестицій. У
свою чергу ефективність інвестиційної діяльності залежить від
фінансового, фінансово-кредитного та інвестиційного ринків у
економіці нашої країни.
Численні автори трактують інвестиції, як вкладання капіталу
в різних його формах. Зокрема, О.Бланк розглядає інвестиції як
вкладення капіталу з метою його наступного збільшення.
Розвиток
світового
ринку,
розширення
масштабів
міжнародної торгівлі, глобалізація виробництва й комерції,
міжнародне співробітництво й кооперація, вільний рух капіталів
між країнами, міждержавна господарська інтеграція становлять
одну з найважливіших тенденцій сучасності. Але поряд з цим
зберігаються відокремленість національних економічних
інтересів та конкуренція. Без урахування комплексу цих
суперечливих тенденцій неможливо зрозуміти природу
іноземного інвестування, яке є важливою передумовою
входження України у світове господарство.
В економіку України у січні-вересні 2012 р. іноземними
інвесторами вкладено 4 млрд 319,1 млн дол. прямих інвестицій
(акціонерного капіталу). Отже, у порівнянні з даними за 9
місяців 2011 р. (4 млрд 742,1 млн дол.), інвестиції скоротилися
на 8,9%.
Іноземні інвестиції нерівномірно розподіляються по регіонах
України. Найбільш привабливими для іноземних інвестицій є
такі області та міста як: м. Київ, Дніпропетровська, Харківська,
Київська, Донецька, Івано-Франківська та Львівська області [1].
Іноземні інвестиції надходять від розвинених країн. У 2012 р.
вони надійшли зі 129 країн (табл. 1).
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Таблиця 1.
Структура обсягів прямих іноземних інвестицій з деяких
країн світу в економіку України
Обсяг прямих іноземних інвестицій
Назва
У % до
У % до
1.01.2012
1.01.2011
країни
загального
загального
млн. дол.
млн. дол.
обсягу
обсягу
Всього в
економіку
46477,8
100
50309,2
100
України, у т.
ч:
Кіпр
12645,5
27,2
15075,5
30
Німеччина
7386,4
15,9
7432,7
14,8
Нідерланди
4822,8
10,4
5040,8
10
Російська
3594,5
7,7
3706,1
7,4
Федерація
Австрія
3423,1
7,4
3300,7
6,5
Велика
2508,2
5,4
2396,0
4,8
Британія
Франція
2230,7
4,8
1796,8
3,5
Швеція
1744,0
3,8
1578,6
3,1
Віргінські
острови
1607,0
3,5
1805,7
3,6
(Брит.)
Швейцарія
960,3
2
1085,1
2,2
Інші країни
5555,3
11,9
7091,2
14,1
Отже, для вдосконалення політики залучення іноземних
інвестицій треба звернути увагу на такі проблеми: вирішення
питання власності; прийняття законів та підзаконних актів щодо
проблем, які стосуються іноземного інвестування; розробка
концепції з чіткою постановкою мети залучення іноземних
інвестицій; здійснення політики протекціонізму з метою
підтримки
вітчизняних
товаровиробників
та
захисту
перспективних галузей економіки.
1.
2012.

Список літератури:
UNCTAD. World Investment Report 2012. - NY and Geneva,
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Мар'яна Романків, Марія Загородна,
Науковий керівник – доц. Грешко Р.І.
Економічна сутність категорії «фінансова стійкість»
Фінансову стійкість підприємства висвітлено в багатьох
працях як вітчизняних, так й іноземних авторів. Значний внесок
у вивчення теоретичних засад фінансової стійкості зробили
Лахтіонова Л. Н.., Поддєрьогін А. М., Рудницька О. М.,
Коробов М. Я., Крамаренко Г. О., Цал-Цалко Ю. С. та інші.
Показник фінансової стійкості потребує подальшого
дослідження, оскільки кожен з авторів пропонує різні підходи
до визначення даного поняття, які характеризують тільки окремі
аспекти цієї категорії. Фінансова стійкість підприємства є
однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й
забезпечення
високого
рівня
конкурентоспроможності
підприємства.
В економічній літературі щодо трактування сутності
фінансової стійкості не існує єдиної думки.
Учені Шеремет О.О., Лиференко Г.М., Старостенко Г.Г.,
Мірко Н.В., Коробов М.Я. та Савицька Г.В. визначають
фінансову стійкість як стан фінансових ресурсів підприємства,
їх розподілу та використання, який забезпечує розвиток
підприємства на основі зростання прибутку та капіталу, а також
при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими
коштами, здатне шляхом їх ефективного використання
забезпечити безперервний процес виробничо-торгівельної
діяльності[1, с 87].
Група авторів Білик М.С., Шелудько В.М., Цал-Цалко Ю.С.,
Філімоненков О.С., Абрютіна М.С. і Грачов А.В. вважають
фінансово стійким підприємство, активи якого забезпечені
стійкими
джерелами
їх
формування,
гарантована
платоспроможність, незалежність від випадковостей ринкової
кон'юнктури і поведінки партнерів, що, на наш погляд, є
обмеженим[2, с 327].
Заслуговують на увагу погляди Поддєрьогіна А.М.,
Осмоловського В.В., Мамонтової Н.А. та Бочарова В.В, які
трактують фінансову стійкість як комплексне поняття, яке є
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результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових
відносин, визначається сукупністю виробничо-господарських
факторів і характеризується системою показників, що
відображають наявність розміщення і використання фінансових
ресурсів[3, с 220].
Такі вчені як Ковальцев А.А., Привалов В.Г та Ізмаїлова К.В.
визначають фінансову стійкість як фінансову незалежність
підприємства, тобто здатність маневрувати власними коштами,
фінансова забезпеченість безперебійного процесу діяльності, з
чим не можна не погодитись[4, с 187].
На нашу думку, економічна категорія «фінансова стійкість»
повинна розглядатись як такий стан підприємства, при якому
суб’єкт господарювання забезпечує достатню частку власного
капіталу у складі джерел фінансування підприємства, є здатним
стабільно функціонувати та ефективно розвиватись.
Враховуючи думки вчених, вважаємо, що фінансова
стійкість – показник, який характеризує здатність підприємства
до фінансово-збалансованого розвитку та досягнення намічених
цілей з мінімально допустимими відхиленнями від
запланованих. Фінансово стійким буде вважатись підприємство,
яке в супереч впливу динамічного зовнішнього бізнес
середовища, невизначеності майбутніх результатів та
ризикованості господарських процесів буде забезпечувати
стабільну фінансову діяльність, ефективне управління
фінансовими ресурсами, постійне перевищення доходів над
витратами, вільний грошовий обіг коштів, безперервний процес
виробництва і реалізації продукції, розширення виробництва.
Список літератури:
1. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. – К., 2005.
– 196 с.
2. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової
літератури, 2008. – 566с.
3. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник / А. М.
Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 571 с.
4. Ізмайлова, К. В. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / К.
В.Ізмайлова. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2006, с 440.
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Богдан Сабран
Науковий керівник - доц. Гладчук О.М.
Управління активами і пасивами комерційних
банків в Україні
В умовах підвищеної фінансової нестабільності та збиткової
діяльності багатьох банків України важливого значення набуває
підвищення ефективності їх діяльності, яка значно залежить від
якісного управління активами і пасивами банків. Забезпечити
фінансову стійкість банку та його сталий розвиток можливо у
разі ефективного управління банківськими ризиками та
гнучкого управління активами та пасивами, яке передбачає не
тільки мінімізацію процентного ризику і ризику втрати
ліквідності, як прийнято вважати, але й мінімізацію збитків на
випадок різкого погіршення зовнішніх умов і виконання
комплексу дій щодо забезпечення надійності, фінансової
стійкості банку.
З метою підвищення ефективності діяльності банків
важливого значення набуває проведення аналізу стратегії
розвитку банків, коригування основних цілей і пошук шляхів
підвищення доходів та скорочення витрат, зниження ризиків та
покращення управління активами і пасивами. В умовах
глобалізації фінансових ринків важливого значення набуває
дослідження практичної діяльності кращих зразків вітчизняних і
зарубіжних банків, адже банки, які хочуть бути конкурентними
на внутрішньому та міжнародних фінансових ринках, мають
забезпечувати високі стандарти якості послуг і бути
ефективними [3, c. 358].
Ефективне управління активами і пасивами банку означає
вибір такої структури активів та пасивів, яка б забезпечувала
досягнення цілей діяльності банку, тобто забезпечувала
досягнення цільової прибутковості, визначеної у стратегії
розвитку банку, та мінімізувала ризики. При цьому структура
повинна бути такою, яка б адекватно реагувала на непередбачені
події та зміни в макроекономічному середовищі (рівнях
процентних ставок, валютних курсів, економічної активності).
Раціональна структура активів і пасивів, сформована відповідно
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до вибраної банком стратегії та цільових орієнтирів, виступає
необхідною умовою фінансової стійкості банків.
Залежно від фінансового стану банку керівництво банку має
вибрати відповідну політику управління активами: агресивну,
оборонну або помірну. У посткризовий період банки більше
дотримуються помірної політики та комплексного підходу до
управління активами і пасивами.
Складові процесу управління активами і пасивами:
установлення лімітів ризику, рівнів доходів і
делегування повноважень;
прийняття рішень щодо рівнів ризику і доходу на
операційному та портфельних рівнях, наприклад, кредитування,
коригування структури балансу або хеджування;
моніторинг профілю «ризик-дохід» на операційному
рівні та рівні бізнес-підрозділів на відповідність стратегіям
бізнесу [1, c. 21].
При управлінні активами і пасивами банки мають приділяти
особливу увагу контролю співвідношення депозитів суб'єктів
господарювання та населення до наданих кредитів. Це дозволяє
оцінити, наскільки банки залежать від зовнішнього
фінансування. Чим вище значення показника, тим вищою
ліквідністю володіє банк [2, c. 678].
Отже, однією з основних причин збиткової діяльності банків
України є неефективне управління активами і пасивами, що
призвело до нераціональної структури активів і пасивів,
зростання ризиків у діяльності банків, зниження їх фінансової
стійкості.
Список літератури:
1.Карчева Г.Т. Ефективне управління активами і пасивами –
необхідна умова фінансової стійкості банку. / Г.Т. Карчева // Науковий
вісник ЧДІЕУ. – 2012. - №1 (13). – С.18-27
2.Синки Дж. Финансовьій менеджмент в коммерческом банке и в
индустрии финансовьіх услуг / Джозеф Синки-мл.; пер. с англ. - М. :
Альпина Бизнес Букс, 2007. - 1 018 с.
3.Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / Л. О.
Примостка, П. М. Чуб, Г. Т. Карчева та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук,
проф. Л. О. Примостки. - КНЕУ, 2007. - 600 с.
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Михайло Селіванов
Науковий керівник – асист. Жебчук Р. Л.
Мотивація як визначальний фактор успішності
управління персоналом
Процес здійснення управлінської діяльності на підприємстві
або на рівні держави є важливим елементом забезпечення не
тільки комерційних потреб власника засобів виробництва, але й
потреб персоналу, який задіяний у виробництві. Трудові кадри –
це специфічний фактор виробництва, який потребує певного
підходу аби в майбутньому власник засобів виробництва міг
отримати бажаний результат. Тому власне розробкою кадрової
політики на підприємстві, системою стимулювання та
заохочення працівників до праці і займаються менеджери, які
спеціалізуються на цьому виді діяльності. Вони володіють
певним набором інструментів впливу на процес трудової та
виробничої діяльності. Саме від результатів їх роботи буде
залежати ступінь задоволеності працівників своєю працею,
умовами праці, а головне, відповідності кількості та якості
виконаних робіт до сукупності матеріальних та нематеріальних
винагород, які вони будуть отримувати натомість.
Нами визначені критерії ефективності використання
персоналу, що необхідні для вироблення стратегії управління
ним, для постановки та розв’язання питань їх раціоналізації:
1) часткові, локальні – найменші затрати живої праці на
виробництво продукції, найменші затрати матеріальних
фінансових ресурсів; найвища рентабельність виробництва;
найменша собівартість продукції;
2) узагальнюючі – високі темпи продуктивності праці, високі
темпи впровадження НТП, найвищі показники використання
основних фондів;
3) якісні – найкращі умови праці персоналу, дотримання
норм і нормативів з праці, випуск продукції вищої якості за
оптимальної собівартості [2, с.79].
На сьогоднішній день функція управління персоналом на
вітчизняних підприємствах перейшла на новий якісний рівень –
від виконання прямих завдань лінійного керівництва та
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вирішення поточних проблем до повністю самостійної
упорядкованої системи, яка сприяє досягненню довгострокових
цілей організації. Тому управління персоналом підприємства
має здійснюватись на основі стратегічного підходу.
Проте, при реалізації кадрової політики дуже важливо
враховувати мотиваційну складову. Більшість учених сходяться
в думці, що саме мотивація – джерело трудової активності
особистості. Отже, якщо трудова мотивація – це джерело
трудової активності людини, то потреби – це основне джерело
самої мотивації. На основі потреб формуються мотиви.
Аналізуючи праці різних авторів, можна зазначити, що
мотивами називають інстинктивні імпульси; біологічні потяги й
апетити; переживання емоцій; навіть інтереси, бажання. На
відміну від потреби, що лише створює спонукання до активності
і спрямовує особистість на одержання бажаного, мотив не
тільки спонукує людину до дії, але і визначає, що треба зробити
і як буде здійснена ця дія. Мотив належить до психічного
компонента особистості людини, має "персональний",
індивідуальний характер, залежить від безлічі внутрішніх і
зовнішніх стосовно людини чинників, а також від дії інших
мотивів, що виникають паралельно з цим.
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Науковий керівник – асист. Вінничук І.С.
Silverlight як засіб створення бізнес-додатків
Silverlight – це кросплатформенна і кросбраузерна технологія
для розробки як клієнтських (настільних), так і веб-додатків з
багатофункціональним інтерфейсом (RIA), що включає
більшість функцій .NET, підтримує WCF RIA сервіси та
використовує патерн MVVM для проектування архітектури
додатка. Бізнес-логіка може бути написана на Visual Basic. NET
або на Visual C #, а графічний інтерфейс мовою розмітки
XAML. Для задоволення потреб бізнес-додатків Silverlight дає
розробнику можливість використовувати велику кількості
елементів управління, розширювати навігацію, надавати
додатку можливість друку, перетягування, здійснювати надійну
перевірку даних, використовувати автентифікацію.
Однією з можливих галузей використання Silverlight є
автоматизація інвестиційної діяльності. Інвестор приймаючи
рішення про включення того чи іншого цінного паперу до
портфеля порівнює дві характеристики, а саме ринкову ціну та
внутрішню вартість або доходність паперу з доходністю
альтернативного інструменту. Якщо оцінена інвестором
внутрішня вартість цінного папера є вищою за ринкову, то
купівля такого паперу є доцільною, оскільки він недооцінений
на ринку.
Найпоширенішими підходами для визначення внутрішньої
вартості цінних паперів є фундаменталістський, технократичний
підходи та теорія “блукання навмання”.
На практиці найчастіше використовують фундаменталістську
теорію. Згідно з цією теорією, поточна внутрішня вартість
цінних паперів приймається такою, що дорівнює сумі
дисконтованих грошових потоків, які надходять до його
власника протягом періоду зберігання. Розрахунок здійснюють
за моделлю, запропонованою в 1938 р. Дж. Вільямсом, яку було
взято за “базову модель”.
У процесі дослідження розглянуто визначення внутрішньої
вартості і доходності двох типів цінних паперів, а саме облігацій
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та акцій, виявлено зміни “базової моделі” відповідно до
специфіки цінного паперу.
Для автоматизації роботи інвестора розроблено веб-додаток,
який може допомогти особі, що приймає рішення, визначити
привабливість тих чи інших цінних паперів. Інтерфейс
розробленого додатка відображено на рис. 1.

Рис. 1. Інтерфейс додатку
Для написання бізнес логіки додатка використано мову
програмування C#, a для створення інтерфейсу (стандартно для
Silverlight) мовою розмітки XAML і елементами управління, як
TabControl, RadioButton, Button, TextBox і Label.
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Марія Сендзюк
Науковий керівник -доц. Ярошенко О.І.
Інтернет-технології в туристичному менеджменті
Протягом останніх двох десятиліть вагому роль в
інформатизації суспільства відіграють інтернет-технології.
Зміни, спровоковані розвитком інформаційних технологій, не
оминули жодної сфери соціально-економічного життя. Це в
повній мірі стосується і туристичної галузі. На сьогодні туризм
– це та сфера господарського комплексу, що забезпечує десяту
частину світового валового продукту. Ця галузь розвивається
швидкими темпами і в найближчі роки, згідно з прогнозами
експертів Всесвітньої туристичної організації щодо розвитку
туризму, може стати найбільш важливим сектором
підприємницької діяльності[1].
На сьогодні інформаційні та інноваційні технології у
туристичній галузі є вимогою часу, що дозволяють не тільки
підвищувати якість послуг, але і раціонально використовувати
всі наявні ресурси як для туристів, так і для власників
туристичного бізнесу. Крім того, інформаційні технології
забезпечують значний ріст продуктивності у сфері послуг
загалом та у туризмі зокрема. Використання інтернеттехнологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх
бізнес-процесів туристичного бізнесу вже сьогодні є питанням
лідерства і створення конкурентних переваг, а через декілька
років воно буде індикатором виживання на ринку послуг.
Інтернет у туристичному бізнесі застосовується за кількома
напрямами. Один із них – використання віртуального простору
для просування на ринку своїх послуг [2]. Найпоширеніші
інтернет-реклама та прямий маркетинг, який реалізується за
допомогою сповіщень через електронну пошту. Однак вони не
завжди ефективні, оскільки часто спрямовують свою дію не на
потенційного споживача. Навіть при зацікавленості інтернеткористувача, інформація, яка надійшла до нього, зазвичай не
відповідає на конкретні запитання та не дає можливості без
зайвої втрати коштів та часу (телефонні дзвінки, візит до
туристичного бюро тощо) забезпечити отримання потрібної
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інформації. У зв’язку з цим туристичні агенції розпочали
розробляти тематичні сайти, на яких користувач міг би
отримати всю інформацію, яка його цікавить, та зробити
потрібне замовлення. Однак частка таких агенцій в Україні
порівняно невелика – 17%, у Чернівецькій області аналогічний
показник складає 15,7% [3].
Наведені статистичні дані свідчать про недосконалість
механізму інформаційного обміну суб'єктів господарювання у
сфері туризму і зовнішнього середовища за допомогою мережі
інтернет. Проте ще критичніша в даному аспекті є ситуація зі
спеціалізованими туристичними агенціями, які працюють на
конкретних споживачів (наприклад, релігійного спрямування)
чи в певному регіоні. Так, на теренах нашої області функціонує
тільки один сайт паломницької агенції, однак він містить тільки
коротку інформацію про запропоновані тури.
Тому, зважаючи на розробки у даній галузі і базуючись на
скриптовій мові JavaScript, розроблено сайт паломницької
агенції, де подано детальну інформацію про релігійні центри
України, розбиті по областях і належності до певної конфесії, а
також найважливіші центри за кордоном. Користувач сайту має
змогу отримати, зокрема, таку інформацію: як дістатися до
туристичного регіону, чим можна займатися в туристичних
центрах, де можна розміститися, які визначні пам'ятки оглянути,
які екскурсії обрати. Також користувач має можливість
сформувати онлайн-заявку на доступні тури.
Отже, активне впровадження сучасних інформаційних
технологій у діяльність туристичних підприємств є необхідною
умовою їх успішної роботи, оскільки точність, надійність,
оперативність і висока швидкість обробки та передачі
інформації визначає ефективність управлінських рішень у цій
сфері.
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Науковий керівник – доц. Терлецька Н.М.
Методичні підходи до оцінювання персоналу
організації
У сучасних умовах дедалі більшого значення в ефективності
підприємництва відіграє людський фактор та управління ним.
Проблеми оптимальної організації праці, використання
мотивуючих чинників, оцінки працівників, їхнього навчання,
взаємозв’язків між різними організаційними підрозділами
підприємства, тобто всього, що стосується управління
персоналом, цікавить багатьох науковців та практиків: Н.Дж.
Аллена, Р.С. Белоуза, Т. Шульца, Г. Беккера, Е. Деннісона, Л.
Туроу, Дж.Коттера, А.Х.Маслоу.
Найважливішим етапом в управлінні персоналом є його
оцінка. Саме від неї залежить рівень продуктивності праці
персоналу, рівень плинності кадрів та розміри витрат на
розвиток й «створення» робочого колективу, а в кінцевому
підсумку – результативність.
Оцінка якості персоналу суб’єкта господарювання є одним з
головних важелів подальшого функціонування компанії. Тому
використання удосконаленої термінології та рекомендації щодо
оцінки якості персоналу підприємства дозволять роботодавцям
завжди приймати правильні рішення, а також аргументовано їх
обґрунтувати [1].
Серед широкого кола методів та моделей проведення оцінки
персоналу важко вибрати “найкращий”. Обрана система
оцінювання працівників повинна відповідати таким вимогам:
- всебічності;
- обґрунтованості;
- вимірюваності результатів;
- можливості, простоти застосування та обробки результатів.
Відповідно до таких вимог виокремимо найсучасніші та
найбільш використовувані методики проведення оцінювання
персоналу. До них належать:
– метод оцінки за досягнутими цілями. Такому оцінюванню
передує постановка цілей організації та зіставлення з ними
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особистих цілей працівника. Безпосередньо оцінка здійснюється
шляхом порівняння досягнутих результатів із поставленими
цілями [2];
– метод “360 градусів” – передбачає, крім звичного
екзаменування та характеристики від керівника, тестування
роботи оцінюваного працівника тестується в реальних робочих
умовах, збір відгуків про нього від колег, підлеглих та клієнтів.
Конкретні форми оцінки можуть варіюватися, однак основною
вимогою є стандартні для усіх форми анкет і комп’ютерна
обробка даних для забезпечення анонімності.
– метод центрів оцінки. Ассессмент –– метод оцінки
персоналу, який ґрунтується на спостереженні спеціально
навчених
оцінювачів
за
поведінкою
співробітників
безпосередньо у робочих ситуаціях або під час виконання ними
спеціальних завдань.
Проведення оцінки персоналу дозволяє планувати кар’єру та
просувати працівників по службі, визначати рівень
компетентності спеціалістів, здійснювати перестановку кадрів з
врахуванням компетентності і потенціалу спеціалістів, одержати
психологічний портрет працівників організації, проводити
ефективний підбір потрібних спеціалістів.
Кожна організація обирає найпридатніші для неї методики
оцінювання на основі її цілей, наявних коштів, зважаючи на
компетентність осіб, яким можна доручити це важливе
завдання. Дотримання засад оцінювання персоналу є
передумовою оптимальної кадрової політики підприємства,
позитивно впливає на використання особистісного потенціалу
кожного працівника та суб’єкта господарювання в цілому.
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Науковий керівник – асист. Жебчук Р.Л
Монополізм в Україні
Карл Маркс, а за ним В. І. Ленін стверджували, що поява
монополій — ознака смертельної хвороби ринкової економіки,
заснованої на приватній власності.
Проблема монополізму є актуальною і сьогодні, оскільки
спеціалізація виробництва в економіці України досягла такої
стадії, коли той чи інший продукт із заданими властивостями
випускається практично одним, принаймні, двома-трьома
виробниками.
Україна намагається зробити вплив монополій на
економічний розвиток держави мінімальним та
надати
можливості для створення ринкової економіки. Проведення
ефективної антимонопольної політики є одним з найважливіших
завдань для України.
Антимонопольний комітет України підготував аналітичну
доповідь «Конкуренція в Україні», де проаналізовано стан,
тенденції і проблеми розвитку конкуренції. Результати свідчать,
що в останній час в Україні трохи більше 50% товарів і послуг
виробляється в умовах значної конкуренції, приблизно 10% – за
відсутності або практичній відсутності конкуренції, останні
(близько 35-40%) – в умовах помірної конкуренції. У
розвинених країнах в умовах значної конкуренції виробляється
більше 80% товарів і послуг, а за відсутності конкуренції –
близько 2%[2].
В Україні постала серйозна проблема монополізованості
базових галузей промисловості (металургія, тощо) та істотної
частини всієї економіки.
Проблема монополізму посилюється природною наявністю
підприємств-монополістів, до яких за Законом України “Про
природні монополії” відносять підприємства, що працюють у
таких сферах: транспортування нафти і нафтопродуктів
трубопроводами; транспортування природного газу і нафтового
газу трубопроводами та його розподіл; передача і розподіл
електроенергії; користування залізницями та об’єктами
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інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту
загального користування; управління повітряним рухом; зв’язок
загального користування тощо.
Так, в Україні від діяльності природних монополій залежить
стан економіки. Близько 10% ВВП приходить на послуги зв’язку
і житлово-комунальної сфери, ще 10% - на обсяг виробництва
«Нафтогаз України» [1, c. 54]. Але якість їх послуг та рівень
розвитку низькі. Суспільство втрачає свій добробут. Згідно зі
звітом незалежних аудиторів «Нафтогаз України» у 2005 р.
втратив 1842 млн. грн., а у 2009 – 2038,2 млн. грн. На відміну
від цієї природної монополії, галузь зв’язку стала
конкурентною [1, c.56-57]. «Обленерго» понесла втрати у 2002
р. 1, 65 млрд. грн., а у 2007 – 10 млрд. грн. Багато підприємств
«Укрзалізниці» залишаються монопольними. Це призводить до
відсутності стимулів до підвищення якості товарів та послуг,
гальмування НТП, необґрунтованого підвищення цін,
відсутності інвестицій. За даними Антимонопольного комітету
України, щорічно близько 60% порушень антимонопольного
законодавства чиняться природними монополіями.
Отже, на основі вищесказаного, робимо висновок про те, що
все ж таки в Україні існує проблема монополізму. Природні
монополії, а також монополізовані базові галузі складають
велику частку ВВП. Велика кількість монополій є збитковими,
що несе негативний вплив на економіку в цілому. Тому,
необхідним є проведення ефективної антимонопольної
політики,
яка
полягає
у
забезпеченні
якості
та
конкурентоспроможності продукції та послуг, стимулювання
модернізації виробництва, проведенні експортно-імпортної
політики, знятті бар’єрів вступу на ринки нових підприємств;
створенні доступних цін, тощо.
Список літератури:
1.Экономика промышленности: Сб. науч. тр. В 2 т. Т. 1 / НАН
Украины. Ин-т экономики пром-сти: Редкол. Вишневский В. П. (отв.
ред.) и др. – Донецк. –2007. – 360 с.
2. Костусев А.А. Конкуренция в Украине: миф или реальность?
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Владислава Січкар
Науковий керівник – доц. Білоскурський Р.Р.
Показник Херста коливання валют на ринку Форекс
Фінансовий ринок - це ринок, який опосередковує розподіл
грошових коштів серед учасників економічних відносин. За його
допомогою мобілізуються вільні фінансові ресурси і
спрямовуються до тих, хто може більш ефективно використати
дані кошти. На фінансовому ринку відбувається пошук засобів
для розвитку сфер виробництва та послуг [1].
Форекс (FOREX) – це абревіатура від англійського Foreign
Exchange Market, що перекладається як "міжнародний валютний
ринок". На сьогодні мільйони людей по всьому світу проводять
торгові та ігрові операції на ринку Форекс і отримують
реальний прибуток за рахунок коливань валютних курсів [2].
Саме на прикладі коливань різних валютних пар можна
встановити фрактальні властивості фінансових ринків, зокрема,
ринку Форекс. Фрактал – це нескінченно самоподібна
геометрична фігура, кожен фрагмент якої повторюється при
зменшенні масштабу.
Основним постулатом теорії фрактального аналізу ринку є
те, що процес ціноутворення на ринках глобально
детермінований, залежний від "початкових умов", тобто
минулих значень. Локально процес ціноутворення випадковий,
тобто в кожному конкретному випадку ціна має два варіанти
розвитку. Однією з властивостей ринку є турбулентність з двома
її характерними ознаками – самоповторенням у масштабі та
довгостроковою залежністю, а можливим поясненням
турбулентності є зовнішні чинники, що впливають на ринки, –
те, що їх оточує [3].
Спосіб для дослідження фрактальних часових рядів був
запропонований
Мандельбротом.
Він
базується
на
дослідженнях, проведених англійським дослідником Херстом і
носить назву R/S-методу, що побудований на аналізі розмаху
параметра та середньоквадратичного відхилення.
Показник Херста (H) використовується для вимірювання
впливу інформації на тимчасовий ряд даних і завжди
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коливається в діапазон від 0 до 1. Його розраховують за
формулою:
log(R / S) ,
H

n
log( )
2

де R - розмах відхилень, S - стандартне відхилення, n –
число спостережень.
Якщо Н = 0,5, то можна зробити висновок про те, що ринок
не має пам’яті, тобто учорашні ціни не впливають на
сьогоднішні, а сьогоднішні не можуть вплинути на формування
цін у майбутньому.
Якщо 0 < H < 0,5 - то ряд буде від’ємнокорельованим, тобто
якщо спостерігалася тенденція зростання ряду в минулому, то
варто очікувати надалі на його спадання.
А якщо 0,5 < H < 1 - ряд буде додатнокорельованим або
трендостійким. Тобто, якщо ряд зростає (спадає) в минулому, то
ймовірно, що така сама тенденція збережеться протягом деякого
часу в майбутньому.
На прикладі даних про коливання валютного курсу пари
EUR/USD за період з січня 2005 року по лютий 2013 року
розраховано показник Херста і проведено економічний аналіз
отриманих результатів.
У нашому випадку показник Херста дорівнює 0,880654, що
свідчить про те, що тенденція зростання (спадання) обраної
нами валютної пари EUR/USD збережеться протягом деякого
часу в майбутньому.
Список літератури:
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Анатолій Скрипкару
Науковий керівник - асист. Кибич Г.П.
Концептуальні аспекти банківської безпеки
Сьогодні банківська система переживає значні зміни,
зумовлені глобалізацією фінансових ринків, розвитком
інформаційних
технологій,
розширенням
асортименту
банківських послуг, впровадженням інноваційних технологій в
управління банками, консолідацією капіталу та ін. У таких
умовах
істотно
збільшується
можливість
виникнення
непрогнозованих негативних змін зовнішнього середовища
банку, в тому числі
проведення агресивної політики
конкурентами, лобіювання
інтересів конкретних суб'єктів
бізнесу, не партнерським дій позичальників тощо. Істотної
шкоди банку можуть нанести протиправні або непрофесійні дії
персоналу. Саме тому існує проблема забезпечення економічної
та фінансової безпеки в процесі діяльності банку.
В
умовах
ринкової
економіки
від
ефективного
функціонування банку залежить не тільки рівень його
прибутковості, але і можливість подальшого існування банку як
суб'єкта ринку. Але ефективно він буде функціонувати лише в
тому випадку, якщо зможе адекватно контролювати ризики,
властиві своїй діяльності.
Національна безпека
Політична

Економічна безпека

Військова

Фінансова

Соціокультурн
Екологічна

Рис. 1. Фінансова складова національної безпеки
Як відомо, фінансова безпека є підсистемою економічної
безпеки держави. Схематично співвідношення понять
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“національна безпека”, “економічна безпека” та “фінансова
безпека” відображено на рис. 1.
Безпека, як система, заснована на протидії існуючим
загрозам. Вона характеризує стан об'єкта в цілому та існує для
захисту від порушення нормального ходу відтворювального
процесу; злочинного світу; порушень закону; недобросовісної
конкуренції; некомпетентних і протиправних дій власних
співробітників.
Щодо безпеки банківської системи, то її розглядають у двох
аспектах: 1) з точки зору фінансових наслідків діяльності банків
для країни в цілому й окремих клієнтів і контрагентів; 2) з
точки зору недопущення та запобігання явних і потенційних
загроз фінансовому стану всієї банківської системи країни,
Національного банку України та окремих банківських установ.
Перед службами безпеки банків стоять такі завдання:
- ідентифікація ризиків і пов'язаних з ними потенційних
небезпек і загроз;
- визначення індикаторів безпеки банку;
- впровадження системи діагностики стану безпеки;
- розробка заходів, спрямованих на забезпечення безпеки
банку як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді;
- контроль виконання запланованих заходів;
- аналіз виконання заходів, їх оцінка, коректування;
- ідентифікація небезпек і загроз банку, коректування
індикаторів залежно від зміни стану зовнішнього середовища,
цілей і завдань банку.
Отже, безпека банку є важливою складовою національної
безпеки і показує такий стан банківської установи, який
характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу
зовнішніх і внутрішніх загроз, способом досягати поставлених
цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для
забезпечення сталого розвитку. Недостатня увага забезпеченню
безпеки банків може привести до проблем у діяльності
фінансових установ.
Список літератури:
1. Модели и методы обеспечения банковской безопасности [Текст]
: монография / С. Н. Побережный, Б. А. Дадашев, А. Л. Пластун. –
Сумы : ГВУЗ “УАБД НБУ”, 2010. – 239 с.

340

Маріанна Скрипник
Науковий керівник — асист. Жебчук Р.Л.
Основні умови для забезпечення якості й
ефективності управлінських рішень
В сучасному економічному житті ефективність управління
будь-якою організацією визначається способами, методами,
умовами прийняття менеджером управлінських рішень.
Управлінське рішення — результат вибору суб'єктом
управління способу дій, спрямованих на вирішення
поставленого завдання в існуючій чи спроектованій ситуації [2].
Проведені дослідження показують, що багато проблем
прийняття управлінських рішень зумовлено відхиленням від їх
раціональної процедури. Так, майже 60% управлінських рішень
приймаються не шляхом раціонального добору альтернатив, а
під впливом суб’єктивних факторів. [1] У зв’язку з цим у
сучасному діловому світі дослідження якості й ефективності
управлінських рішень надзвичайно актуальне.
Серед вітчизняних і зарубіжних вчених, які зробили вагомий
внесок у розроблення наукових засад прийняття управлінських
рішень на підприємстві варто виділити таких авторів,
як В. Анісімов, А. Асаул, В.Тузов, А. Шегда, Е. Смірнов, Г.
Саймон, Р. Фатхутдінов, М. Хаммер, Ф. Хедоурі, Дж. Чампі,
В. Шинкаренко та ін.
Кожен науковець по-своєму трактує якість управлінського
рішення, але в загальному підсумку - це сукупність
властивостей, якими володіє управлінське рішення, що
відповідають тією чи іншою мірою потребам успішного
вирішення проблеми. Наприклад, своєчасність, адресність,
конкретність.
Особливу роль в ефективності прийнятих рішень відіграють
методи доведення їх до виконавців. Вважається, що вміння
передавати завдання виконавцям є головним джерелом
ефективності прийнятого рішення.
Ефективність управління залежить від комплексного
застосування багатьох факторів і не в останню чергу від
процедури прийнятих рішень та їх практичного втілення в
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життя. Але для того, щоб управлінське рішення було дієвим і
ефективним, необхідно дотримуватися певних методологічних
основ.
Виконуючи свої функціональні обов'язки, кожен менеджер
вибирає найбільш оптимальні рішення, що сприяють утіленню
в життя поставленої задачі.
До основних умов забезпечення високої якості та
ефективності управлінського рішення відносяться:
1) застосування до розробки управлінського рішення
наукових підходів менеджменту;
2) вивчення впливу економічних законів на ефективність
управлінського рішення;
3) забезпечення якісною інформацією та застосування
методів функціонально-вартісного аналізу, прогнозування,
моделювання та економічного обґрунтування кожного рішення;
4) модернізація внутрішньої системи комунікацій;
5) забезпечення багатоваріантності рішень;
6) створення корпоративної культури;
7) автоматизація процесу збору і обробки інформації,
процесу розробки та реалізації рішень;
8) розробка та функціонування системи відповідальності і
мотивації якісного й ефективного рішенням і наявність
механізму реалізації рішення.
Отже, створення визначених вище умов буде сприяти
підвищенню якості й ефективності розробки і прийняття
управлінських рішень у підприємницьких структурах, що є
передумовою успішної діяльності будь-якої організації.
Список літератури:
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Тетяна Сомик
Науковий керівник – асис. Іванова Н.Я.
Застосування методу аналізу ієрархій до розв’язання
фінансових задач прийняття рішення
Одна з найбільш відповідальних функцій, що виконує
керівник в процесі управління – це прийняття рішення. Від
правильності та своєчасності управлінських рішень залежить
ефективність управління, та, відповідно, ефективність
виробництва.
Прийняти «правильне» рішення означає вибрати таку
альтернативу (варіант дії) з усіх можливих, яка максимально
сприятиме досягненню поставленої мети.
За сучасних умов розвитку країни виникає нагальна потреба
у врахуванні потужних обсягів фінансової та статистичної
звітності при прийнятті адекватних фінансових рішень Для
вирішення завдань подібного роду в аналітичному плануванні
широко застосовується метод аналізу ієрархій, розроблений Т.
Сааті.
Розглянемо типову задачу прийняття рішення:
Задача
полягає в оцінюванні таких п’яти варіантів інвестиції за
критерієм «надійність»: придбання акцій вітчизняних компаній,
придбання акцій зарубіжних компаній, оформлення депозиту,
придбання облігацій, придбання дорогоцінних металів.
Метод аналізу ієрархій можна подати як послідовність
кількох етапів:
1. Побудова ієрархічної структури факторів, які впливають
на головну ціль прийняття рішення; побудова множини
альтернативних
варіантів
рішень.
П’ять
альтернатив
порівнюються відносно двох критеріїв «прибутковість» і
«надійність».
2. Отримання суджень експертів щодо парних порівнянь
елементів одного рівня ієрархії відносно спільного елемента
вищого рівня. Парні порівняння проводяться в фундаментальній
шкалі
відносної
важливості
та
структуруються
в
мультиплікативну матрицю парних порівнянь, яка є додатною й
обернено симетричною.
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3. Математична
обробка
суджень
експертів,
яка
складається з: розрахунку локальних ваг елементів кожного
рівня ієрархії відповідно до елементів вищого рівня. Аналіз
узгодженості експертних оцінок; розрахунок глобальних ваг
елементів ієрархії відносно головної мети прийняття рішення.
Розрахувавши глобальні ваги альтернатив за різними методами
синтезу отримали:
Метод
W1 г
W2 г
W3 г
W4 г
W5 г
лоб

лоб

Дистрибутивн
ий
Ідеальний

лоб

лоб

лоб

0.3
0.0
0.3
0.1
0.0
33
93
38
41
95
0.3
0.0
0.3
0.1
0.0
29
94
39
43
94
Мультиплікати
0.3
0.0
0.3
0.1
0.0
вний
11
99
66
3
94
Аналізуючи отримані ваги до і після додавання альтернативи,
можна зробити висновок:
Метод
Реверс рангів;
Дистрибутивний
a3 f a1 f a4 f a5 f a2
Ідеальний
a3 f a1 f a4 f a5 f a2
Мультиплікативний
a3 f a1 f a4 f a2 f a5
Можна зробити висновок що оптимальною альтернативою є
третя альтернатива, тобто у фінансовому плані найбільш
ефективною інвестицією є оформлення депозиту.
Отже, метод аналізу ієрархій дозволяє в інтерактивному
режимі знайти такий варіант (альтернативу), який найкраще
узгоджується з розумінням суті проблеми та вимогами до її
розв’язання.
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Олексій Стахів
Науковий керівник – асист. Жебчук Р. Л.
Конкуренція та конкурентоспроможність
підприємства: теоретичні аспекти
Одним з найважливіших елементів ринкового механізму є
конкуренція. Без конкуренції ринкові відносини теоретично
уявити неможливо, а практично вони просто не можуть
існувати. У розвиток проблематики конкуренції та
конкурентоспроможності значний внесок зробили такі
вітчизняні й зарубіжні вчені: Я. Базилюк, В. Безугла, С. Брю, М.
Гельвановський, Т. Гончарук, Ф. Еджуорт, А. Курно, Л. Лісогор,
К. Макконел, М. Портер, С. Смерічевська, А. Сміт та ін. Усі
вони використовували різні підходи до визначення умов
конкурентного
середовища
та
чинників
конкурентоспроможності.
Конкуренція – це боротьба між товаровиробниками за
найвигідніші умови виробництва і збуту товарів та послуг, за
привласнення найбільших прибутків; це механізм регулювання
пропорцій суспільного виробництва.
У сучасній економічній науці, як правило, виділяють три
концептуальні підходи до визначення конкуренції –
поведінковий, структурний та функціональний. Поведінковий
підхід розглядає конкуренцію як боротьбу, змагання,
суперництво суб’єктів господарювання, що зацікавлені у
досягненні єдиної мети. Структурний підхід передбачає аналіз
структури ринку, а також умов та факторів, що впливають на
розвиток підприємництва. Структурна концепція розглядає
конкуренцію як процес, якому притаманні зміни властивостей,
структури і функцій. Функціональний підхід визначає роль
конкуренції в економіці. При такому підході характерне
загострення уваги важливості наслідків конкурентної боротьби
[1, с.74].
Конкурентоспроможність підприємств – це комплексна,
порівняльна характеристика підприємства, яка відображає його
переваги на ринку за певний проміжок часу щодо підприємства,
який конкурує з ним. Конкурентоспроможність продукції – це
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порівняльна характеристика продукції, яка визначає відмінність
від продукції конкурента і містить у собі певні вимоги,
притаманні цьому ринку [2, с.115].
З
позиції
менеджменту
управління
конкурентоспроможністю підприємства є конкретною функцією
менеджменту, яка реалізовується шляхом виконання таких
послідовних етапів:
1. Забезпечення реалізації технології менеджменту, що
охоплює планування конкурентоспроможності, організування
роботи у цій сфері, мотивування задіяних працівників,
контролювання
досягнення
відповідного
рівня
конкурентоспроможності та реалізацію регулювальних заходів.
2. Створення методів менеджменту, тобто конкретних
способів впливу на керовані об’єкти з метою забезпечення
визначених цілей.
3. Ухвалення комплексу управлінських рішень на засадах
підготовлених методів менеджменту [4, с.272].
Дослідивши трактування конкуренції ми визначили, що
вона є рушійною силою, найголовнішою складовою на ринку
економіки. Економічний успіх суб'єкта ринкової економіки в
першу чергу залежить від того, наскільки добре він вивчив
ринок, закони конкуренції, її прояви та форми, і наскільки він
готовий до конкурентної боротьби. Що стосується
конкурентоспроможності підприємства, то ми визначили, що
вона є цілеспрямовано сформованною характеристикою, яка
потребує перманентного забезпечення.
Список літератури:
1. Салип Ю.О. Генезис сутності конкурентоспроможності
підприємств / Ю.О. Салип // Всеукраїнський науково-виробничий
журнал. – 2012. – №4.
2. Васютіна І.О. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності
підприємств / І.О. Васютіна // Науково-виробничий журнал «Держава
та регіони». – 2011. – №5.
3.
Ліпінський
В.М.
Стратегічне
забезпечення
конкурентоспроможності підприємства / В.М. Ліпінський // Науковий
вісник. – 2007. – №17.5.
4. Панасенко Д.А. Конкурентоспроможність підприємства: сутнісна
та функціональна характеристики / Д.А. Панасенко // Вісник
Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 727.
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Ганна Стеф’юк
Науковий керівник- асист. Жебчук Р. Л.
Проблеми транспортного комплексу України
Транспорт- галузь, яка знаходиться на стику виробничої
сфери і сфери послуг. Він не створює ніяких матеріальних
цінностей, а забезпечує перевезення вантажів і людей,
розвиваючи зв'язки між підприємствами, галузями, регіонами.
Його ще називають "кровоносною системою економіки", бо він
є необхідною умовою функціонування господарства.
Значний внесок у розробку теорії та методології
державного регулювання транспортних систем зробили
вітчизняні та зарубіжні дослідники: Г. Д. Ейтутіс, О. С.
Ігнатенко, О. М. Ложачевська. В основі дослідження лежать
праці відомих фахівців з організації державного управління та
регулювання різних сфер життєдіяльності суспільства, а саме:
Ю. С. Бараша, В.М. Гурнака, О.А. Дєгтяра.
Актуальною проблемою транспортного комплексу України
є незадовільний стан його виробничої бази. Тому у перспективі
пріоритетним напрямом державної політики щодо транспорту
має бути оновлення його рухомого складу на основі розвитку
вітчизняного транспортного машинобудування. В цілому
формування та розвиток національної транспортної системи
України потребує ефективного державного регулювання
діяльності транспортних підприємств за такими напрямами:
-створення ринку транспортних послуг;
-забезпечення технологічної та екологічної безпеки
транспорту;
-активізація
міжнародної
діяльності
транспортних
підприємств.
Одним з важливих показників у географії транспорту є
середня відстань перевезень, що визначається відношенням
вантажообігу до обсягу перевезених вантажів (пасажирообігу до
обсягу перевезених пасажирів) і виражається у кілометрах. Ця
величина має значні відмінності для різних видів транспорту.
Так, для вантажних перевезень середня відстань у залізничному
транспорті України становить близько 500 км, трубопровідного і
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авіаційного — понад 700 км, річкового — близько 200 км,
морського — понад 5000 км, автомобільного — понад 15 км.
Використовується на транспорті і поняття собівартості
перевезень, що розраховується як витрати на одиницю
транспортованої продукції. За допомогою цієї величини можна
оцінити доцільність використання транспорту при перевезенні
різних вантажів. Так, транспортування нафти водою у 3 рази, а
лісу — у 5 разів дешевше, ніж залізницею.
Ми вважаємо, що транспорт повинен сприяти
якнайшвидшій інтеграції України в загальноєвропейську
економічну систему, що потребує створення залізничних та
автомобільних шляхів з центральних частин Західної Європи– у
країни СНД, з півночі Західної Європи – у країни Близького
Сходу. Також транспорт є необхідною умовою спеціалізації і
комплексного розвитку регіонів, формування територіальновиробничого комплексу локального та районоутворюючого
значення. Він сприяє суспільному територіальному поділу
праці. Без транспорту неможлива інтеграція України у
загальносвітову економічну систему.
Тож, можна зробити висновок, що рівень розвитку
транспортної системи держави — одна з найважливіших ознак її
технологічного прогресу і цивілізованості. При інтеграції в
європейську і світову економіку потреба у високорозвинутій
транспортній системі дедалі посилюється, вона стає базисом для
ефективного входження України у світове співтовариство та
зайняття в ньому місця, яке відповідає рівню високорозвиненої
держави.
Список літератури:
1. Гончаров С. Транспортний комплекс України // Фондовий ринок.
– 2003. - №20.
2. Діяк І. Наш транзитний пасажир: Газопроводи України // Україна
молода. – 2002. – 19 квітня.
3. Єдін О., Цвєтов Ю. Транспортна політика в Україні // Економіка
України. – 2003. - №1.
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Олександра Тимофійчук
Науковий керівник - доц. Марусяк Н. Л.
Особливості формування капіталу підприємств
за сучасних умов господарювання
Фінансово-господарська діяльність підприємств може
здійснюватися тільки при виконанні певних умов. Формування
таких умов починається з моменту створення підприємства,
формування його ресурсного потенціалу та продовжується
впродовж всього періоду існування суб'єкта господарювання.
У теорії та господарській практиці умови функціонування
підприємств можуть розглядатися з різних позицій, але перш за
все - з позиції наявності відповідного обсягу та складу капіталу,
необхідного для забезпечення виконання стратегічної та
тактичної мети створеного підприємства.
Формування капіталу є важливою ділянкою фінансової
роботи на підприємстві. Недостатність джерел формування
призводить до недофінансування господарської діяльності та до
фінансових ускладнень. Наявність зайвих джерел на
підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів,
товарно-матеріальних цінностей, зниженню відповідальності за
цільове й раціональне використання як власних, так і позикових
та залучених коштів.
При формуванні структури капіталу та вибору джерел його
фінансування, власник підприємства зазвичай розглядає дві
основні схеми фінансування підприємства, а саме:
- змішане фінансування передбачає формування капіталу як
за рахунок власних, так і за рахунок позикових коштів, що
залучаються у різних пропорціях;
- повне самофінансування передбачає формування капіталу
підприємства виключно за рахунок власних його видів, що
відповідають організаційно-правовій формі підприємства.
Фінансову основу підприємства становить сформований ним
власний капітал. Він є основним початковим та умовно
безстроковим джерелом фінансування господарської діяльності
підприємства, а також джерелом погашення збитків
підприємства [1, с. 103].
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Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без
постійного залучення позикових коштів. їх використання в
обороті підприємства зумовлене, з одного боку, об'єктивною
необхідністю, а саме: невідповідністю у часі між
надходженнями коштів та витратами, сезонністю виробництва,
впровадженням інвестиційних Проектів, які потребують
значних обсягів вкладень на декілька років. З другого боку, за
допомогою позикових коштів забезпечується розширення
виробничо-господарської діяльності, оновлення технічної бази,
використання ефекту фінансового важеля та ін.
До позикових джерел формування капіталу належать
довгострокові та кредити короткострокові банків та
кредиторська заборгованість.
Висока питома вага позикових і залучених коштів ускладнює
фінансову діяльність і потребує додаткових витрат на сплату
відсотків за банківські кредити, зменшує ліквідність балансу
підприємства, підвищує фінансовий ризик. Тому в кожному
конкретному випадку необхідно детально продумувати
доцільність запозичення додаткових фінансових ресурсів.
Підприємство в процесі фінансування своєї діяльності
використовує всі доступні йому альтернативні джерела, а саме,
власні, позикові та залучені кошти, дотримуючись при цьому
між ними співвідношення, яке дає змогу забезпечити фінансову
надійність підприємства. Зокрема, при вирішенні питання про
доцільність залучення позикових коштів потрібно оцінити
структуру пасивів на підприємстві, що склалася. Якщо частка
боргу в ній значна, то залучення нових позикових коштів є
небезпечним, оскільки ризик неплатоспроможності в таких
умовах значно великий. Отже, підприємство з вагомою часткою
позикового капіталу має меншу можливість для маневру на
випадок непередбачуваних обставин, таких як падіння попиту
на продукцію, значні зміни відсоткових ставок, зростання
витрат, сезонні коливання.
Список літератури:
1. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання:
Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.
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Наталія Ткачук
Науковий керівник - доц. Ткач Є.В.
Індекс людського розвитку як показник соціальної
економіки
Парадигма
сучасної
економічної
свідомості,
коли
відбувається формування інноваційної економіки знань у світі,
актуалізує питання методики оцінки людського потенціалу, що є
основним ресурсом, чинником реалізації ефективного
функціонування економіки інноваційно-інтелектуального типу.
Своєрідним індикатором соціально-демографічного стану
країни є так званий індекс людського розвитку (ІЛР).
У загальному вигляді індекс людського розвитку
розраховується за формулою простої середньої арифметичної
індексу тривалості життя, індексу рівня освіченості та індексу
скоригованого реального ВВП на душу населення (1) [1].
(1)
Ретроспективний аналіз свідчить про те, що найвищий
показник ІЛР в Україні був у 2004 році і становив 0,777 (70-те
місце в рейтингу країн) (рис. 1). А у 2011 році показник сягнув
позначки – 0,729 (76 місце в рейтингу з 187 країн), що дозволяє
віднести її до категорії країн з високим рівнем людського
розвитку. Це пояснюється доволі вагомим показником
освіченості населення, якщо ж розглядати доходи населення та
сферу здоров’я, то Україна значно відстає від розвинених країн.
Звіт з людського розвитку за 2010 рік оприлюднив нові
показники, які відображають найважливіші фактори розвитку,
що не входили до визначення ІЛР раніше: ІЛР, скоригований з
урахуванням
нерівності,
Індекс
гендерної
рівності,
Багатовимірний індекс бідності (БІБ).
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Рис 1. Рейтинг України за ІЛР за період 2003 – 2011 років [2]
ІЛР
скорегований з врахуванням нерівності вважають
фактичним показником людського розвитку, що становить для
України - 0,662. Тобто фактор нерівності населення скоротив
показник ІЛР на 9,2% . Індекс гендерної нерівності в Україні
станом на 2011 рік становить 0,335, що в рейтингу 146 країн
світу дозволяє посісти 57 місце. За БІБ 2,2% населення України
страждають від бідності, ще 1 % знаходяться в зоні ризику [2].
Отже, перевагами ІЛР є його прозорість, простота при
обчислюванні, а також визнаність світовою спільнотою. Але
методика ІЛР ПРООН використовує обмежену кількість
показників з огляду на специфіку інформаційної бази багатьох
країн.
Список літератури:
1. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні
чинники модернізації національної економіки (колективна монографія)
/ [Лібанова Е.М., Макарова О.В., Курило І.О. та ін.]; за ред.
Е.М.Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім.
М.В.Птухи НАН України, 2012. – 320 с.
2. Human Development Report 2011: Ukraine HDI values and rank
changes in the 2011 Human Development Report Ukraine Country Profile:
Human Development Indicators . – 2011 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://hdrstats.undp.org/images/explanations/UKR.pdf.
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Юлія Томаржевська
Науковий керівник - доц. Михайлина Д.Г.
Відкритість національної економіки та її вплив
на процеси економічної трансформації України
“Відкритість, свобода торгівлі - це найсприятливіше
правило гри для лідируючої країни” - французький економіст
Мішель Пебло [1].
У процесі інтеграції національних економік у глобальний
світогосподарський простір національні виробники виходять на
міжнародні ринки, відкриваючи власні кордони для іноземних
конкурентів. З одного боку, відкритість створює додаткові
можливості для залучення іноземного капіталу, товарів і послуг.
З іншого боку, відкриття кордонів не завжди буде на користь
країн, що розвиваються або з перехідною економікою,
економічна свобода яких залежить від політичних, економічних,
соціальних, технологічних факторів, які в силу певних обставин
можуть блокувати або відкривати вхід на національні ринки
іноземних виробників.
Дослідженням проблеми відкритості національної економіки
та економічної свободи господарюючих суб’єктів займалися
Дж. Стіглер, Ф. Фішер, Д. Морріс, Т. Міллер, Д. Росс,
У. Шеферд, Е.Ф. Авдокушин, О.І. Кремінь та ін.
Основною характеристикою сучасного глобалізованого
господарства виступає відкритість і свобода у здійсненні
міжнародної економічної діяльності. Це підтверджується і на
прикладі економічного розвитку України.
Так,
величина
імпортної,
експортної
та
зовнішньоторговельної квоти України у 2012 році склали
відповідно 49%, 40% та 45%, а у 2011 році - 52%, 42% та 47%
[2]. Проаналізувавши дані результати, можна відстежити певну
відкритість економіки України (імпортна квота перевищує
експортну). Хоча дана ситуація поліпшилася у 2012р. порівняно
з 2011р., проте негативні наслідки відкритості національної
економіки України відчутні у всіх сферах суспільного життя
(захоплення українських ринків продукцією імпортного

353

виробництва, нестабільність фінансових ринків, поглиблення
негативного сальдо торгового балансу, втрата незалежної
економічної політики, зростання кредитної заборгованості
тощо).
Така ситуація підтверджується місцем України у світових
рейтингах, які стосуються визначення відкритості економіки й
економічної свободи (рис.1):
161

46,3 51 52,7 44

68,39

Світовий
рейтинг
Величина

The HF

WEF

Індекс
KOF

Рис.1 Світовий рейтинг і величина відкритості України за даними The
Heritage Foundation, Світового економічного форуму та індексу
глобалізації KOF у 2012 р. [3;4]

Отже, Україну можна детермінувати як країну з економікою
відкритого типу, що підтверджується вітчизняною та світовою
статистикою. Це має свої переваги та недоліки. Та все ж таки
дана ситуація ЗЕД України лише збільшує політичні, економічні
та технологічні диспропорції, сприяє нееквівалентності у
перерозподілі ресурсів і ставить країну у значну залежність від
зовнішніх факторів.
Список літератури:
Передрій
О.С.
Міжнародні
економічні
відносини
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
http://pidruchniki.ws/2008021539237
2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]
- Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua
3. Heritage Foundation_2012 [Електронний ресурс] - Режим
доступу: http://heritage.org
4. World economic Forum_2012 [Електронний ресурс] - Режим
доступу: http://weforum.org
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Тетяна Томченко
Науковий керівник – доц. Вінничук О.Ю.
Особливості проведення реінжинірингу
бізнес-процесів на підприємствах
У сучасних умовах розвитку економіки виникає необхідність
суб’єктів
господарювання
пристосовуватись
до
змін
зовнішнього середовища, адаптуватися до незворотних процесів
глобалізації та виживати під тиском високої конкуренції.
Протягом певного етапу життєвого циклу кожний суб’єкт
господарювання набуває власних принципів ведення бізнесу й
особливостей процесу управління. Але така організація
прийняття управлінських рішень не завжди відповідає вимогам
сучасного суспільства та неспроможна адаптуватися до змін
зовнішнього середовища. Тому актуальним є пошук нових
шляхів та інструментів виходу підприємства на новий рівень
розвитку, ліквідуючи застарілі методи управління та
непродуктивні бізнес-процеси. Одним із методів, який дозволяє
перепроектувати бізнес-процеси та вийти на новий сучасний
рівень управління й ефективно використовувати наявні ресурси, є
реінжиніринг бізнес-процесів.
Реінжиніринг бізнес-процесів - один із найефективніших
засобів виведення підприємства з скрутного становища, але на
жаль найчастіше всього він закінчується невдачею. Однією з
основних причин цього є проблеми у розумінні визначення
реінжинірингу бізнес-процесів і незнання його сутності.
Реінжиніринг бізнес-процесів – це складний комплекс
заходів з моделювання бізнес-систем, а саме це фундаментальне
переосмислення та радикальне перепроектування бізнес-процесів
підприємства для досягнення поліпшень в основних показниках їх
діяльності [1].
Перевагами впровадження реінжинірингу можна виділити:
чіткий опис діяльності компанії та усіх її підрозділів;
регламентація й однозначне визначення результатів роботи
кожного співробітника; легкість автоматизації та інформатизації
процесної системи управління; відповідність вимогам
стандартів якості ISO 9000; скорочення штатного персоналу,
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чіткий опис кваліфікаційних вимог; прозорість бізнес-системи;
легкість
впровадження
планово-бюджетних
механізмів;
гнучкість і свобода вибору при побудові організаційних
структур.
Проект з упровадження реінжинірингу бізнесу, як правило,
відбувається в такі етапи [2]:
 розробка образу майбутнього підприємства (на цьому етапі
підприємство будує картину того, як варто розвивати бізнес для
досягнення стратегічних цілей);
 аналіз наявного бізнесу(проводиться дослідження підприємства і
складаються схеми бізнес-процесів його функціонування в даний
момент);
 розробка нового бізнесу (розробляються нові і (або) змінені
процеси і підтримуюча їх інформаційна система, виконуються
прототипування і тестування нових процесів);
 упровадження нового бізнесу (на цьому етапі новий проект
впроваджується в бізнес).
Незважаючи на значну роль інформаційних технологій у
реінжинірингу компанії, потрібно усвідомлювати, що реінжиніринг
не синонім автоматизації. Також не варто плутати реінжиніринг
компанії з реінжинірингом програмного забезпечення, при якому
застарілі інформаційні системи перебудовуються з нуля. Взаємодія
реінжинірингу та інформаційних технологій являє собою симбіоз: без
реінжинірингу інформаційні технології майже не приносять
результату, а без інформаційних технологій реінжиніринг майже
неможливий.
Проведений реінжиніринг бізнес-процесів за допомогою
моделювання бізнес-процесів та використання інформаційних
технологій надає нові конкурентні переваги, дозволяє скоротити
витрати та підвищити доходи, забезпечити швидкість реакції
підприємства на зміни кон'юнктури ринку, підвищує
керованість, знижує витрати невиробничого призначення,
підвищує зацікавленість, підвищує продуктивності праці
персоналу тощо.
Список літератури:
1. Гибсон Л. Дж. Организации: поведение, структура, процессы :
[пер. с англ.] / Л. Дж. Гибсон, Д. М. Иванцевич, Дж. Х.-мл. Доннелли.
− М. : ИНФРА-М, 2000. − 662 с.
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Ольга Федик
Науковий керівник – к.е.н., доц.. Михайлина Д.Г.
Роль транснаціональних корпорацій у
глобалізаційних економічних процесах
Одним з елементів розширення зовнішньоекономічної
діяльності держави є створення транснаціональних корпорацій
(ТНК), які стали ключовою рушійною силою у розвитку
глобалізаційних процесів економічного розвитку світу.
Діяльність транснаціональних компаній в міжнародному
економічному середовищі протікає в умовах глобальної
конкуренції, посилення якої зумовлено інтенсифікацією
міжнародного обміну та розвитком міжнародної торгівлі,
активізацією іноземного інвестування, функціонуванням
світового ринку.
Розміщення за кордоном певної частини виробництва і
великої кількості філій, інтегрованих у єдину мережу
продукування товарів і послуг, дає змогу транснаціональним
корпораціям використовувати ресурси і конкурентні переваги
багатьох країн.
У сучасних умовах змінюються пріоритети глобалізаційних
процесів. Після виходу на світовий ринок більшість компаній
намагаються розширити сфери діяльності, виходити на нові
ринки, що зумовлює трансформацію умов конкуренції та
інструментів конкурентної боротьби.
Згідно зі щорічною доповіддю, підготовленою UNCTAD,
транснаціональними корпораціями контролюється половина
світового промислового виробництва, майже дві третини
торгівлі, приблизно 80% патентів і ліцензій на нову техніку. Під
їхнім наглядом знаходиться 90% світового ринку пшениці,
кукурудзи, кави, лісоматеріалів, залізної руди, 85% ринку міді та
бокситів, 80% чаю та олова, 75% бананів, натурального каучуку
і сирої нафти. Розгалужена й галузева структура ТНК: 60%
компаній зайняті у сфері виробництва, 37% – послуг і 3% у
добувній промисловості і сільському господарстві. Останнім
часом установились чіткі тенденції до збільшення інвестицій у
сферу послуг і скорочення їх у виробництві [3].
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Тому варто зазначити, що не зважаючи на швидкі темпи
розвитку та поширення діяльності ТНК, виникають певні
проблеми з їхнім функціонуванням у країнах базування.
Отже, враховуючи наслідки діяльності ТНК, мають бути
здійснені певні заходи для зменшення негативного впливу
транснаціональних корпорацій, майбутнього розвитку та
загального покращення стану країн базування. Серед них
обов’язкові: вплив керівництва приймаючих країн на ТНК у
визначенні державою пріоритетних для іноземного інвестування
галузей національної економіки, галузей, вкладання інвестицій в
які повинне бути обмеженим, а також тих, інвестування в які
суперечитимуть інтересам національної безпеки; захист
національного ресурсного потенціалу приймаючих країн від
нищівного використання ТНК; повномірний розвиток країн
через використання лише сировинних ресурсів для діяльності
ТНК [4].
Список літератури:
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Режим
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2. Сорока І.. Транснаціональні корпорації та їхня роль в процесі
активізації міжнародної інтеграції [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ape/2009_9/35-41.pdf
3.
UNCTAD-OECD Report on G20 Investment Measures
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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4. Даміров Я. ТНК як фактор виключення національних
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Анастасія Харабара
Науковий керівник - доц. Харабара В.М.
Сучасний стан банківського кредитування України
Дослідження ефективності банківського кредитування
ринкової економіки, особливо в періоди економічних криз, є
безумовно актуальною темою для дослідження. В умовах ринку
неминуче банки виступають основними, ключовими елементами
економічного регулювання. У цьому плані особливу роль
відіграють кредити, перетворюючись у єдине джерело, яке
постачає у народне господарство додаткові фінансові ресурси.
Кредитування банками економічної та підприємницької
діяльності юридичних осіб справляє вагомий вплив на
економічну діяльність держави, що визначає актуальність
дослідження у розвитку ринкових відносин в Україні. За останні
кілька років банківське кредитування швидко набрало оберти,
але, як і раніше, залишаються проблеми, які турбують банки.
Одна з них - неповернення кредитів, особливо в умовах
економічної кризи, коли значно погіршилося становище
банків.[1]
Банки складають невід'ємну рису сучасного грошового
господарства. Знаходячись у центрі економічного життя,
обслуговуючи інтереси виробників, банки виступають
зв’язуючою ланкою між виробником і споживачем.
Стрімке зростання обсягів кредитування загострило
проблему пов’язану структурою і якістю управління кредитним
портфелем банку, а отже, і з ризиками, пов’язаними з діяльністю
банку у цій сфері. У сучасних умовах система кредитування
побудована на ліберальній основі, що розширює можливості
клієнта отримати кредит і створює умови для розвитку
міжбанківської конкуренції, а також на договірній і комерційних
основах.
Суттєвими проблемами, які безпосередньо впливають на стан
системи
банківського
кредитування,
є:
відсутність
законодавчого забезпечення, невідповідність норм чинного
законодавства щодо кредитування вимогам сьогодення та
хибність методик оцінки ризикованості позичальника.[3]
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Одночасно зі зростанням кількості наданих кредитів,
невід’ємно зростає і є найважливішим для банку - кредитний
ризик,
що
розглядається,
як
імовірність
несплати
позичальником основного боргу та відсотків за користування
кредитом, які належать до сплати, у терміни, визначені
кредитним договором.
Перед банками постає необхідність розробки ефективної
методики оцінки ризикованості потенційного клієнта для
прийняття зваженого рішення про видачу кредиту.
Актуальність методики заключається в тому, що оцінка
ризикованості об’єкта розміщення ресурсів банків проводиться
з врахуванням ймовірності неповернення наданого кредиту, а не
просто на математичних методах оцінки ризику. Розглядаючи
питання стану банківського кредитування в Україні, аналіз
управління кредитним портфелем банків і розроблена методика
оцінки ризикованості розміщених ресурсів банку свідчать про
наявність перспективних резервів, тобто резервів поліпшення
діючого стану управління кредитним портфелем банку,
розв’язання проблем на перспективу.
Список літератури:
1.Банківське право України: Навч. посібник кол.авт.: Жуков A.M..
Кротюк В.Л., Пасічник В.В.,Селіванов А.О. га ін.; За заг. ред. А.О.
Селіванова.-К.: 2009. - 384 с.
2.Банківські операції: Підручник / За ред. проф. Мороза А.М.-К.:КНЕУ, 2010. – 384 с.
3.Волохов В.І. Оцінка ефективності кредитної діяльності
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Алла Холодило
Науковий керівник – асист. Гончар В.І.
Вплив соціально-культурного середовища
на маркетингову діяльність
Під міжнародним соціально-культурним середовищем
розуміють сукупність усіх соціальних та культурних факторів
зарубіжних ринків, що впливають на маркетингову діяльність
туристичного підприємства, серед яких найважливіші
комунікаційні засоби, релігія, освіта, умови та стиль життя
населення, народні традиції, звичаї та соціально-культурні
цінності [1].
Соціально-культурне середовище включає такі фактори, як
соціальні групи, базові цінності, переваги світосприйняття,
поведінку, системи поглядів, цінностей, моралі, звичок, мови,
стилю життя. Причому серед зазначених факторів система
цінностей настільки важлива, що аналітики компанії "Дженерал
Електрик" охарактеризували як найважливіший елемент
бізнесового середовища.
На відміну від швидких змін у технологічному середовищі,
зміни в культурному середовищі досить повільні, а деякі
цінності залишаються стабільними й незмінними (наприклад,
чесність, порядність, відповідальність за своїх дітей, повага до
батьків тощо) [2].
Дослідження
соціально-культурного
середовища
є
необхідним для успішної діяльності підприємства на цільових
зарубіжних ринках. Проте, при проведенні його дослідження
необхідно:
- по-перше, вивчати соціально-культурні особливості різних
культур, які традиційно склалися в зарубіжній країні;
- по-друге, необхідно комплексно вивчати всі найважливіші
складові соціально-культурного середовища (комунікаційні
засоби, релігію, освіту, умови та стиль життя населення,
соціально-культурні цінності, народні традиції та звичаї),
оскільки вони в основному характеризують особливості
проживання цільових зарубіжних споживачів, що визначає
специфіку маркетингової діяльності підприємств;
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- по-третє, отримані результати дослідження потрібно
ґрунтовно аналізувати, щоб якомога точніше спрогнозувати їх
вплив на проведення маркетингових заходів на цільовому
зарубіжному ринку [3].
Деякі фахівці вважають, що при аналізі соціальнокультурного середовища міжнародного маркетингу слід брати
до уваги також політичні аспекти (націоналізм, суверенітет,
владу, ідеологію, національні інтереси, політичні ризики).
Соціально-культурне середовище інших країн суттєво
впливає на такі маркетингові рішення: вихід на зарубіжний
ринок; сегментація споживачів усередині країни; адаптація
товарів та товарної політики; адаптація комунікаційної
політики; врахування особливостей соціально-культурного
середовища при створенні цільової політики та політики
розподілення.
Список літератури:
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Юлія Цуркан
Науковий керівник – асист. Фесюк А.В.
Характерні особливості ринку фінансових послуг
в Україні
Ринок фінансових послуг включає професійні послуги на
ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних
послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що
забезпечують обіг фінансових активів [1].
Забезпечення економічних відносин між учасниками ринку
відбувається через фінансових посередників, завдяки яким
вирішуються проблеми функціонування фінансового ринку.
Одним з найголовніших чинників забезпечення ефективного
функціонування фінансового ринку України є розвиток
посередництва на ньому. Останнє характеризується неповнотою і
незавершеністю у кожному елементі.
Особливістю діяльності фінансових посередників в Україні є те,
що їх функціонування проходить в умовах становлення та
постійної мобільності ринкових регуляторів розвитку економіки та
фінансового ринку [2].
Посередництво на фінансовому ринку України володіє низкою
недоліків. Причинами недосконалості ринку фінансових послуг
України є:
1. Відсутність державної підтримки та цілісної політики щодо
розвитку даного сектора.
2. Політична, економічна та фінансова кризи в Україні протягом
останніх років.
3. Недостатність досвіду у посередників і превага власних
інтересів над державними.
4. Недосконалість регіональної інфраструктури, що пов’язано з
нерівномірним
розміщенням
ресурсного
потенціалу
та
продуктивних сил.
5. Непоінформованість і недовіра населення до посередницьких структур [4].
Особливістю української практики розвитку фінансових
посередників є те, що вони мають недостатню капітальну базу та
фінансову стійкість, унаслідок чого більше схильні до ризиків.
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Посередництво на фондовому ринку через застарілу
законодавчу базу, існування недовіри інвесторів, пропозицію на
біржових торгах акцій неліквідних підприємств та незадовільний
стан цінних паперів на продаж знаходиться у стадії затяжного
розвитку [2].
Реалії сучасного світу вимагають найскорішої інтеграції
вітчизняної економічної системи, в тому числі її фінансової
складової, до міжнародної економіки. Без цього неможливий ані
повноцінний
розвиток
національного
виробництва,
ані
задоволення потреб вітчизняних споживачів на належному рівні.
Унаслідок повільного економічного реформування Україна
перебуває на узбіччі світових фінансових потоків. Слабкий рівень
інтегрованості України до міжнародних економічних відносин
виступає як бар’єр, який гальмує можливості позитивного впливу
фінансової глобалізації на Україну і відкриває шлях негативного
впливу [3].
Виходячи з вищесказаного, держава повинна до-тримуватися
чіткої позиції відносно стратегії розвитку ринку фінансових
послуг, надаючи та підтримуючи можливість учасників
привести до єдиного знаменника вимоги щодо забезпечення
контролю та регулювання діяльності у цьому сегменті
економіки відповідно до провідних світових принципів.
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Наталія Шабуніна
Науковий керівник - доц. Кучерівська С.С.
Місцеві бюджети та їх роль у територіальному
розвитку
Мicцeвий бюджeт - ocнoвний фiнaнcoвий плaн peгioну, тoму
пpoблeми фopмувaння та функцioнувaння мicцeвиx бюджeтiв
зaлишaютьcя укpaй aктуaльними нa cьoгoднi в бюджeтнiй
cиcтeмi Укpaїни.
Місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів
місцевого самоврядування, належать особливе місце в
бюджетній системі нашої держави. У них зосереджено понад
80% усіх фінансових ресурсів, якими розпоряджаються органи
місцевого самоврядування [1, 170]. До складу місцевих
бюджетів входять: бюджет Автономної Республіки Крим,
обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та
бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого
самоврядування визначаються бюджети територіальних громад,
сіл, селищ, міст та їх об’єднань. Усього місцевих бюджетів в
Україні понад 12 тисяч. Найчисленіша група – це сільські,
селищні та міські бюджети [1, с. 94]
Мicцeвi бюджeти мають coцiaльну спрямованість. Це
пояснюється тим, що пpиблизнo тpeтинa уcix їxнix видатків
викopиcтoвуєтьcя нa соціальні пoтpeби, a caмe: coцiaльний
зaxиcт i coцiaльнe зaбeзпeчeння нaceлeння, утpимaння зaклaдiв i
oб'єктiв, щo нaлeжaть дo coцiaльнo-культуpнoї сфери. Зростання
обсягу видатків на соціальну сферу спричинене економічною
ситуацією у країні: збiльшeння кiлькocтi бeзpoбiтниx,
необхідність зaxиcту нaйбiльш вpaзливиx вepcтв населення. За
рахунок коштів місцевого бюджету підтримується й
економічний розвиток регіону. Цi кошти зaбeзпeчують
функцioнувaння пpoмиcлoвocтi, ciльcькoгo гocпoдapcтвa,
тpaнcпopту, дopoжньoгo, житлoвoгo та кoмунaльнoгo
гocпoдapcтвa. Збiльшуютьcя видaтки нa утpимaння зeмeльниx
pecуpciв, вoднe, лicoвe та pибoлoвeцькe гocпoдapcтвo,
миcливcтвo, виpiшeння eкoлoгiчниx пpoблeм, блaгoуcтpiй мicт,
cпpияння нaукoвo-тexнiчнoму пpoгpecу.
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Бюджет Глибоцького району Чернівецької області має в
своїй структурі 21 бюджет села та 1 бюджет селища.
Проблемами регіону є безробіття, низький рівень життя
населення, заборгованість із виплати заробітної плати. До
важливих напрямів видатків бюджету району належать також
видатки на
відновлення малої гідроелектростанції у селі
Кам’янка, ремонт автодоріг.
Видаткова частина бюджету Глибоцького району за
загальним фондом виконана на 97,2 % ( 204190900 грн.) у 2010
році, на 99,5 % (221054863,51 грн.) у 2011 році. Збільшилися
виплати у відсотковому співвідношенні на соцiальний захист
населення, на утримання закладів освіти, охорони здоров’я.
Місцеві бюджети стають основним інструментом реалізації
регіональної політики та виконання таких важливих завдань, як
структурна перебудова економіки, вирівнювання економічного
розвитку регіонів та ефективності територіального поділу праці,
розвиток місцевого господарства, здійснення житлового
будівництва, благоустрій міст, проведення природоохоронних
заходів та ін.
Мicцeвi бюджeти є фiнaнcoвим плaнoм poзвитку peгioнiв, і
сaмe в мicцeвиx бюджeтax втiлюєтьcя пoлiтикa opгaнiв
мicцeвoгo caмoвpядувaння, ocкiльки зaлeжнo вiд нaпpямiв
витpaчaння ними кoштiв мoжнa зpoбити виcнoвки пpo
пpiopитeтнi нaпpями poбoти opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння.
Адже від ефективності регіональної політики прямо
пропорційно залежить обсяг бюджетного фінансування
регіональних потреб, отже, і життєвий рівень населення регіону.
Список літератури:
1. Бондарук Т. Концептуальні засади реформування місцевих
бюджетів україни / Т. Бондарук // Світ фінансів. – 2011. - №2. - С. 168171.
2. Василик О. Д. Бюджетна система України: підруч. / О. Д.
Василик, К. В.Павлюк – К.: Центр навчальної літератури, 2004.–544 с.
3. Осадчук Н. В. Місцеві бюджети і їх роль у регіональному
розвитку / Н. В. Осадчук // Формування ринкових відносин в Україні. –
2004. - №9. – С. 219-223.
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Анастасія Швець
Науковий керівник – доц. Михайлина Д.Г.
Міжнародна трудова міграція в сучасних умовах
Сьогодні дедалі більшого поширення і значення набуває
переміщення людських ресурсів між країнами світу, що
зумовлене соціально-економічними, військовими, етнічними,
релігійними та іншими чинниками. Міграційні потоки у світі
почали налічувати мільйони людей, що поставило під загрозу
соціально-економічний розвиток цілих регіонів планети.
Актуальність. Істотне зростання планетарних масштабів
міграційних процесів і залучення до них значних обсягів
трудових ресурсів зумовило актуальність дослідження даного
явища.
Протягом останнього десятиріччя за даними Національного
банку України обсяги грошових переказів міжнародних
мігрантів збільшились більше ніж утричі і станом на 2010 р.
становили величину, еквівалентну 5862 млн. дол. А вже в 2011
р. становили 7019 млн. дол. Згідно з деякими припущеннями,
українська економіка втратила б приблизно 7% свого потенціалу
без стимулюючого впливу грошових переказів мігрантів, а 10-%
збільшення грошових переказів на душу населення приведе до
зменшення частки населення, яке проживає у злиднях, на 3,5%.
Вважається, що зниження вартості грошових переказів на 1%
сприятиме підвищенню загального обсягу переказів на 14-23%
[1; 2; 3]
Основне значення переказів полягає у підвищенні рівня
життя домогосподарств мігрантів, зменшенні бідності.
Позитивно впливають вони на розвиток економіки:
забезпечують додаткові інвестиційні ресурси, які, навіть
витрачені на споживання, стимулюють виробництво завдяки
мультиплікаційному ефекту.
Перелік країн призначення українських трудових мігрантів
постійно розширюється. Основними країнами призначення
українських трудових мігрантів, згідно з гендерним розподілом
за 2010-2011 рр., стали такі країни як: Російська Федерація,
Італія, Чеська Республіка, Польща, країни ЄС. До Російської
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Федерації мігрують більше чоловіки (39%) ніж жінки (10%). Це
пов’язано, в основному, із виконуваними там роботами.
Чоловіки виконують важку, а інколи і небезпечну для життя
роботу. До країн ЄС, в які виїжджають українські трудові
мігранти, належать такі країни: Іспанія, Португалія, Угорщина.
У них більшу частку складають жінки-мігранти [1].
Важливе соціально-економічне значення має дослідження
мігрантів за статтю. Аналізуючи загальний гендерний розподіл
українських трудових мігрантів в 2010 році можна побачити, що
все ж більшу частку українських трудових мігрантів складають
чоловіки (67%) і лише 33% від загальної кількості мігруючих –
жінки [1].
Основними сферами зайнятості українських працівників мігрантів є будівництво (54%), домашній догляд (17%),
сільськогосподарський сектор (9%), оптова і роздрібна торгівля
(9%), промисловість (6%), інші види робіт (5%) [1].
Основними завданнями регулювання міграційних процесів в
Україні на сучасному етапі повинні стати:
1) скорочення масштабів трудової міграції населення за
межі країни;
2) забезпечення
зворотності
зовнішніх
трудових
поїздок;
3) якнайширше залучення фінансових коштів від
закордонної трудової міграції в економіку України;
4) недопущення нелегальної міграції або скорочення її
кількості.
Список літератури:
1. Міжнародна організація з міграції [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://iom.org.ua
2. Національний банк України [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua
3. Світовий банк [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://peoplemove.worldbank.org/en/content/remittance-flows-todeveloping-countries

368

Христина Шипітко
Науковий керівник – асист. Грушко О.О.
Брендований автомобіль – запорука
високоефективної реклами
Сучасний етап розвитку економіки обумовлює використання
маркетингових комунікацій як невід’ємного елементу розвитку
будь-якого підприємства.
Стратегічне значення для
життєдіяльності
фірми
має
формування
комплексу
маркетингових комунікацій з метою збуту товару.
Маркетингові комунікації компаній завжди набувають певної
форми, передбачають використання конкретних інструментів
або засобів їх здійснення, просування товарів [1].
Брендування авто - це вид візуального маркетингу, при якому
на автомобіль наклеюється реклама. У наш час брендування
комерційного транспорту є дуже поширеним і перспективним
видом зовнішньої реклами [2].
Брендування авто, або зовнішня реклама на автотранспорті –
відносно новий вид реклами в Україні. Фірма-власник такого
авта сама регулюєте частоту виходу такої реклами. Авта з
логотипами, торговими марками, емблемами, рекламними
зображеннями, пересуваючись вулицями містами чи країни є
«безкоштовними біл-бордами», які привертають неабияку увагу
до фірми.
Протягом цілого року брендований автомобіль нагадує про
фірму у великому потоці міського транспорту, приваблюючи
увагу мільйонів перехожих та автомобілістів, серед яких можуть
бути як завойовані, так і потенційні клієнти.
Окрім комунікаціцйної, брендування автомобілю виконує й
іміджеву функцію підприємства. Адже авто, на якому є хоча б
логотип компанії, виглядає солідніше в очах клієнтів, партнерів
і конкурентів.
Компанії, що володіють автомобілями, можуть з високою
ефективністю використовувати поверхні транспортних засобів
для реклами товарів, послуг, брендів з мінімальними витратами.
Ефективність такої реклами складно переоцінити, особливо в
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міських умовах. Автомобіль, який цілий день їздить по місту в
середньому має не менше 10000 контактів у день [2].
Ще одним важливим фактором є ціна за використання
забрендованого автомобіля, як рекламного носія. Витративши
кошти на брендування авта, рекламодавець має можливість
ефективно використовувати його рекламні можливості протягом
2-10 років.
Отже, брендування автомобілю має ряд переваг:
- підкреслює стиль та імідж компанії;
- виступає додатковим рекламним носієм, що постійно
перебуває в русі;
- економить кошти на рекламну кампанію;
- дає можливість виділитися серед конкурентів.
Правила брендування автомобілів повторюють правила
розміщення реклами на транспорті і містять положення [4]:
- забороняється розміщення
реклами
на стеклах
транспортних засобів, дзеркалах заднього виду, на передній і
задній поверхні транспортного засобу (за винятком капотів
двигуна та багажника, які мають нахил до вертикальної
площини, що не перевищує 45 градусів);
- реклама на транспортному засобі не повинна
перевищувати більше половини площі фарбованих зовнішніх
поверхонь транспортних засобів і не заважати візуальному
сприйняттю кольору транспортного засобу, зазначеному в
документах;
- при розміщенні реклами на транспортних засобах
забороняється використовувати для розміщення реклами
зовнішні освітлювальні прилади тощо.
Брендовані автомобілі дозволяють їх власнику розширити
впізнаваність бренду серед цільової аудиторії, що дуже важливо
в сучасних умовах ринку.
Список літератури:
1. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навчальний посібник./ Петруня
Ю.Є. – К.: Знання, 2010. – 351 с.
2. Брендування
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[Електронний
ресурс]
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http://www.g23.lviv.ua/ua/brenduvannia-avto
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Аліна Штефаніца
Науковий керівник – асист. Вінничук І.С.
Наслідки функціонування тіньової економіки
Історія тіньової економіки, її окремі ознаки починаються з
виникненням держави. У XX столітті для країн, що
переживають системну кризу, проблеми тіньової економіки
набули великого значення. З 70-х років тема тіньової економіки
стає популярною у західних економістів, а з 80-х років – і у
Радянському Союзі [1, с.46].
Вагомою складовою тіньового сектора вважають так званий
“чорний ринок” (або “кримінальну економіку”), що тісно
пов’язаний сферою грошового обігу і виникає внаслідок
шахрайства, розкрадання, рекету, проституції, наркобізнесу,
незаконних валютних операцій тощо. Іншою складовою
тіньового сектора господарства країни є так звана “паралельна
економіка”, що більшою мірою, ніж “чорний ринок”, пов’язана
із сферою виробництва [2].
Трансформація структури соціально-економічних відносин в
Україні, зміни в системі державного управління, розвиток
різних форм власності, становлення національної грошової
одиниці – гривні – поряд з позитивними сторонами
супроводжується загостренням кризових явищ в економіці,
зміною структури злочинності. Низька купівельна спроможність
населення впливає на зниження його культурного рівня та на
зростання економічних правопорушень. На зростання корупції
вплинула неефективна система державного управління;
внаслідок недоліків у державному регулюванні економіки
з’явився такий вид злочинів, як ухилення від сплати податків. За
підрахунками економістів, до державної казни України через
несплату податків не надходить до 60% обсягу прибутків, що
одержуються підприємствами, організаціями та фірмами.
За окремими оцінками, розвиток тіньової економіки в Україні
(за відсутності конкурентоспроможного державного сектора і
ринку приватних товаровиробників) призводить до:

локалізації окремих ринків унаслідок поділу сфер
економічного впливу;
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проникнення кримінальних елементів навіть у ті
частини суспільства, що поки не мають ніякої причетності до
нелегального бізнесу;

ігнорування громадянами чинного законодавства;

відсутності накопичень капіталу, які б можна було
використовувати для інвестування в економіку України.
Катастрофічними є моральні наслідки тіньової економіки,
тому що вона деформує свідомість людей, породжує соціальний
песимізм. Уже сьогодні люди не бачать перспектив поліпшення
життя в майбутньому, негативно оцінюють останні роки
соціально-економічного розвитку України [3, c. 13-14].
Основними напрямами поширення та прояву тіньової
економіки в Україні виступають тіньова політика, корупція та
злочини у сфері економіки. Тіньова політика являє собою
сукупність заходів щодо лобіювання корисливих інтересів нової
кланово-олігархічної еліти тіньового бізнесу у сфері управління
державою. Політико-економічний вплив таких груп з метою
власного збагачення досягається найодіознішими методами: це,
зокрема, виведення належних їм структур з-під оподаткування
шляхом надання податкових пільг або створення ВЕЗ;
відстоювання для себе сприятливих умов щодо приватизації
прибуткових підприємств; сприяння своїм структурам у наданні
кредитів під урядові гарантії.
Список літератури:
1. Мотріков В. Тіньові ціни в економічній теорії //Економіка
України. - 2007. - № 8. - C. 46-51
2. Тіньова економіка України та світу [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.refine.org.ua/pageid-5706-2.html
3. Прилипко Ю.І. Методичні підходи до визначення обсягів
тіньової економіки у сільському господарстві //Статистика України. 2007. - № 2. - C. 13-19.
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Антоніна Яворська
Науковий керівник - доц. Ткач Є.В.
Визначення потреби в оборотному капіталі
підприємства
Визначення потреби в оборотному капіталі для фінансування
виробничого процесу залежить від періоду, протягом якого
капітал, авансований у виробництво певного продукту, знову
надійде на підприємство у складі виручки від реалізації. Цей
період досить важко розрахувати, оскільки він зумовлений
багатьма невизначеними чинниками. Потреба в капіталі - це
виражена в грошовому еквіваленті потреба підприємства у
грошових та матеріальних засобах, необхідних для виконання
поставлених цілей та забезпечення фінансової рівноваги.
Потреба в оборотному капіталі, необхідному для
забезпечення фінансово-господарської діяльності, визначається
за окремими видами оборотних активів [1]:
- готовою продукцією;
- запасами сировини, матеріалів і напівфабрикатів;
- незавершеним виробництвом;
- витратами майбутніх періодів.
Базою для класифікації форм, яких може набирати потреба в
капіталі, є групування вихідних грошових потоків підприємства.
Щоб визначити потребу в капіталі, сукупні витрати
підприємства доцільно розмежувати на дві групи:
1) витрати, пов'язані з підготовкою та організацією
виробництва (капітальні витрати);
2) витрати, пов'язані з веденням та обслуговуванням
виробництва (поточні витрати).
У практиці використовуються два методи визначення
потреби в оборотних коштах: прямий і економічний.
Метод
прямого
розрахунку
забезпечує
розробку
обгрунтованих норм і нормативів на кожному підприємстві з
урахуванням багатьох факторів, які пов'язані з особливостями
постачання, виробництва та реалізації продукції.
Планування оборотних коштів здійснюється відповідно до
кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби та
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бізнес-плану, який охоплює й пов'язує виробничі й фінансові
показники, створюючи саме цим умови для успішної
комерційної діяльності та розвитку підприємництва.
Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через
їх нормування. Нормування оборотних коштів передбачає
врахування багатьох факторів, які впливають на господарську
діяльність підприємств. На підприємствах виробничої сфери до
них належать:
- умови постачання підприємств товарно-матеріальними
цінностями;
- організація процесу виробництва;
- умови реалізації продукції.
За відповідності складу, структури й наявності оборотних
коштів запланованому обсягу виробництва та реалізації
підприємство в змозі отримувати прибуток з мінімальними
витратами.
Визначення планової потреби в оборотних коштах
передбачає розробку норм відносно тривалої дії і нормативів на
конкретний період - рік (як правило), півріччя, квартал.
Нині підприємствам надано право самостійно розраховувати
нормативи оборотних коштів. Відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України і Національного банку України від
19 квітня 1993 року № 279 "Про нормативи запасів товарноматеріальних цінностей державних підприємств і організацій та
джерела їх покриття" Міністерством економіки разом з
Міністерством фінансів установлено Типовий порядок
визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей.
Наслідками ефективної роботи щодо оптимізації структури
джерел формування оборотного капіталу є зменшення витрат
підприємства на сплату податків, дивідендів, штрафів, тобто
відбувається мінімізація сукупних витрат фінансування
оборотного капіталу; зменшення ступеня ризику; сприяння
збільшенню фінансової стійкості , ліквідності підприємства.
Список літератури:
1.Миронова О.О. Сучасні підходи до управління організаціями//
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63670.doc.htm
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Яніна Якоб
Науковий керівник – доц. Бак Н.А.
Резерви зростання прибутковості суб’єктів
господарювання в сучасних умовах
Зростання результативності діяльності підприємства, тобто
збільшення прибутковості, пов’язане із забезпеченням його
нормального стійкого фінансового становища. Стабільний і
стійкий рівень прибутку є основою вдосконалення матеріальнотехнічної бази підприємства, забезпечення всіх форм
інвестування; продукує зростання ринкової вартості та гарантує
виконання підприємством своїх зобов’язань, виступає
індикатором конкурентоспроможності та кредитоспроможності
[1, c. 24]. Отже, основним завданням розвитку діяльності
суб’єкта господарювання є виявлення резервів зростання
прибутковості, розробка та запровадження заходів щодо їх
використання.
У загальному розумінні резерв – це виявлення можливості
кількісного та якісного росту основних показників діяльності
підприємства, які проявляються в невикористаних або
нераціонально використаних виробничих ресурсах, посилення
дії позитивних та нейтралізація негативних факторів для
зростання
обсягів
виробництва,
підвищення
конкурентоспроможності продукції, забезпечення ефективності
виробництва [2, c. 55]. Резерви виявляються на стадіях
планування
фінансово-господарської
діяльності
та
безпосереднього виробництва продукції і її реалізації.
Визначення резервів збільшення прибутку базується на науковообгрунтованій методиці розробки заходів з їх мобілізації.
У процесі виявлення резервів виділяють три етапи [3, c. 22]:
1) аналітичний – на цьому етапі виявляють і кількісно
оцінюють резерви;
2) організаційний – розроблення комплексу інженернотехнічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які
повинні забезпечити використання виявлених резервів;
3) функціональний – реалізація заходів і контроль за їх
виконанням.
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Резерви збільшення прибутку можливі за рахунок збільшення
обсягу випуску продукції; зниження витрат на виробництво та
реалізацію продукції; економії та раціонального використання
коштів на оплату праці працівників; запровадження досягнень
НТП, в результаті чого зростає продуктивність праці (рис.1.) [3,
с. 23].

Резерви збільшення
суми прибутку
Збільшення обсягу
реалізації продукції

Підвищенн
я цін

Зменшення собівартості
продукції

Підвищення якості
продукції

Пошук нових
ринків збуту

Оптимізація строків
реалізації продукції

Рис.1. Основні шляхи збільшення величини прибутку
Отже, на нашу думку,основними напрямками пошуку
резервів зростання прибутковості підприємств виробничої
сфери є:
 зростання обсягу реалізації;
 зниження собівартості продукції (зниження витрат без
негативного впливу на якість продукції, що досягається за
рахунок більшої керованості та контролю у сфері витрат).
Список літератури:
1. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єкта господарювання:
Навч. посібник/ О.О.Терещенко - К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
2. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент : [навч.посібник] /
Гончаров А.Б. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 237 с.
3. Безбородова Т.В. Удосконалення механізму управління
фінансовими ресурсами підприємства/Т.В. Безбородова// Держава та
регіони. – 2008. № 5. - C. 21-23.
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Науковий керівник - доц. Кучерівська С.С.
Фінансовий стан підприємства та його оцінка
Підприємства, які працюють в умовах ринку, несуть повну
відповідальність за своїми зобов'язаннями перед ланками
фінансово-кредитної системи, постачальниками, власними
працівниками, а також за результатами виробничо-фінансової
діяльності.
Під фінансовим станом підприємства розуміють також рівень
його забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів,
необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності
та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями.
Фінансовий стан — одна з найважливіших характеристик
виробничо-фінансової діяльності підприємств. Він може бути
стійким або нестійким.
Кожне підприємство намагається досягти стабільного
фінансового стану, тобто створити достатній обсяг фінансових
ресурсів, що є гарантом своєчасності розрахунків з
постачальниками, бюджетом та іншими ланками фінансової
системи, подальшого економічного та соціального розвитку
підприємства.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук
резервів збільшення його прибутковості, рентабельності та
платоспроможності.
Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватись
шляхом обчислення системи економічних показників, які
характеризують господарсько-фінансове становище суб'єктів
господарювання [1, с.275].
Для оцінки фінансового стану підприємства найважливішими
вважаються показники:
- платоспроможності та ліквідності - характеризують
фінансові
можливості
підприємства
щодо
погашення
заборгованості, покриття підприємством позичкових коштів;
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- прибутковості - дають можливість порівняти отриманий
прибуток з вкладеним капіталом, тобто міру ефективності
авансованого у виробництво та реалізацію капіталу;
- ділової активності - характеризує кругообіг засобів
підприємства;
- фінансової стійкості - характеризує співвідношення власних
і залучених коштів.
Фінансовий стан підприємства може бути стійким,
нестійким, кризовим. Здатність підприємства своєчасно
здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність на
розширеній основі свідчить про стійкий фінансовий стан.
Стійкий фінансовий стан підприємства залежить від результатів
виробничої, комерційної та фінансової діяльності.
Відносні показники оцінки фінансового стану підприємства
необхідно порівнювати з:
— аналогічними даними за попередній період;
— аналогічними даними інших підприємств;
— загальновизнаними нормами;
— кращими зразками [2, с.201-202].
Безперечно оцінка фінансового стану підприємства є одним з
найважливіших його завдань. Це в інтересах кожного з тих, хто
має відношення до підприємства, починаючи від власників
підприємства, або ж акціонерів та його інвесторів, і закінчуючи
трудовим колективом. У кожного з них є свої цілі щодо цього.
Для керівництва - це розвиток підприємства й отримання
прибутку, для працівників – заробітна плата.
Список літератури:
1. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / О.С. Філімоненков – 2-ге
вид., переробл. і допов. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.
2. Економічний аналіз : Навч. посіб. / Б.Є. Грабовецький – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.
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Юлія Біла
Науковий керівник – асист. Бутирська І.А.
Проблема реалізації рішень Конституційного
Суду України
Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що
гарантом верховенства Основного Закону у правовому полі
держави, а отже, і закріплених у Конституції основних прав і
свобод громадян є Конституційний Суд України (далі - КСУ)
[1]. Саме він покликаний забезпечувати пріоритет норм
Конституції перед іншими нормативно-правовими актами і
захищати права людини у її взаємостосунках з державою.
На сучасному етапі розвитку конституційного судочинства
особливого значення набуває проблема реалізації рішень
Конституційного Суду України. З огляду на завдання КСУ щодо
гарантування верховенства Конституції України як Основного
Закону держави на всій території України, Конституція і Закон
“Про Конституційний Суд України” закріпили обов’язковість
його рішень і висновків [2].
У той же час випадає з поля зору той факт, що власне
невиконання актів КСУ – це не лише показник недосконалості
законодавства чи негативів у діяльності Конституційного Суду
України, а ще й надзвичайно важлива суспільна проблема. Адже
вона прямо зачіпає інтереси фізичних та юридичних осіб. На
думку В. Скоморохи, вищезгадане складне питання
породжується “здебільшого ігноруванням окремих його
рішень”. Іншими словами, йдеться про пряме невиконання
рішень КСУ суб’єктами правозастосування – невчинення
(відмова від вчинення) певних дій, які згадані суб’єкти мали б
здійснити, але не здійснили [3, с.4]
Невиконання рішень Конституційного Суду України
зумовлене двома важливими факторами: 1) небажання
виконувати ці рішення відповідними суб’єктами права, які не
несуть за це практично ніякої відповідальності; 2) нечіткість
позиції, зайнятої Конституційним Судом України в кожному
конкретному випадку, що закономірно призводить до
повторного розгляду аналогічних за змістом юридичних справ.
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Існує два шляхи подолання даної проблеми. Перший з них
полягає в тому, щоб доповнити існуючі законодавчі механізми
гарантування виконання рішень Конституційного Суду України
новелами, які б додатково стимулювали суб’єктів правовідносин
до належного виконання згаданих актів. Основним способом
такого закріплення уявляється прийняття окремого Закону про
виконання рішень КСУ. В окремому законі мали б насамперед
передбачатися: 1) порядок і строки доопрацювання закону або
іншого правового акта в разі визнання окремих його положень
неконституційними; 2) подальша доля тих правових актів, що
містять норми, які повністю чи частково відтворюють або
доповнюють
положення
правового
акту,
визнаного
неконституційним; унеможливлення застосування правових
актів, їх окремих положень, які є аналогічними за своїм змістом
з тими, що визнані неконституційними[4, с.3]. У другому
підході йдеться про доцільність визначення на рівні окремих
статусних законів – про Кабінет Міністрів, про Президента
України, про Регламент Верховної Ради України – дій цих
органів щодо виконання рішень Конституційного Суду України.
Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок, що
виконання рішень Конституційного Суду України
–
багатоаспектна правова проблема, недостатньо вирішена на
законодавчому рівні. Її вирішення прямо пов’язане з
удосконаленням існуючих механізмів захисту прав і свобод
людини та громадянина й об’єктивно вимагає зміцнення статусу
Конституційного Суду України, у тому числі шляхом
коригування певних законодавчих положень.
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Андрій Бойко
Науковий керівник – доц. Дергач Л. В.
Особливості кримінального процесу
Типологію
кримінального
процесу
можна
назвати
«історичною», оскільки вона припускає узагальнення історії
розвитку кримінально-процесуальних систем. У цьому
складається її подібність із виділенням історичних типів
процесу радянською наукою, тоді як підстави використалися
змінюючи одна одну суспільно-економічні формації.
Кримінальний процес – це галузь права, норми якої регулюють порядок провадження у кримінальних справах. Слово
„process" (лат.) означає "просування", отже, провадження по
кримінальній справі – безперервний рух, послідовний перехід
від однієї стадії процесу до іншої. Тобто, кримінально-процесуальні відносини виникають, розвиваються, а кримінальну
справу порушують, розслідують, розглядають у суді [2, с. 25].
Мета кримінального процесу – це бажаний результат
провадження у кримінальній справі. Оскільки процес
здійснюється в інтересах всіх його суб’єктів, його мету треба
визначати як охорону прав і законних інтересів фізичних і
юридичних осіб, які беруть у ньому участь.
Попри відміності в історичному розвитку кожної держави та
чинного в кожній країні права, організацію правосуддя за основними принциповими рисами можна поділити на чотири історичні форми (типи) кримінального процесу, становлення та
розвиток яких відбувалися у різні часи: обвинувальний, інквізиційний (розшуковий), змагальний, змішаний [1, с.136].
Обвинувальний процес виник ще за часів рабовласництва і
набув найбільш повного розвитку на перших етапах існування
феодального суспільства. Характерною його рисою було визнання особливого становища обвинувача, яким часто виступала
особа, що потерпіла від злочину.
Інквізиційний процес за його правилами суддя одночасно
виконував функції слідчого, обвинувача і якоюсь мірою
захищатися.
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Змагальний процес базується на положеннях про те, що
процес – спір, який відбувається в суді між державою та
громадянином, що вчинив злочин. Причому в такому спорі
обидві сторони наділено рівними юридичними можливостями.
Змішаний процес дістав свою назву завдяки тому, що в ньому
змішались деякі елементи інквізиційного процесу на досудових
стадіях (майже повна відсутність гласності, обмежена
можливість обвинуваченого захищатися) та змагальності в суді
(публічність засідань, оцінка доказів суддями, забезпечення
права підсудного захищатися самому чи мати захисника).
У теорії кримінального процесу існують два підходи до його
вивчення. Перший підхід пов’язаний із розумінням
кримінального
процесу
як
сукупності
кримінальнопроцесуальних
(правових)
відносин,
що
виникають,
розвиваються і припиняються в часі порушення, досудового
розслідування, судового розгляду і вирішення кримінальних
справ. Прибічники другого підходу розглядають кримінальний
процес як специфічну правоохоронну діяльність із застосування
норм права. Такий підхід переважає в теорії процесу. Причина
цього вбачається у динамічності руху процесу, що не дає
можливості прослідкувати швидку і часту зміну об’єкта,
суб’єкта і змісту кримінально-процесуальних відносин [3, ст.
54].
Отже, сутність кримінального процесу проявляється в його
спрямованості на захист суспільного та державного устрою,
прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб від
злочинних посягань. У цьому розумінні кримінальний процес
має правоохоронний характер.
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Наталія Бурдейна
Науковий керівник - доц. Кондрат’єва Л.А.
Права неповнолітніх в трудових відносинах
Особливості праці неповнолітніх регулюються Кодексом
законів про працю України, Законами України «Про відпустки»,
«Про охорону праці», «Про охорону дитинства», «Про
зайнятість населення», нормативними актами Кабінету
Міністрів України та профільних міністерств.
Неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у
правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу,
відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами,
встановленими законодавством України.
Чинне законодавство України, нормативні акти, що
регулюють працю дітей, спрямовані на заборону тих видів робіт,
які шкідливо впливають на здоров'я та розвиток дитини,
створення умов для всебічного розвитку дітей, зокрема розвиток
творчих здібностей, формування позитивних настанов на
суспільно- корисну трудову діяльність, створення умов для
реалізації трудової активності дітей і підлітків у належних
санітарно-гігієнічних умовах, що гарантують гармонійний
розвиток дитини.
Особливості охорони праці неповнолітніх спрямовані на
реальне здійснення права на працю, підвищення кваліфікації,
поєднання роботи з навчанням тощо.
Охорона праці неповнолітніх включає такі заходи:
- заборона (обмеження) застосування праці неповнолітніх на
важких роботах і роботах зі шкідливими і небезпечними
умовами праці та на підземних роботах, також інших роботах,
які можуть заподіяти шкоду їхньому професійному розвитку;
встановлені граничні норми підіймання і переміщення важких
речей неповнолітніми; забороняється залучати неповнолітніх до
робіт вахтовим методом;
- залучення неповнолітніх до праці з певними обмеженнями
(встановлення віку прийняття на роботу; медичні огляди;
надання першого робочого місця; броня для прийняття на
роботу; квота робочих місць; професійне навчання на
виробництві; надання пільг щодо умов праці; обмеження
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звільнення з ініціативи роботодавця);
- обмеження трудового навантаження неповнолітніх
(скорочена тривалість робочого часу; подовжена щорічна
основна
оплачувана
відпустка; заборона направлення в
службові відрядження, притягнення до надурочної роботи,
роботи в нічний час, у вихідні, святкові та неробочі дні;
зниження норми виробітку; пільги для працівників, які
поєднують роботу з навчанням; обмеження щодо укладання
договору
про
повну
індивідуальну
матеріальну
відповідальність).
Не допускається прийняття на роботу осіб, молодших
шістнадцяти років. Як виняток, можуть прийматися на роботу
особи, які досягли п’ятнадцяти років, за згодою одного з батьків
або особи, що його замінює. Допускається прийняття на роботу
учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх
спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи,
що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у
вільний
від
навчання
час
по
досягненні
ними
чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи,
що його замінює.
Усі особи, молодші вісімнадцяти років, приймаються на
роботу лише після попереднього медичного огляду і надалі, до
досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому
медичному оглядові.
1.
2.
3.
4.
5.
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Дмитро Верясов
Науковий керівник – доц. Паскар А.Л.
Актуальні проблеми вітчизняної теорії юридичного
процесу
Подальший розвиток процесуальної складової права повинен
іти не шляхом механічного запозичення «загальних»
процесуальних конструкцій, а шляхом їх вдосконалення в ході
імплементації. На сьогодні гостро стоїть завдання подальшої
розробки загально-процесуальної теорії, для того, щоб на її основі
будувалось науково-перевірене, єдине за своєю природою правове
регулювання як юрисдикційних процесів і процедур, так і
позитивної, опосередкованої процесом юридичної діяльності по
створенню правових норм і правил з їх реалізації.
Дефіцит загальнопроцесуального знання не можуть не
відчувати дослідники багатьох галузевих проявів юридичного
процесу і процесуального в праві [1, с.8]. На розвиток теорії
процесуального права безпосередній вплив здійснюють процеси
глобалізації, які відбуваються у сучасному суспільстві. На
думку В.В. Бойцової, боротьба суперечливих тенденцій
глобалізму правових систем як культур, закінчиться перемогою
першої. Також, не менш важливим чинником, який може
впливати на подальший розвиток теорії юридичного процесу є
діяльність щодо гармонізації процесуального регулювання («в
системі процесуального права спостерігається тенденція
різноголосого, диспропорціонального розвитку, причому як у
міжсистемному, так і внутрішньо структурному вимірах»).
На думку більшості науковців, у процесуальному праві
особлива увага повинна бути акцентована на демократизацію та
гуманізацію процесу.
Процес диференціації та спеціалізації процесуального
регулювання також безпосередньо впливає на розвиток теорії
юридичного процесу. Процес диференціації нормативного
регулювання проявляється в членуванні самої системи права на
галузі, підгалузі, інститути і субінститути. У системі
законодавства дана тенденція проявляється в збільшені
кількості нормативних актів, їх внутрішньому поділі та
збільшені диспозитивних норм.
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В.Н. Протасов свого часу вказував на недостатньо широкий
підхід до розуміння процесуального в праві; він писав: "... творці
концепції, визнавши, з одного боку, поняття процес і процедура
рівними за обсягом, а з іншого, вважаючи юридичним процесом
процедурно врегульоване правозастосування , були змушені не
вважати процесуальними ті норми і відносини, які не пов'язані із
застосуванням права ". У цілому у своїх працях В.Н. Протасов не
обходить стороною жодне з "приватних" питань теорії
процесуального права, детально розбираючи точки її дотику з
проблемами "процес і діяльність", "процес і механізм правового
регулювання", "процес і правовідносини"; "охоронне, регулятивне і
правовідносини - право на правотворчість" і т.п. [3, c.61].
Структурне препарування "юридичного процесу" на роди, види,
підвиди, складові елементи надзвичайно ефективно може бути
застосоване саме в цій стадії його вивчення. Адже фактично
дослідження кожного такого елемента буде сприяти чіткості якоїсь
загальної риси, сторони процесу, процедури як такої. Бо безперечно,
що змагальність, диспозитивність, доказ, статус сторони,
стадійність, процесуальна відповідальність мають і якийсь загальний
зміст, який, на відміну від вивчених галузевих проявів, не можна
вважати не тільки достатньо дослідженим, але й таким, що
утвердився в науці [3, c.138].
Отже, розвиток юридичного процесу знаходиться у
взаємозалежності від розвитку процесуального права. На сьогодні
простежується ряд тенденцій в розвитку процесуального права, які
характеризуються як тенденцією до уніфікації нормативнопроцесуального масиву, так і до їх диференціації та спеціалізації.
Вагома також необхідність вирішення питання «конкуренції»
різноманітних процесуальних форм на законодавчому рівні.
1.
2.
3.
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Христина Воробець
Науковий керівник – доц. Тарануха В. П.
Основні принципи конституційного судочинства
Принципи конституційної державності відтворюються в
конституційному судовому процесі, покликаному гарантувати
конституційний лад у нашій державі. У зв’язку з цим варто приділити
особливу увагу науковому пошуку в напрямі формулювання
принципів конституційного судочинства як його найзагальніших і
найсталіших рис.
Верховенство права. Будучи загальним принципом діяльності
Конституційного Суду України (далі - КСУ), воно є водночас і
принципом конституційного провадження. Його зміст полягає у
підпорядкованості конституційного судочинства праву, визнання
КСУ і учасниками конституційного провадження пріоритету права.
Суттєво те, що законодавство не визначає серед засад
конституційного провадження принципу законності. Справа в тому,
що КСУ сам може визнавати положення законів та інших правових
актів неконституційними. [1, ст.25].
Незалежність. Відповідно до ст. 27 Закону “Про КСУ”, судді
КСУ при здійсненні своїх повноважень є незалежними і підкоряються
лише Конституції України. Незалежність суддів КСУ спрямована на
те, щоб при здійсненні своїх повноважень вони не зазнавали
втручання в свою діяльність чи стороннього впливу на своє
волевиявлення. Саме за цих умов можуть бути реалізовані принципи
верховенства права, повного і всебічного розгляду справ та
обґрунтованості прийнятих Судом рішень.
Принцип колегіальності означає, що усі справи, віднесені до
компетенції КСУ, він вирішує колегіально. На відміну від інших видів
судочинства
конституційне
провадження
не
передбачає
одноособового розгляду і вирішення справ. Воно здійснюється в
різних організаційно-правових формах, але колегіально.
Гласність є загальним принципом судочинства, який зводиться до
відкритості діяльності КСУ, по інформованості громадськості про
зміст його діяльності і прийняті рішення. Так, відповідно до п. 30
Регламенту, розгляд справ на пленарному засіданні КСУ, незалежно
від форми слухання, проводиться відкрито. У разі, коли розгляд
справи на відкритому пленарному засіданні КСУ може призвести до
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розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється
законом, справа за ухвалою КСУ розглядається на закритому
пленарному засіданні [2, ст.115].
Відкритість діяльності КСУ досягається також офіційним
оприлюдненням рішень і висновків КСУ. Офіційним оприлюдненням
рішення, висновку КСУ, передбаченим ст. 67 Закону “Про КСУ”, є
офіційне і публічне їх оголошення головуючим у відкритому
пленарному засіданні КСУ наступного робочого дня після їх
підписання (п. 30 і 57 Регламенту). Рішення і висновки КСУ разом з
окремою думкою суддів КСУ публікуються у “Віснику КСУ” та в ін.
офіційних виданнях України. [4].
Принцип повного і всебічного розгляду справ і обґрунтованості
прийнятих рішень означає, що, розглядаючи справу, КСУ повинен
ретельно дослідити усі наявні у справі матеріали і докази, враховувати
усі об’єктивні обставини справи і на основі цього прийняти
об’єктивне, мотивоване і обґрунтоване підсумкове рішення. Закон
передбачає можливість вжиття КСУ заходів щодо забезпечення
повноти розгляду справи. Так, відповідно до його ст. 54, Колегія
суддів КСУ під час підготовки справи, КСУ в процесі провадження у
справі мають право витребувати від Верховної Ради України,
Президента України, Прем’єр-міністра України, Генерального
прокурора України, суддів, органів державної влади, органів влади АР
Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій усіх форм власності, політичних партій та інших
об’єднань громадян і окремих громадян необхідні документи,
матеріали та інші відомості, що стосуються справи.
Кожен принцип конституційного провадження виконує свою роль
у конституційному процесі. Водночас усі принципи конституційного
судочинства тісно взаємопов’язані між собою, а порушення одного з
них означає, як правило, порушення інших.
Список літератури
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Крістіна Гайка
Науковий керівник - доц. Місевич С. В.
Свобода та рівність як сутність демократії у вченні
Алексиса де Токвіля
Поняття демократії у наш час стало настільки
загальновживаним, що його зміст "розмився" до порожньої
абстракції та лозунгового гасла. Ми практично забули ті
причини, через які багато геніїв політичної та правової думки
вважали демократію найбільшим здобутком людства,
вистражданим у тяжкій багатовіковій борні. Одним з відомих
теоретиків ідеї демократії є французький дослідник Алексис де
Токвіль. У своїй теорії демократії Алексис зіставляє ідеї
свободи та рівності, виявляючи навіть суперечності між ними.
Токвіль підкреслював: «Масі немає потреби вдаватися до
законів, щоб покарати тих, хто думає інакше; їй достатньо
висловити своє несхвалення, і почуття гнітючої самотності та
безсилля доведе їх до відчаю» [1, с. 168].
Спочатку поняття «демократії» Токвілем розглядається як
прагнення до урівняння всіх сторін життя суспільства, яке є
найбільш вагомим здобутком Французької революції. У той же
час, він уживав термін "демократія" для позначення
представницької форми правління. Іноді воно вживається як
синонім слова "народ", особливо коли йдеться про непокірні
народні маси.
Токвіль протиставляє свободу та рівність, він доводить, що
рівність має більшу соціальну цінність, аніж свобода, оскільки
потреба у свободі є життєво важливою для небагатьох, тоді як
рівність робить щасливим кожного [3, с. 20]. Прагнення свободи
підпорядковане більш стійкому і масовому прагненню до
рівності, задля якої люди врешті-решт ладні навіть відмовитися
від свободи. Токвіль доводив це тим, що «люди хочуть рівності
зі свободою, але, якщо це їм недоступно, то хочуть досягти її
(рівності) навіть у рабстві» [3, с. 44]. Тобто людина прагне до
того, щоб бути на одному рівні з оточуючими, навіть ціною
свободи [5].
Різниця між рівністю і свободою в тім, що свобода не
пов'язана виключно з демократичним режимом держави, його
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виключною рисою є рівність умов існування, стартових
можливостей громадян та віра в її невичерпність. Люди
віддають перевагу рівності і тому, що даровані нею блага не
вимагають ні жертв, ані зусиль. В той час як свобода вимагає від
людини бути самостійною, робити свій власний вибір та
самостійно відповідати за його наслідки. Для демократії є
небезпечним егоїзм, самоізоляція індивідів. «Немає нічого
важчого, ніж вчитись жити вільним» [2, с. 263].
Категорії рівності, свободи та демократії цінні самі по собі.
Алексис де Токвіль прийшов до переконливого висновку, що
суспільство ніколи не втримає свободу, якщо будуть
використовувати її лише для досягнення матеріальних благ.
Справжня любов до свободи притаманна небагатьом — це
властивість людей особливої, великої душі, які знаходять вищу
насолоду у праві говорити, діяти, дихати без утисків,
підпорядковуючись виключно закону. Хто шукає у свободі
чого-небудь іншого, а не її самої, той створений для рабства.
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Анна Георгіца
Науковий керівник – доц. Чепель О.Д.
Місце та роль права ЄС в системі національного
права держав-членів Європейського Союзу
Європейський Союз - це об’єднання зі складною внутрішньою
будовою, складові частини якого являють собою органічне ціле на
основі інтеграційних цілей об'єднання держав-членів та єдності
системи інститутів Європейського Союзу[1 с.92].
Право Союзу, з одного боку, і національне право - з іншого,
являють собою два самостійних правопорядки. Але вони не
тільки не ізольовані одне від одного, а навпаки, пов’язані між
собою найтіснішим зв’язком і доповнюють одне одного. Свій
початок така взаємозалежність почала з того, що право ЄС
створювалося з урахуванням і під впливом внутрішнього права
держав-членів. Але ще більш важливу роль зіграли практичні
потреби [2, с. 302].
У сучасному світі взаємодія міжнародного і національного
права стає все більш тісною [3, с. 68]. Міжнародне право,
регулюючи міждержавні відносини, все частіше використовує
питання, що є предметом національного права. Відбувається
своєрідне розширення сфери дії міжнародного права. У цій
«нетрадиційній» сфері міжнародне право діє через і за допомогою
національного права.
У сучасних умовах, пише В.В. Терешкова, незаперечним стає
застосування міжнародного права у разі невідповідності між
собою міжнародно-правових та внутрішньодержавних норм, що
регулюють одні і ті ж питання. На це орієнтують норми
міжнародного права. Важливим, на її думку, є питання не про
верховенство міжнародного або внутрішньодержавного права, а
головне увага повинна бути звернена на порядок їх взаємодії.
Взаємодія має бути такою, щоб забезпечити оптимальне
функціонування обох правових систем [4, с. 20-21].
На думку Б.М. Топорніна, щоб правовий порядок,
встановлений в Союзі, був раціональним і ефективним, він
повинен відповідати двом умовам. По-перше, співвідношення
права Союзу і національного права покликане відображати
баланс інтересів, які представляють з одного боку, Союз, а з
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іншого - держави. По-друге, обов'язковими є критерії
ефективного правового регулювання: ієрархія правових актів і
сучасна технологія їх реалізації [2, с. 67].
Суд ЄС вивів з принципу примату права ЄС ряд висновків:
1)право ЄС надає права окремим суб'єктам правовідносин, які
здійснюються в країнах-учасницях, і ці права повинні
захищатися національним законодавством та національними
судами; 2)національне законодавство не може переважати над
правом ЄС, незалежно від того, яка норма була прийнята
раніше; 3)держави-члени не можуть приймати або підтримувати
заходи, які покликані завадити корисній дії норм права ЄС;
4)держави-члени не можуть виправдовувати своє недотримання
обов'язків, передбачених договором, посилаючись на свої
конституції.
Підводячи підсумок вищесказаного, слід зазначити, що ці
позиції Суду мають велике значення для сталого
функціонування всієї системи Союзу. Право ЄС і національне
право повинні працювати в тісній взаємодії, допомагаючи і
доповнюючи один одного. Отже, самі держави-члени
зобов'язалися виконати норму, згідно з якою заходи, що
вживаються різними державами, повинні забезпечити застосування права Союзу з такою ж ефективністю і суворістю, з
якою застосовуються їх національні закони. Суд ЄС у своїй
практиці розробив і розвинув цілий ряд принципів, що
дозволили забезпечити вищу ефективність права ЄС, у тому
числі його застосування на території держав-членів і судовий
захист від порушень норм права Союзу як державами-членами
та їх органами, так і приватними особами.
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Андрій Гінінгер
Науковий керівник - доц. Тарануха В. П.
Адміністративний процес і адміністративне
провадження: питання співвідношення
Адміністративний процес й адміністративне провадження органічно взаємозалежні процесуальні явища. Вони відбивають
конкретні форми організації і розмежування адміністративнопроцесуального законодавства, що опосередковує застосування
визначеної системи матеріально-правових норм.
О.М. Якуба розглядає адміністративне провадження як
“...урегульований законом послідовний процес підготовки, розгляду,
вирішення і реалізації справ про адміністративні правопорушення
органами державного управління” [1, c.46].
Адміністративне провадження охоплює всі сторони діяльності
державного апарату, починаючи від підготовки і видання актів
управління і закінчуючи матеріально-технічними діями. Воно
охоплює широке коло суспільних відносин і за своїм змістом може
бути поділено на три види: а) провадження, пов’язане із здійсненням
завдань внутрішньої організації апарату управління; б) провадження
що опосередковує взаємовідносини даного державного органу з
іншими державними органами, установами, організаціями,
підприємствами, що не входять в його систему; в) провадження у
справах пов'язаних з відносинами між громадянами чи громадськими
організаціями та виконавчо-розпорядчими органами. Різниця між
процесом і провадженням полягає в тому, що провадження
регулюється за допомогою організаційних норм, що становлять певну
групу норм матеріального адміністративного права [2, c.20].
Як бачимо, виявлення критерію диференціації адміністративних
проваджень складає певні труднощі. Це пов'язано з тим, що багато
теоретичних аспектів цього виду процесуальної діяльності не
розроблено. Утруднює вирішення цього питання й широке коло
адміністративно-процесуальної діяльності, яке охоплює всі сфери
державного управління, а це породжує велику кількість
адміністративних проваджень [3, c.8]. Тому використання лише
одного критерію для класифікації буде недостатньо, щоб створити
оптимальну систему адміністративних проваджень. Повний перелік
проваджень практично неможливий, оскільки практика державно-
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управлінської діяльності спричиняє появу все нових видів проваджень
[4,c.128]. Тільки останніми роками з'явилися такі підвиди проваджень
як одержання громадянами субсидій; ліцензування діяльності
підприємств; оформлення спеціальних економічних зон та ін. Кожне з
них має специфічні ознаки, які зумовлені характером справи,
правовим статусом суб'єктів, що беруть участь у процесі,
особливостями правовідносин.
Незаперечний поділ видів проваджень на 3 групи: процес
адміністративної правотворчості; оперативно-розпорядчий процес та
адміністративно-юрисдикційний процес. До цих груп уходять різні
види проваджень.
Суттєвим недоліком під час дослідження проблеми
адміністративного провадження є те, що не зроблено спроб розкрити
зміст поняття терміну “провадження”. Е.Ф Демський виділяє таке
визначення адміністративного провадження - це частина
адміністративного процесу, що об'єднує групу однорідних
процесуальних правовідносин, які відрізняються предметною
характеристикою, для розгляду і вирішення яких встановлена певна
процедура, що завершується оформленням отриманих результатів у
відповідних документах.
Проблема структури адміністративного процесу на сьогодні
актуальне питання, оскільки наслідком недостатнього теоретичного
дослідження є відсутність чіткості на законодавчому рівні. Чітке
визначення структури адміністративного процесу - необхідна і
достатня передумова для ґрунтовної кодифікації адміністративногопроцесуального права.
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Значення принципів процесуального права
Актуальність дослідження принципів процесуального права
засновується на тому , що принципи – це основоположні засади,
на яких будується всі галузі права, які визначають напрям їх
подальшого розвитку. В Україні триває процес суспільних
перетворень, який безпосередньо зачіпає і правову сферу.
Проблема принципів процесуального права досліджувалася у
роботах О.С.Йоффе, М.Д. Шаргородського, П.С. Елькінд,
М.С. Строговича, Є.Г.Лук’янової, М.В. Джафарова та інших
теоретиків .
Термін «принцип» (від лат. principo) означає основу,
першопочаток [3, с.193]. У теорії процесуального права
принципи визначаються як теоретично обґрунтовані і
законодавчо закріплені основні правові ідеї, які виражають
демократичну та гуманістичну сутність юридичного процесу
[4,с.184].
На думку М.Й.Штефана, принципи процесуального права –
це закріплені в його нормах правові погляди українського
народу на завдання і мету правосуддя, організаційну його
побудову і процесуальну діяльність, процесуально-правові
повноваження та процесуально-правове становище учасників
процесу – громадян, підприємств, установ, організацій [5,с.27].
Норми процесуального права, як відомо, покликані чітко
регулювати діяльність у рамках процесуальних правових
відносин. Відповідно, значення принципів у процесуальному
праві полягає насамперед в тому, що вони здійснюють
загальний регулятивний вплив на зміст процесуальних норм.
Н.О.Громов зазначає, що у системі процесуального права
принципи посідають чільне місце, вони завжди є первинними
нормами, які не виводяться одна з одної і охоплюють всі інші
норми, в яких вміст цих принципів конкретизується і які цим
принципам підпорядковані. Володіючи високим ступенем
спільності, опосередковуючись в інших правилах, принципи
синхронізують всю систему процесуальних норм [1, с.34].
Можна стверджувати, що принципи процесуального права
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надають єдності механізму процесуального регулювання. І як
слушно зауважує Є.Лук’янова, саме такий взаємозв’язок
загальних і конкретизуючих норм забезпечує єдність
процесуального порядку по всім юридичним справам і
дотримання законності в процесуальній діяльності[4, с.183].
М. В. Джафарова уточнює, що принципи процесуального
права – це нормативно – правові положення, що регламентують
особливий порядок організації та функціонування суду та інших
учасників процесу, знаходяться в основі становлення і
функціонування процесуальних правовідносин [2, с.183].
Принципи реально забезпечують спільність розвитку
юридичної науки і практики, їх відповідність потребам і запитам
суспільства. Це відбувається тому, що вони формулюються у
теорії процесуального права і закріплюються у вигляді
нормативних приписів у процесуальному
законодавстві.
Закріплені у такий спосіб, вони безпосередньо визначають зміст
інших процесуально-правових норм і регулюють здійснення
процесуальної діяльності.
Отже, з урахуванням значення, яке мають принципи в
процесуальному праві, їх можна визначити як основоположні
ідеї, на яких ґрунтується галузь права. Вони мають форму
нормативно-правових положень і визначають загальний порядок
здійснення процесуальної діяльності. Принципи процесуального
права враховуються під час реформування процесуальних
галузей і при розробці нових норм процесуального
законодавства.
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Сучасний стан злочинності Франції
Французька Національна Обсерваторія злочинності та
кримінальної відповіді (НОЗКВ) разом із службою поліції та
жандармерією збирають дані про злочинність у Франції. НОЗКВ
здійснює збір статистичних даних, аналіз та синтез найбільш
важливої інформації, а також віктимологічний огляд [3].
Служба поліції Франції зафіксувала близько 3,500,000
злочинів у 2011 році, це майже на 120,000 менше, ніж у 2010.
Таке зменшення відбувається за рахунок зниження рівня
майнової злочинності. Щодо структури злочинності, то 60%
складає майнова злочинність, 13,1% насильницька злочинність,
9,8% економічна злочинність та 17,1% інші злочини [2].
Майнова злочинність. Спостерігається тенденція до
зменшення кількості злочинів проти власності в період з 20062011 роки. З 2006 по 2011 рік кількість майнових злочинів на
1000 жителів знизилась на 387,618 фактів. Так, у 2006 році
служба поліції зафіксувала 2,534,097 випадків, а вже у 2011 році
– 2,146,479. Кількість майнових злочинів у порівнянні з 2010
роком зменшилась на 1,7%, що свідчить про ефективну
профілактику та роботу правоохоронних органів[1]. Найбільш
питому вагу злочинів у майновій злочинності складають
крадіжки. Це приблизно 80% від загальної кількості майнових
злочинів. Знищення і пошкодження майна складають 15% від
загальної кількості майнових злочинів [2].
Насильницька злочинність. У 2011 у році у Франції було
зафіксовано 468,012 злочинів насильницького характеру. З них
23,871 злочини сексуального характеру, 81,348 це злочини з
використанням шантажу чи погрози. Дослідивши насильницьку
злочинність Франції у період 2006-2011 роки, можна помітити
негативну тенденцію у зростанні цього виду злочинності, так у
2006 році служба поліції зафіксувала 434,183 факти, а у 2011
році це число складало на 33,829 випадків більше. Найбільше
зростання даних злочинів можна побачити у 2008 році, у
порівняння з попереднім роком число злочинів збільшилось на
12,000, таку ж тенденцію можна прослідкувати і в 2009 році [1].
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Економічна злочинність. У 2011 році французькою
службою поліції та жандармерією було зафіксовано 350,040
економічних злочинів. 9 з 10 злочинів вчинені шляхом обману
чи зловживання довірою або шляхом підробки кредитної картки
чи чеку. Досліджуючи тенденції економічної злочинності можна
прослідкувати її постійне коливання з 2006 року з 334,064
злочинів, особливий стрибок був відзначений у 2008 році,
число злочинів складало 381,032 випадків, з того часу помічена
тенденція до повільного зменшення числа злочинів [2].
Інші злочини. Усього французька служба поліції та
жандармерії зафіксувала 223,710 інших злочинів. П’яту частину
цих злочинів складають порушення щодо несплати аліментів.
На 2006 рік було зафіксована 41,584, на 2011 рік дані показники
майже не змінили і складають 41,233. Також значну кількість
злочинів складають злочини проти представників влади 31,827
станом на 2006 рік, у 2011 дане число зменшилось на 2,761
злочин [1].
Отже, здійснивши аналіз статистичних даних, можна
зробити такі висновки про злочинність у Франції : 1)
спостерігається зменшення з кожним роком кількості
зареєстрованих злочинів проти власності у порівнянні з 2006
роком на 16%; 2) постійне зростання кількості злочинів
насильницького характеру; 3) зменшення рівня злочинності
економічного характеру з 2008 року і до сьогодні; 4) кількість
злочинів щодо несплати аліментів залишається на сталому рівні
протягом 2006-2011 роки; 5) Найбільш питому вагу у структурі
злочинності складають злочини проти власності, а найменшу
9,8% економічні злочини.
Список літератури
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Правовий примус як предмет філософськоправового аналізу
Питання щодо поняття, змісту й онтологічного статусу
правового примусу завжди було дискусійним в юриспруденції.
Акцентуючи увагу на тому, що правовий примус є однією із
невід’ємних характеристик позитивного права та незмінно
займає дуже важливе місце в системі правового регулювання, у
науковій літературі його ніколи не розуміли і не визначали
однаково. Така ситуація деякою мірою пояснюється
багатогранністю самого феномену примусу, що й обумовило
використання науковцями різних підходів (філософського,
психологічного, соціального, юридичного) в процесі з’ясування
його змісту та сутності.
Загальнотеоретичні основи сучасного визначення правового
примусу спираються на філософські принципи його розуміння
як
«форми
насильства»
(софісти),
«найвищу
міру
справедливості» (Платон), «індивідуальну автономію» (І. Кант),
«зняття самостійності волі» (Ф. Шеллінг), «протиправне
утиснення свободи іншої людини» (Г. В. Ф. Гегель). При цьому
в кожній з названих характеристик мова йде не про власне
визначення, а образні метафори, що вказують на важливі істотні
ознаки примусу. Аналіз наявних поглядів та образних метафор
на дефініцію «правового примусу» свідчить про різноплановість
у її розумінні, а значить потребує виваженого обґрунтування її
суттєвих ознак, що, зі свого боку, сприятиме більш чіткій і
повній характеристиці досліджуваного явища.
Правовий примус є різновидом загального примусу.
У словнику української
мови останній пояснюється як
«зовнішній натиск; примушування»; «схиляння людини до
певної діяльності за допомогою силового тиску (усупереч її
волі), обмеження свободи вибору». В найбільшому ступені із
примусовістю пов’язана нормативність права, що виражається в
інституціоналізованому праві, для якого примусовість
з’являється вже як особлива реакція держави на невиконання
особою правових правил. Так, у вищеокресленому контексті
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визначає примус О. Козулін й зводить його до здійснюваного
спеціальним апаратом впливу на поведінку людей, що обмежує
їх самовизначення з метою утвердження в їхній поведінці волі
держави [1, С.14-15]. На нашу думку, право держави важко
уявити без примусу як обов’язкової його ознаки – якщо б
суспільство повністю складалося із людей з високим рівнем
правосвідомості, примус був би абсолютно зайвим - але таке
абстрагування утопічне. Водночас вважаємо, що не слід
ідеалізувати й зворотне, згідно з яким право спирається
виключно на примус. Порядок речей, за якого ніхто б не
виконував свої обв’язки добровільно й кожного слід було б
примушувати до підкорення закону неможливий оскільки
виникає питання: хто ж тоді став би примушувати? Можливість
приведення в дію механізмів прав і обов’язків, стимулів і
заборон за допомогою примусу є лише вторинною ознакою
права, тому що, по-перше, він (примус) проявляється не
безумовно, а тільки у випадках порушення норми, а по-друге,
авторитет, що здійснює примус, повинен уже до цього бути
правовим, тобто володіти визнаним виключним правом
(привілеєм)
застосовувати
санкції.
Примус у
праві
розкривається через характеристики як державної, так й
соціальної примусовості.
Отже, аналізуючи все вищесказане, правовий примус можна
визначити як додаткове правове обмеження (визнане державою
та соціумом), дія якого спрямована на охорону суб'єктивних
прав і забезпечення механізму виконання юридичних обов’язків.
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Актуальні проблеми конституційного процесу
Конституційний
процес
відображає
найважливіші
перетворення в сучасному суспільстві. Він є основною
складовою політичного процесу, що в демократичній правовій
державі
має
особливе
значення.
Від
стабільності
конституційного процесу в суспільстві залежать вихід із кризи
та перспективи демократичного розвитку.
На сьогодні немає єдності щодо визначення поняття
конституційного процесу. Спектр поглядів дослідників досить
різний. У науці існують широке та вузьке трактування даного
правового явища, проте обидва підходи не розкривають, на мій
погляд, сутності конституційного процесу як правової категорії.
Конституційний процес у найширшому розумінні – це елемент
світового історичного розвитку, процес розвитку цивілізованих
держав. Вузький підхід характеризується тим, що зводиться в
основному до процесу прийняття Конституції та внесення змін
до неї і недостатньо враховує роль та значення конституційного
процесу в правовій системі держави [2, с.11].
Зазначимо, що поняття конституційного процесу охоплює не
лише складання та прийняття відповідної конституції, а й
практичне здійснення її приписів, перегляд окремих її положень
і внесення відповідних змін, введення конституції в дію тощо [2,
с. 14].
Отже, однозначного трактування терміна «конституційний
процес» у вітчизняній науці конституційного права немає.
Узагальнюючи
визначення
конституційного
процесу,
запропоновані в літературі, можна скласти таке уявлення про це
явище. Конституційний процес виступає як законодавча
діяльність, спрямована на вироблення та вдосконалення
органами державного апарату, громадянами, повноважними
особами основного закону держави.
Особливістю конституційного процесу є те, що він може
здійснюватися не лише державною владою, а й громадянами у
відповідних формах безпосередньої демократії, а також
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спеціально уповноваженими органами. Метою конституційного
процесу є прийняття, зміна чи припинення не будь-яких
нормативно-правових актів, а лише основного закону держави −
конституції та конституційних законів. Прийняття конституції
та внесення до неї змін проходить за особливою процедурою,
що відрізняється від процедури прийняття звичайних законів [3,
с.24].
Сутність конституційного процесу проявляється у таких його
рисах: обумовлений одночасністю виникнення й узгодженістю
дії процесуальних норм з матеріальними нормами, здійснення
яких ці процесуальні норми забезпечують; вимагає
відповідності законодавчого рівня процесуальних норм
законодавчому рівню відповідних норм матеріального права; не
суперечить положенням норм конституційного права, здійснюється у повній відповідності з ними; ґрунтується на
принципах демократизму і законності, пріоритету прав і свобод
громадян; має системний характер, що забезпечує ефективну і
оптимальну
організацію
конституційно-процесуального
регулювання, його послідовність і строковість [1, с.27].
Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що
сутність конституційного процесу полягає в забезпеченні
становлення та розвитку правової системи держави,
утвердженні законності та правопорядку в суспільстві,
вихованні правової свідомості та формуванні політичної
культури населення. Більш виваженим є сприйняття
конституційного процесу в широкому розумінні як сукупності
норм і процедур, які врегульовують основоположні засади
конституційного ладу.
Список літератури
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Науковий керівник – доц. Паскар А. Л.
Правові аспекти участі адвоката в цивільному
процесі
Розбудова правової держави є неможливою без створення
гарантій для захисту прав людини, без забезпечення механізму
функціонування
такого
специфічного
демократичного
інституту, яким є адвокатура.
Адвокатура – це найважливіший правовий інститут будь-якої
держави, який стоїть на захисті прав громадян і віддзеркалює
стан і рівень демократії в країні. Адвокат часто сприймається як
особа, яка захищає злочинця. Але головне призначення
адвокатури як явища, полягає у здійсненні високосоціально
значимих юридичних послуг усьому суспільству та його членам
у захисті прав та свобод громадянина та юридичних осіб.
Адвокат захищає закон від свавілля, а тому діяльність адвоката
відповідає як інтересам окремого громадянина чи установи, так і
суспільно-правовим інтересам держави та суспільства, у чому й
полягає актуальність теми дослідження, тим більше, що за
останні роки відбулися значні зміни в соціальному й
економічному житті країни, що привели до появи ряду проблем,
які не знаходять цілком свого розв’язку в законодавстві та у
науковій теорії.
Останнім часом серед фахівців та у засобах масової
інформації йде жваве обговорення стану сучасної адвокатури.
Дехто висловлює думку про необхідність створення в Україні
іншої – сильної і кваліфікованої адвокатури. Лунають заклики
до створення єдиної професійної організації та протилежні гасла
– створення такої організації посягне на незалежність адвокатів,
а тому членство в ній має бути добровільним.
На відміну від кримінального судочинства, у якому питання
про вступ адвоката в процес не залежить від законності чи
обґрунтованості позиції підзахисного, у цивільному процесі
прийняття адвокатом доручення клієнта на ведення справи в
суді залежить від наявності в ній правової позиції, що на
сьогодні загальновизнано в юридичній літературі.
Сьогодні до основних елементів правової позиції у справі ряд
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вчених відносить: законність вимог (заперечень) клієнта;
наявність юридичних фактів, що обґрунтовують ці вимоги
(заперечення), та можливість підтвердження їх допустимими
доказами; а також юридичну перспективу справи [1, с. 12].
Іншої думки дотримується В. Єлізаров, який, посилаючись на
те, що в ході судового розгляду можуть статися зміни в доказах
(визнання іншою стороною факту договірних відносин тощо),
зазначає, що адвокат вправі прийняти доручення клієнта і в
тому разі коли вимоги або заперечення довірителя не можуть
бути обґрунтовані допустимими доказами [2, с. 138].
Дискусійним у процесуальній літературі є питання про
юридичну перспективу справи як елементу правової позиції.
Так, якщо В. Купрішин, Д. Ватман і ряд інших учених визнають
юридичну перспективу складовим елементом правової позиції у
справі і, відповідно, однією з умов для прийняття адвокатом
доручення клієнта, то іншої думки дотримується В. Татаринцев
який, не відносячи юридичну перспективу справи до елементів
правової позиції, стверджує, що представництво адвоката у
справі потрібніше більше там, де менше проглядається
юридична перспектива [3, с. 15].
Отже, участь адвоката у цивільному процесі – досить
складний аспект при захисті прав та інтересів громадян в суді:
по суті задач, взаємовідносинам з органами та клієнтами,
широкій сфері діяльності, особливостям правового та етичного
регулювання. Інституту адвокатури характерна велика кількість
проблемних питань, які виявляються у ході юридичної
практики, але єдиним і беззаперечним залишається факт
соціальної і правової значимості його існування і потребує
значного реформування.
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1. Диба І. Представник у цивільному процесі / І. Диба // Юридичний
Вісник України. – 2006. – № 15. – С. 12.
2. Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми /
Л. Ковтун // Право України. – 2004. – № 1. – С.139-143.
3. Ковтун Л. Представництво у цивільному процесі / Л. Ковтун //
Юридичний Вісник України. – 2003. – № 47. – С. 15.

406

Мар’яна Дебрин
Науковий керівник – доц. Струтинська-Струк Л. В.
Принципи екологічного права
Екологічне право як галузь права ґрунтується й реалізується
на основі вироблених теорією та практикою принципів, що
охоплюють загальні керівні заходи. Вони є науковою основою
досягнення цілей правового регулювання в екологічній сфері.
Принципи екологічного права - це вихідні засади та
загальнообов'язкові правила, зафіксовані в регулятивних і
охоронних еколого-правових нормах, що спрямовані на
досягнення мети екологічної політики України і забезпечення
завдань
екологічного
права.
Вони
спираються
на
загальноправові принципи, які враховуються при формуванні
принципів екологічного права, і на екологічне законодавство
або випливають із його змісту.
Серед правознавців немає одностайності щодо кількісного
визначення і класифікації цих принципів. Закон України «Про
охорону навколишнього природного середовища» закріплює
перелік принципів, які безпосередньо стосуються практичної
діяльності щодо охорони довкілля [1, ст.3]. А оскільки ця
діяльність регулюється екологічним правом, то відповідні
принципи стосуються і його.
Окремі принципи екологічного права зафіксовані й в інших
актах екологічного законодавства або випливають з них. Ці
принципи нерідко переплітаються із загальноправовими
принципами і становлять єдине ціле [2, с.20].
Еколого-правові принципи можуть офіційно закріплюватися
у законодавстві або виводитися з його змісту. Принципи
екологічного права спираються на загальноправові приписи, які
враховуються при формуванні принципів галузі права. Оскільки
екологічне право сформувалося як самостійна галузь права, то
воно базується на своїх принципах.
У літературі принципи екологічного права підрозділяють на
галузеві, міжгалузеві, підгалузеві та інші. [3, c.26]. Іншими
словами, вони утворюють своєрідну систему, до якої входять:
1. Загальноюридичні принципи: гуманізму; невідворотності
покарання за екологічні правопорушення; пріоритетність
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захисту життя та здоров'я громадян; гласність і демократизм
прийняття екологічно значимих рішень; компенсаційність
шкоди, завданої порушеннями; поєднання стимулюючих та
репресивних
засобів;
міждержавне
співробітництво,
пріоритетність норм міжнародного екологічного права.
2. Спеціальні принципи поділяються на:
міжгалузеві - пріоритет вимог екологічної безпеки; гарантія
безпечного для життя і здоров'я стану природного середовища;
превентивність природоохоронних заходів; орієнтація на
формування
екологічної
свідомості,
культури
та
відповідальності; узгодження екологічних, економічних та
соціальних інтересів; міждисциплінарний характер;
внутрішньогалузеві
обов'язковість
дотримання
встановлених
лімітів природокористування; збереження
біорізноманітності
природних
об'єктів
і
комплексів;
різноманітність форм власності; безоплатність користування
загальними і платність використання спеціальних природних
ресурсів, комплексність і ефективність використання ресурсів,
множинність правових форм використання природних ресурсів.
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Науковий керівник-доц. Татулич І. Ю.
Сучасний стан юридичного процесу
Актуальність дослідження сучасного стану юридичного
процесу зумовлена тим, що ця категорія має важливе як
теоретичне, так і практичне значення. Адже нині
процесуальному законодавству в усіх галузях приділяється
велика увага, оскільки процесуальні процедури відіграють
першочергово важливе значення при суворому дотриманні норм
закону в регулюванні всіх видів суспільно-правових відносин.
До визначення категорії юридичного процесу дослідники
підходять з різних позицій. Так, поняття “юридичний процес”
пов’язується насамперед з діяльністю уповноваженого
публічного суб’єкта [6, с.6]. Тобто, у якості основного
визначається діяльнісний компонент. Проте, більш слушним
видається міркування П. Кононова про те, що сучасна
регулятивна діяльність державних органів, органів місцевого
самоврядування та інших уповноважених державою суб’єктів
спрямована на реалізацію юридичних прав та обов’язків
суб’єктів правовідносин, це також юридичний процес [9, с.17].
В. Д. Сорокін визначає юридичний процес як фундаментальну
юридичну категорію, яка володіє загальними властивостями
незалежно від прикметника, яким супроводжується іменник
“процес” [5, с.45].
Глибоко
розкриває
значення
юридичного
процесу
Л. М. Касьяненко, коли пише, що ми маємо розглядати
юридичний процес не тільки як теоретичне узагальнення, але і
як практично необхідні знання щодо видів юридичної
діяльності, їх процесуальної сторони, що дозволить
удосконалити правову систему держави. Категорія “юридичний
процес” є збірним науковим поняттям, яке характеризує будьяку юридично значущу діяльність з її процедурного боку [1].
Можливо, такий стан справ зумовлений тим, що як слушно
зауважує В. Н. Протасов, теоретики права розв’язували
проблему “зверху”, поширюючи у процесуальній сфері
теоретичні конструкції, розроблені в надрах загальної теорії
права, залишаючи поза увагою особливості процесуальних
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механізмів. А правильним насправді є зворотний шлях. До
формування положень загальної теорії процесу необхідно йти
“знизу”, тобто виявляти загальні ознаки, загальні закономірності
дії в галузевих видах процесу, узагальнювати дані галузевих
процесуальних наук [4, с.5]. Учений обґрунтовує думку про те,
що розвиток теорії процесу, і всього процесуального права має
йти двома шляхами: з одного боку, дослідження у різних
галузях права, з іншого – теорія “широкого” юридичного
процесу, що бере початок із загальної теорії права. Теоретики
права і галузеві спеціалісти у своїх наукових пошуках мають
йти назустріч один одному, об’єднуючись на загальному
процесуальному рубежі [3, с.54].
Отже, юридичний процес і як наукова категорія, і як
самостійна галузь потребує подальшого розвитку. Насамперед,
необхідно узгодити позиції вчених, щоб на цій основі
вибудувати єдину теоретичну базу. Наступним кроком має стати
систематичне запровадження наукових напрацювань у
законодавчу практику шляхом внесення змін і доповнень до
чинних процесуально-правових актів, насамперед, до галузевих
процесуальних кодексів. Це дасть змогу суттєво підвищити
загальну ефективність правозастосовчої діяльності, всього
процесу правового регулювання у нашій державі.
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Зміст і значення процесуально-правового механізму
Актуальність дослідження механізму правового регулювання
засновується на тому, що на сучасному етапі розвитку
вітчизняної правової системи все більшої ваги набувають саме
процесуальні галузі. Це зумовлено потребою суспільства у
точному і неухильному дотриманні процесуальних процедур, у
ході здійснення судової, правоохоронної і інших видів
юридичної
діяльності.
Власне
механізму
правового
регулювання виступає одним з центральних, основоположних
теоретичних елементів процесуального права і тому потребує
поглибленого дослідження.
Н. Г. Александров виділив складові механізму правового
регулювання:1) установлення правового статусу особини;2)
надання відомим видам життєвих фактів значення юридичних
фактів;3) встановлення моделей правовідносин; 4) установлення
заходів правової охорони і юридичної відповідальності [4, с.
542-545].
Пізніше С. С. Алексєєв поглибив рівень теоретичної
розробки категорії механізму правового регулювання як узятої в
єдності системи правових засобів, за допомогою якої
забезпечується результативний правовий вплив на суспільні
відносини. Дещо інший підхід ученого до виокремлення
складових цієї категорії. Учений виходить зі змісту стадій
правового регулювання і відповідно виділяє: 1) юридичні
норми;
2) правові відносини; 3) акти реалізації прав і
обов’язків. Четвертим факультативним елементом механізму
правового регулювання автор вважає акти застосування права
[1, с. 364].
Ґрунтуючись на положеннях, розроблених С.С. Алексєєвим,
російська дослідниця Е.Г. Лук’янова основними елементами
процесуально-правового механізму, тобто явищами, в які
процесуальне право «розгортається» кожного разу, коли
виникає потреба у вирішенні конкретної юридичної справи
називає: 1) норми процесуального права; 2) юридичні факти, що
опосередковують
процесуальні
правовідносини,
або
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процесуальна
фактична
система;
3)
процесуальні
правовідносини (юридичний процес) [2, с.164].
Розкриваючи значення процесуально-правового механізму,
дослідниця наголошує на тому, що це - елемент загального
механізму правового регулювання, відносно самостійна
підсистема правових засобів. Він вступає в дію на деяких етапах
загального правового регулювання, у випадках виникнення
перешкод нормальної реалізації правових норм і має охоронну
спрямованість. Це динамічна система правових засобів, за
допомогою
яких
впорядковується
органів
у
сфері
юрисдикційного правозастосування [2, с. 161]. В.М. Протасов
додає, що поняття «процесуально-правовий механізм» є
основною узагальнюючою категорією в загальноправовій
процесуальній теорії, яка включає сукупність взаємозалежних
процесуальних засобів галузевого характеру, необхідних і
достатніх для виявлення й реалізації матеріальних охоронних
правовідносин [3, с.100].
Отже, процесуально-правовий механізм – це теоретична
категорія, яка структурно складається з низки обов’язкових
елементів: норми процесуального права; 2) юридичних фактів,
що опосередковують процесуальні правовідносини, або
процесуальна
фактична
система;
3)
процесуальних
правовідносин. І сам процесуально-правовий механізм, і його
окремі елементи мають важливе значення і складну будову.
Тому вивчення основних елементів процесуально-правового
механізму є на теперішній час важливим завданням для вченихпроцесуалістів, оскільки воно сприятиме ефективності
правового регулювання суспільних відносин.
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Поняття та місце принципу гласності та відкритості
у цивільному процесі
Принципи відображають політико-правові ідеї, погляди
народу на право як соціальну цінність. У них у
концентрованому вигляді виявлена заінтересована воля народу
наділити право такими якостями, які найбільш повно мали б
можливість задовольняти його ідеї і погляди у визначенні основ
організаційної побудови правосуддя в цивільних справах,
процесуальної діяльності суду і правового становища учасників
процесу. Значення принципів цивільного процесуального права
полягає в тому, що в них відображені найбільш характерні
демократичні риси і загальна спрямованість права та його
найважливіших інститутів, у зв'язку з чим вони дають
можливість пізнати суть цієї галузі права, її суспільний характер
у цілому, а також окремих інститутів. Важливе місце серед
існуючих принципів цивільного процесуального права посідає
принцип гласності та відкритості.
Закріплений у ЦПК України принцип гласності та
відкритості зумовлює необхідність розмежування понять
"гласність" та "відкритість". На сьогодні в літературі існує два
підходи до вирішення цього питання. Згідно одного з них,
вживання в назвах законів і статей словосполучень “гласність та
відкритість” недоречне, оскільки відкритість є однією з форм
реалізації гласності судочинства. Згідно з другою думкою,
законодавець не даремно вжив ці два терміни поряд, тим самим
закріпивши та розмежувавши їх, висловлюється думка про
необхідність внесення змін до назв статей тих процесуальних
кодексів, де термін “відкритість” не вживається. “Гласність” тут
розглядається окремо від “відкритості” і під нею розуміється те,
що особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали
участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи
та інтереси чи обов’язки, не можуть бути обмежені у праві на
отримання в суді як усної, так і письмової інформації щодо
результату розгляду справ, а також не можуть бути обмежені у
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праві на отримання в суді інформації про дату, час і місце
розгляду своєї справи.
У ст. 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів",
закріплено три аспекти гласності. По-перше, це обов'язок суду
забезпечити гласність судового розгляду справи, який
реалізується шляхом розміщення оголошення про час, день і
місце судового засідання, надання можливості сторонам
процесу ознайомитися з матеріалами справи тощо. По-друге, це
право сторін на гласний розгляд справи, яке полягає в їхньому
праві на гласне судочинство, поінформованість про зміст вимог
і заперечень сторін, ознайомлення з матеріалами судової справи,
бути вислуханим у судовому засіданні тощо. По-третє, це право
бажаючих бути присутніми на відкритих судових засіданнях, у
тому числі представників засобів масової інформації,
поширювати та отримувати інформацію про діяльність суду.
Отже, принцип гласності та відкритості виконує важливу
роль у цивільному процесі. Він характеризує демократизм
цивільного судочинства і сприяє здійсненню ним запобіжної і
виховної функцій. Відкритий розгляд справ дає можливість
громадянам безпосередньо знайомитися з роботою суду, а це
підвищує його відповідальність за законне і правильне
вирішення цивільних справ. Гласність цивільного процесу
забезпечує правову пропаганду чинних законів, контроль
населення за діяльністю суду і тим сприяє зміцненню його
авторитету. Присутні в залі переконуються в гуманності та
справедливості законів.
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Системність принципів адміністративного
провадження як основний фактор їх ефективного
регуляторного впливу на адміністративнопроцесуальні відносини
Специфіка
регуляторного
впливу
принципів
адміністративного
провадження
на
адміністративнопроцесуальні відносини проявляється у тому, що функціональне
призначення кожного окремого принципу залежить від
властивостей та змісту всіх інших принципів, які об’єднані в
одну систему.
До найбільш суттєвих ознак принципів права треба віднести,
насамперед, їх регулятивність. Загальновідомо, що регулювання
суспільних відносин є головною функцією права. Таке
регулювання здійснюється за допомогою механізму правового
регулювання, під яким розуміють цілісне, результативне
упорядкування й організацію суспільних відносин за допомогою
системи правових засобів [1, с.289].
Системний підхід – це загальнонауковий метод дослідження,
в основі якого лежить теорія систем, яка є предметом вивчення
міждисциплінарної науки [2, с.13-23].
Проте сьогодні серед науковців немає однозначних і
загальновизнаних відповідей, що ж являє собою система
принципів адміністративного процесу; яка її структура і
побудова; яким є характер взаємозв’язків системи.
Багатоманітність відповідей на ці запитання зумовлена в першу
чергу, суб’єктивним характером побудови системи принципів
адміністративного провадження як правового явища.
При об’єднанні принципів у одну систему виникає якісно
нове утворення, в якому складові елементи перебувають в
постійній взаємодії, передають частину властивостей,
створюючи взаємозумовлену цілісну основу для нормального
регулювання всіх процесуальних правовідносин [3, с.42]
Спираючись на основні положення теорії систем, можна
сформулювати
таке
визначення:
система
принципів
адміністративного провадження – це інтегрована, структурно
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упорядкована
сукупність
взаємопов’язаних
та
взаємообумовлених принципів, кожен з яких характеризується
змістовою визначеністю, відносною самостійністю та
автономністю функціонування, а також можливістю взаємодії
один з одним в середині системи. В адміністративнопроцесуальній науці були спроби побудувати систему, яка б
складалася з головних (визначальних) та другорядних
(допоміжних) принципів.
Аналіз принципів адміністративного процесу в юридичній
літературі здійснюється на основі двох підходів. Перший
полягає у встановленні особливостей змісту принципів через їх
місце у системах принципів державного управління,
процесуальних і соціальних принципів. Другий підхід полягає в
установленні місця таких принципів у системі принципів
конституційного права та інших галузей права.
На місце та спосіб вираження принципів у текстах
нормативно-правових актів (чи то Конституції України, чи то
КАС України) може впливати ряд факторів: характер правового
акта, правові традиції в державі, рівень теоретичної розробки
відповідної юридичної проблеми, рівень законодавчої техніки
тощо. Але все це ніяк не впливає на значимість кожного
принципу. Останнє є лише формальною, зовнішньою ознакою,
яка не може слугувати підвалинами для класифікації [3, с.22].
Принципи сприяють правильному пізнанню та застосуванню
норм адміністративного процесу, являють собою основу для
законодавчої практики, підготовки, розробки і прийняття
відповідних правових норм.
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Процесуальні та слідчі дії у кримінальному процесі
Діяльність органів досудового слідства й дізнання щодо
розслідування злочинів передбачає різноманітні дії, що
врегульовані кримінально-процесуальним законом. У зв’язку з
цим їх називають процесуальними.
Активний пошуковий характер процесу розслідування, що
пов’язаний зі збиранням, перевіркою, оцінюванням і
використанням доказів, зумовлює виконання слідчим комплексу
процесуальних дій [1, с. 4].
У науковій літературі такі дії можуть мати різну назву,
зокрема: “слідчі дії”, “процесуальні дії”, “інші процесуальні дії”,
однак усі вони мають єдине спрямування – виконання завдань
кримінального судочинства. Ці поняття, на перший погляд,
схожі між собою, однак науковці ще й досі не визначили чітку
теоретичну концепцію щодо розмежування дій, що здійснюють
органи, які ведуть провадження у кримінальній справі.
На думку таких учених, як М. М. Михеєнко, В. Т. Нор,
В.П. Шибіко, процес збирання доказів не зводиться лише до
проведення слідчих і судових дій. Прихильники такої позиції
серед способів збирання доказів на один рівень зі слідчими
діями виносять провадження процесуальних дій [4, с. 119].
Дослідники В. І. Галаган, О. І. Галаган і Ж. В. Удовенко до
засобів доказування відносять такі дії процесуального та
непроцесуального характеру: 1) процесуальні дії; 2) слідчі дії; 3)
непроцесуальні дії; 4) оперативно-розшукові дії; 5) розшукові
дії [5, с. 114, 116].
Варто погодитися з думкою Ю. М. Чорноус, що процесуальні
дії співвідносяться зі слідчими діями, як ціле і частина.
Процесуальні дії охоплюють усі передбачені кримінальнопроцесуальним законодавством заходи, проте відрізняються від
слідчих за метою, колом уповноважених суб’єктів і порядком
провадження, отримуваними результатами тощо [6, с.49].
Оскільки відмінність між слідчими та процесуальними діями
є, необхідно деталізувати їх законодавчу регламентацію,
насамперед визначити критерії розмежування слідчих і
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процесуальних дій, поняття та види процесуальних дій, умови та
процесуальний порядок їх проведення.
Діяльність слідчого у процесі розслідування злочинів передбачає нерозривне поєднання всіх різновидів дій, узгоджених у
межах системи, що спрямована на виконання завдань
кримінального судочинства [2, с. 347].
Під час розслідування злочину слідчий здійснює: 1)
процесуальні дії – усі передбачені кримінально-процесуальним
законодавством заходи; 2) слідчі дії, що виконують функції
збирання, дослідження, оцінювання й використання доказів; 3)
розшукові заходи; 4) організаційні заходи, що спрямовані на
забезпечення проведення процесуальних, слідчих і дій [3, с.7–8].
Слідчі дії посідають у структурі діяльності слідчого особливе
місце, оскільки саме через їх провадження відбувається
збирання, перевірка та оцінювання доказової інформації. Є всі
підстави стверджувати, що інші процесуальні акти, які здійснює
слідчий під час досудового слідства, безпосередньо не
спрямовані на здійснення функцій доказування, а створюють
необхідні умови для провадження основних слідчих дій,
пов’язаних з отриманням доказової інформації [2, с. 347].
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Валерія Кладніцька
Науковий керівник – доц. Струтинська-Струк Л. В.
Нормативне закріплення права на екологічну
інформацію в Україні
Національне законодавство безпосередньо закріплює та
регламентує право кожного громадянина на екологічну інформацію.
Так, Конституція України у ст. 50 проголошує: «Кожен має право
на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування
завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується
право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість
харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її
поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена». До
того ж, ст. 34 Конституції закріплює право кожного вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб – на свій вибір [1].
Зазначені норми Конституції України чітко відображені у ряді
нормативних актів, які закріплюють право громадян на одержання
інформаційних відомостей екологічного характеру. Зокрема, ст. 9
Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» гарантує громадянам право на одержання у
встановленому законодавством порядку повної та достовірної
інформації про стан навколишнього середовища та його вплив на
здоров’я населення [2]. У ст. 4 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» прямо
визначено право громадян на інформацію про стан свого здоров’я і
здоров’я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику
та їх ступінь [3], а у ст. 10 Закону України «Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку» закріплено право на
отримання громадянами відомостей про безпеку ядерної установки
чи об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними
відходами, про рівні радіації на території України [4]. Також ст. 4
Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючих
випромінювань» регламентує право громадянина на отримання
інформації про рівні опромінення людини та заходи захисту від
впливу іонізуючих випромінювань у місцях їх проживання чи
роботи [5].
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Важливе значення має прийнятий у 2011 р. Закон України «Про
доступ до публічної інформації», який визначив екологічну
інформацію суспільно необхідною, а право на доступ до екологічної
інформації абсолютним правом громадян, якому кореспондує
обов’язок необмеженого кола осіб надавати таку інформацію [6].
Отже, зрозумілі спроби законодавчих органів створити
досконалу та ефективну систему правових норм, що регулюють
право громадян на екологічну інформацію. Проте, неможливо не
відзначити, що дані спроби не в повній мірі розкривають
конституційне право на отримання екологічної інформації. Тому, на
нашу думку, доцільно внести зміни та доповнення до існуючих
нормативних актів або ж прийняти окремий закон про екологічну
інформацію, який би забезпечив більш детальну, чітку та зрозумілу
регламентацію права громадян на екологічну інформацію. Також
корисним у вдосконалені для України був би досвід іноземних
держав, в яких на сьогодні право громадян на екологічну
інформацію детально регламентовано, забезпечено вагомою
системою правових гарантій та яке займає одне з провідних місць
серед усієї сукупності екологічних прав громадян.
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Олександра Койцан
Науковий керівник - доц. Нежурбіда С. І.
Система органів поліції на Буковині 1774-1918 рр.:
проблеми становлення, формування та розвитку
У 1774 р. Росія і Туреччина уклали Кючюк-Кайнарджійський
мирний договір, за яким Буковина перейшла під панування Австрії
[9]. Після чого починається трансформація поліцейських органів на
австрійський лад.
Буковина знаходилась під пануванням Австрії та АвстроУгорщини з 1774 по 1918 рр. Ми пропонуємо розділити загальний
період імперського панування на три підперіоди, що обумовлені
суттєвими змінами та розвитком структури поліції.
Найвищою ланкою у системі поліцейських органів був
імператор Австрійської Імперії. Польськомовні джерела вказують
на те, що наступною ланкою були дирекції поліції, які
створювались
за
наказом
імператора
з
урахуванням
адміністративного поділу імперії. Третьою ланкою в системі
даного підперіоду були комісари. Відповідно до службових
інструкцій, окружних комісарів на посади своїм указом призначав
австрійський імператор за поданням губернатора [2, c.145-153]. О.
Бальзер зазначає, що чисельність комісарів у циркулах була
незначною. Призначалось не більше чотирьох комісарів на округ
(циркул) [1]. Виконавчим органом у низовій управлінській
структурі поліції були так звані мандатори. Відповідно до таємних
імперських указів, в циркулях відбувалось формування таємної
агентури, що передувала створенню таємної поліції що діяла за
розпорядженнями імператора [2].
У другому підперіоді очолює систему поліції на Буковині
Імператор Австрійської Імперії. 1793 рік став значущим для поліції
того часу, оскільки за наказом Імператора у Відні засновано
Міністерство поліції якому підпорядковувались дирекції поліції [2].
У 1852 р. Міністерство поліції було перейменоване у
Міністерство внутрішніх справ. Саме у цей період починається
стрімкий розвиток «таємних підрозділів». О. А. Маркова у своїй
праці вказує, що уряд разом з Міністерством внутрішніх справ
створили низку шпіонив. У 1852 році відбулось запровадження
інституту державної жандармерії.
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Третій підперіод розпочинається у 1869 р. з час визнання
Буковини коронним краєм Австро-Угорської імперії. Перш за все
реформ зазнала така структурна одиниця як державна
жандармерія. Спираючись на законодавство того часу можемо
зробити висновок, що з 1871 р. жандарми перестали
підпорядковуватись безпосередньо Міністерству внутрішніх справ
Австрії – загальнодержавному органу, а перейшли у
підпорядкування місцевому органу – Чернівецькій дирекції поліції
[10, c.14].
Також виникла необхідність створення крайового органу, який
би відповідав за діяльність таємних агентів. Таємна поліція почала
діяла під керівництвом Чернівецької дирекції поліції[5]. Для
регулювання діяльності поліції був створений Департамент поліції
[6]. Низовою ланкою системи стали поліцейські групи.. А. Є.
Закревський робить детальніший поділ поліцейських органів за
їхньою спеціалізацією: водна, військова, політична, санітарна,
торгова, шляхова, адміністративна, польова.
Відомості Державного архіву Чернівецької області вказують на
існування у місті Новоселиця погранично-поліцейського
комісаріату, також митного пункту у м. Бояни [7]. Отже, можна
зробити висновок про існування прикордонної поліції.
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Ірина Лиськова
Науковий керівник – асист. Кушнір Н.М.
Проблематика закріплення принципів
адміністративного процесу у законодавстві України
В українському законодавстві відсутній вичерпний переліку
принципів адміністративного процесу для всіх видів
адміністративних проваджень, що значно ускладнює їх
дотримання в процесі розгляду адміністративних справ.
Розглянемо деякі з принципів детальніше:
- принцип верховенства права. Згідно з ч.2,ст.19 Конституції
України, органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України. Подібні вимоги містить і в
ч.2, ст. 6 Конституції України.
- принцип законності. Даний принцип передбачає неухильне
дотримання законів та підзаконних актів усіма учасниками
адміністративного процесу. Це стосується як владних суб'єктів,
уповноважених до розгляду адміністративних справ, так і будьяких інших учасників адміністративного процесу.
- принцип демократизму. Головна ідея цього принципу –
закріплення в юридичних нормах механізмів та інститутів
представницького і безпосереднього народовладдя, за
допомогою яких громадяни можуть брати участь в управлінні
державними і суспільними справами, захищати свої права і
свободи (ст. 5 Конституції України) [4, c. 40].
- принцип юридичної рівності громадян перед законом.
Даний принцип забезпечує юридичну рівність громадян у всіх
сферах їх життєдіяльності ( ст. 24 Конституції України).
- принцип справедливості. Принцип справедливості
передбачає неупередженість, правильність, обґрунтованість та
адекватність реагування держави на той або інший акт правової
поведінки.
- принцип правосуддя виражає гарантії захисту суб'єктивних
прав у судовому порядку (Конституції України ст. 55).
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- принцип використання національної мови. Розгляд
конкретних справ ведеться державною мовою України, проте
громадянин, який не володіє українською мовою, може брати
участь у процесі, користуючись своєю рідною мовою. (ч. 2 ст.
15 Кодексу адміністративного судочинства).
Отже,
важливо,
що
далеко
не
всі
принципи
адміністративного процесу містяться у нормативних актах, які
регулюють розгляд справ про адміністративні правопорушення
та здійснення правосуддя в адміністративних судах. Так в
Кодексі про адміністративні правопорушення згадується лише
три принципи адміністративного процесу – принцип законності
(ст. 245) рівності (ст. 248) та гласності (ст. 249). Кодекс
адміністративного судочинства України наголошує про сім
принципів здійснення правосуддя в адміністративних судах:
верховенство права, законність, рівність всіх учасників процесу
перед законом і судом, змагальність сторін, гласність і
відкритість процесу, забезпечення апеляційного та касаційного
оскарження рішень адміністративного суду й обов’язковість
судових рішень. Нормативні акти, які регулюють решту
адміністративних проваджень, не містять нормативного
закріплення видів і змісту принципів таких проваджень.
Відсутність нормативного закріплення вичерпного переліку
принципів адміністративного процесу для всіх видів
адміністративних проваджень ускладнює їх дотримання в
процесі розгляду адміністративних справ. Тому досить
актуальна тема закріплення принципів адміністративного
процесу не лише на доктринальному, а й на законодавчому
рівні.
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Логуш Наталія
Науковий керівник – доц. Гураленко Н.А.
Поняття та ознаки правосвідомості: онтологічний
вимір
Категорія правосвідомість – являє собою складний феномен,
що має різні аспекти філософського, юридичного, соціальнополітичного та морального змісту. Вона становить сферу
суспільної свідомості і виступає елементом правового буття,
невід’ємним компонентом механізму правового регулювання.
Незважаючи на те, що до сьогодні більшість складових
поняття правосвідомості вченими вже знайдено, досягти
чіткості та ясності у з’ясуванні сутності цього явища все-таки не
вдалось. У науковій літературі зміст даного поняття
інтерпретують з позицій різних наук: правознавства, соціології
та психології. Зокрема, у правознавстві правосвідомість
визначається як сфера свідомості, що відображає правову
дійсність у формі юридичних знань, оцінних ставлень до права й
практики його реалізації, соціально-правових установок і
ціннісних орієнтирів, що регулюють поведінку людей в
юридично значущих ситуаціях. У контексті соціології
правосвідомість розглядається як специфічна риса відображення
особою закономірностей існування соціальної форми матерії.
У рамках психології правосвідомість досліджується як
специфічна форма свідомості, яка охоплює правові знання
людей, їх мислення, чуття й емоції, їх ставлення до оточуючих
правових явищ.
Окреслена проблема поняттєвої розбіжності вимагає не
просто
коректності
застосування
логічних
правил
диференціювання,а й окреслення «пласту» загальнотеоретичних
особливостей цього складного феномену. Серед істотних
характеристик,
які
відображають
природну
сутність
правосвідомості й дозволяють відрізнити останню від похідних і
суміжних понять можна назвати такі:
- правосвідомість є одним з різновидів суспільної свідомості.
Поряд із іншими формами суспільної свідомості їй властиво
відображувати навколишній світ, однак не увесь, а лише певний
його аспект – правову дійсність [1, с.785].
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- правосвідомість має яскраво виражений аксіологічний
характер. Вона оцінює правове буття через призму категорій
«законного і незаконного», «справедливого і несправедливого»,
«морального і аморального» [3, с.520].
- носіями правосвідомості є різні суб’єкти права: особистість,
громадські об’єднання, державні органи та їх посадові особи,
юристи-практики, суспільство в цілому [1, с.785].
- правосвідомість – це саморефлексія, відображення правової
реальності
крізь
призму
індивідуального
інтересу.
Правосвідомість виступає як елемент мотивації дій індивіда,
соціальних груп у відповідності до вимог норм права [2, с.774].
- об’єктом пізнання правосвідомості зазвичай є чинне право в
усій багатоманітності його виявів (правові відносини, правова
поведінка або діяльність, практика реалізації права тощо) [1, с.785].
Отже, аналізуючи все вищесказане, можна визначити
правосвідомість як різновид суспільної свідомості, що
відображає ставлення людей до права, правового способу життя
в системі правових знань, правових почуттів, переконань;
виробляє оцінку діючої в суспільстві правової теорії та
юридичної
практики,
визначає
можливі
шляхи
їх
удосконалення, виходячи з вимог загальнолюдських цінностей,
ідей справедливості та моральності.
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Роман Луців
Науковий керівник – доц. Тарануха В. П.
Проблема класифікації принципів
адміністративного процесу
Кожний принцип здійснення правосуддя в адміністративних
справах, закріплений законодавцем у нормах діючого Кодексу
адміністративного судочинства України, виконує своє
функціональне призначення в організації та діяльності
адміністративних судів.
Разом із тим, вони діють не
розрізнено, а в певній сукупності, оскільки об’єднані загальною
метою – організувати діяльність судових органів, забезпечити
належний розгляд адміністративної справи, закріпити належне
виконання прав та обов’язків всіх учасників процесу.
Дискусії
щодо
визначення
системи
принципів
адміністративного процесу та її класифікації так і не призвели
до вироблення остаточного та єдиного підходу з цього питання.
У загальному вигляді цьому питанню приділяли увагу такі
вчені, як А.М. Колодій, О.М. Бандурка, М.М. Тищенко, Н.М.
Чепурнова, П.М. Рабинович, В.Г. Перепелюк та інші.
З
оновленням
адміністративно-процесуального
законодавства деякі аспекти зазначеної проблеми знайшли своє
відображення також у працях В.Б. Авер’янова, Р.О. Куйбіди,
В.І. Шишкіна, Н.В. Александрової, В.Є. Курінного, В.В.
Копєйчикова та ін. Наукову цінність становить визначення
сукупності критеріїв класифікації на підставі узагальнення
доктринальних напрацювань останніх років. Дослідження
вказаних завдань і є метою моєї статті.
Найбільш часто у науковій юридичній літературі
зустрічається класифікація принципів на: 1) загально правові –
поширюються, без винятку, на всі галузі національного права
(наприклад, принципи свободи, справедливості, рівності,
гуманізму, демократизму, верховенства права та законності [1,
c.261; 2, c.147-150]); 2) міжгалузеві - діють у межах кількох
галузей права; 3) галузеві – функціонують винятково у межах
однієї конкретної галузі права [3, с.57; 4, с.53].
Виходячи з вищенаведеної класифікації, до загальних
принципів
судочинства
варто
зарахувати
принципи
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верховенства права і законності. До міжгалузевих принципів: а)
принцип рівності усіх учасників процесу перед законом і судом;
б) принцип гласності судового розгляду; в) принцип
змагальності; г) принцип диспозитивності. До галузевих
принципів, наприклад в адміністративному судочинстві –
принцип офіційного з’ясування обставин у справі.
Класифікація принципів адміністративного процесу може
здійснюватись також за такими критеріями: 1) за сферою
поширення – загальноправові, галузеві, міжгалузеві; 2) за
способом нормативного закріплення – принципи, закріплені у
Конституції України або у законодавчих нормативно-правових
актах і принципи, які реалізуються в судовій практиці; 3) за
об’єктом впливу – принципи, які визначають процесуальноправову діяльність адміністративного суду, та принципи, які
визначають процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у
справі (сторін, третіх осіб, представників сторін і третіх осіб); 4)
за предметом правового регулювання: а) принципи організації
правосуддя (судоустрою і судочинства), а також функціональні
(принципи процесуальної діяльності – судочинства); б)
принципи, які визначають зміст процесуальної діяльності
(офіційне з’ясування всіх обставин справи, диспозитивність,
змагальність тощо); в) гласність, відкритість. Запропонована
класифікація дозволяє уникнути протиріч у термінології.
Отже, можна зробити висновок що класифікація принципів
може будуватися як на загальних, так і на функціональних
ознаках. Як наслідок, усі вищенаведені класифікації принципів
теоретично виправдані, оскільки вони переслідують ті або інші
прагматичні цілі.
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Іван Малецький
Науковий керівник – доц. Тарануха В.П.
Адміністративна юрисдикція: форма та порядок
застосування
Більша частина проваджень, які складають структуру
адміністративного процесу, спрямована на регулювання
правовідносин позитивного характеру, що виникають у ході
виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів. Проте
порушення вимог правових норм вимагають відповідного
реагування з боку держави. Ця обставина зумовлює існування
особливого роду правоохоронної діяльності, зміст якої складають
розгляд справ про правопорушення, інші правові спори по суті та
прийняття по них відповідних рішень. У процесі такої діяльності
вирішується юридична справа, здійснюється правовий захист
порушених або оспорюваних інтересів, виноситься державновладне рішення про застосування відповідної правової санкції,
відновлення порушеного права.
Ця діяльність, яка має назву «юрисдикція», характерна і для
адміністративного процесу. Тому частину проваджень у структурі
адміністративного процесу
можна охарактеризувати як
адміністративно-юрисдикційні. До них належать: провадження за
скаргами громадян; дисциплінарне провадження у справах щодо
стягнення за завданої шкоди; провадження по застосуванню
заходів адміністративного попередження та припинення;
провадження в справах про адміністративні правопорушення;
адміністративно-судочинні провадження [1, с. 23].
Адміністративно-процесуальна форма, як і інші види
юрисдикційної діяльності, передбачає змагальність процедури
вирішення справи. Це означає, що сторони у спорі або винні у
вчиненні правопорушення не є пасивними спостерігачами
вирішення справи юрисдикційним органом. Вони наділені
достатньо широким арсеналом процесуальних прав, що дозволяє
їм активно захищати свої інтереси, надавати докази, висувати
клопотання, оспорювати пред'явлені докази у вчиненні
адміністративного правопорушення [3, с. 28].
Особливе місце у системі адміністративно-юрисдикційних
органів посідають суди. При цьому треба мати на увазі, що
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адміністративне судочинство в справах про адміністративні
правопорушення виступає як різновид звичайного правосуддя і
його не можна розглядати як форму управлінської діяльності,
оскільки суд не є органом управління. В іншому випадку
ігнорується принцип розділу влади на законодавчу, виконавчу
та судову. Застосовуючи заходи адміністративного стягнення за
адміністративні правопорушення, суддя здійснює не виконавчорозпорядчу діяльність, а функції правосуддя. Розгляд
адміністративного делікту протікає у відповідній процесуальній
формі та ґрунтується на закріплених у законі принципах
правосуддя. Як правосуддя в адміністративних справах варто
розглядати і діяльність суду з вирішення позовних заяв
громадян на неправомірні дії чи бездіяльність органів та
посадових осіб, що порушили права громадян. Ураховуючи
викладене, правосуддя в адміністративних справах треба
розглядати як інститут адміністративної юстиції [2, с. 74-75].
Адміністративно-юрисдикційна діяльність ґрунтується на
певних принципах, які дозволяють відобразити специфіку
об'єднання в ній рис виконавчо-розпорядчої діяльності та
правосуддя в адміністративних справах. Такими принципами є:
законність, професіоналізм, захист інтересів держави і особи,
об'єктивна істина, змагальність, офіційність, економічність та
інші [1, с. 25].
Отже, адміністративна юрисдикція полягає в розгляді
адміністративно-правових спорів, справ про адміністративні
правопорушення у встановленій законом адміністративнопроцесуальній формі спеціально уповноваженими на те
органами (посадовими особами), які наділені правом розглядати
спори та накладати адміністративні стягнення.
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Оксана Мацик
Науковий керівник – доц. Тарануха В.П.
Окремі питання вдосконалення адміністративного
законодавства України в контексті досвіду ЄС
Процес інтеграції України до європейського правового
простору
передбачає,
серед
іншого,
повномасштабне
реформування вітчизняної правової системи. Досвід багатьох
європейських країн свідчить, що адміністративні суди можуть
бути доступним і ефективним інструментом захисту прав, свобод і
інтересів людини від порушень із боку органів державної влади та
місцевого самоврядування. Тому врахування здобутків
європейських держав у сфері адміністративного процесу,
правових стандартів, вироблених на загальноєвропейському рівні,
дослідження практики Європейського суду із прав людини є
необхідною умовою розробки і вдосконалення теоретичного та
нормативного підґрунтя функціонування адміністративних судів в
Україні.
Однією із проблем українських адміністративних судів є
розгляд справи у «розумний строк». Дотримання даного критерію
проблемне не тільки у нашій країні, але й у багатьох інших
державах. Хоча це і не випливає із буквального тлумачення
пункту 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини й основних
свобод (1950 р.), в окремих державах обов’язкова досудова стадія
розгляду справи відповідним адміністративним органом. Отже,
відповідність розгляду справи судом зазначеному критерію
залежить від тривалості досудової процедури. Саме тому для
захисту прав особи доцільним може бути обраховувати строки
розгляду із моменту подання звернення до відповідного
адміністративного органу. Європейський суд при розгляді скарг
про перевищення розумних строків, про які йдеться в ст. 6, також
враховує строки виконання судового рішення.
Ще одне питання, яке заслуговує на увагу, – справедливий
розгляд справи. Розгляд судом адміністративної справи має
відбуватись у межах змагального процесу. У принципі
змагальності закладено, що кожна із двох сторін у судовому
процесі має право отримувати інформацію про факти і аргументи,
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якими володіє інша сторона, а також користуватись однаковими
можливостями
надання
відповіді
іншій
стороні.
В адміністративних справах це передбачає також і те, що особа
повинна мати доступ до документів, котрі надає суду відповідний
орган публічної влади. Європейський суд із прав людини визнавав
порушення ст. 6 (Конвенції 1950 р.) у випадках, коли національні
суди ухвалювали рішення, посилаючись на аргументи, про які
заявникам не було нічого відомо; коли одній стороні було
відмовлено у доступі до документів, що знаходились у справі;
коли було відмовлено у можливості надати певні докази; коли суд
розглянув доводи лише однієї сторони, а також коли одна із сторін
не була поінформована про дату, коли відбувалося слухання у
справі проти цієї сторони Ключовим моментом у реалізації
принципу рівних можливостей з погляду суду є те, що національні
суди мають довести свою готовність забезпечувати ефективне
здійснення гарантованих у ст. 6 прав.
Виходячи з наведеного вище, можна зробити висновок, що для
України важливе врахування передових здобутків європейських
держав у галузі судового захисту прав особи у відносинах з
органами публічної влади та більш високих стандартів, утілених у
законодавстві окремих європейських держав.
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Павло Микитчак
Науковий керівник - доц. Тарануха В.П.
Порядок вручення судової повістки
у цивільному процесі України
Судове повідомлення носить інформативний характер, тобто
являє собою інформування осіб, які беруть участь у справі, про
вчинення процесуальних дій по справі, в яких участь цих осіб не
є обов'язковою. Судовий виклик являє собою невід’ємну
частину цивільного провадження по справі, оскільки забезпечує
явку осіб, участь яких у процесі обов’язкова.
Судовий виклик – це вимога з’явитися до суду, котра
адресується тим учасникам цивільного процесу, які зобов’язані
з’явитися до суду. Ця вимога може стосується свідків та інших
осіб, які сприяють здійсненню правосуддя [2, с.244].
Стаття 74 ЦПК України регулює основні положення щодо
того кому і як надсилаються судові повістки, строки їх
4вручення тощо. У ч.3 ст.74 зазначено, що повістки про виклик
у суд надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам,
експертам, спеціалістам, перекладачам, а судові повісткиповідомлення - особам, які беруть участь у справі з приводу
вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є
обов'язковою [1, с.56].
Повістки надсилаються за адресою, вказаною самими
сторонами або іншими учасниками справи, рекомендованим
листом із повідомленням про вручення або через кур'єрів.
Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а у
разі відкладення розгляду справи про час i місце наступного
засідання може бути повідомлено під розписку [3].
Порядок вручення судових повісток регламентується в статті
76 ЦПК України, зокрема, судові повістки, адресовані фізичним
особам, вручаються їм під розписку, а юридичним особам —
відповідній службовій особі, яка розписується про одержання
повістки [1, с.57]. Для того, щоб суд володів інформацією про
одержання повістки, повідомлення, адресатом разом з повісткою
надсилається зворотна розписка. Повістки про виклик,
адресовані фізичним особам, вручаються їм особисто. При
одержанні повістки останні ставлять свій підпис на зворотній

433

розписці. Після цього розписка підлягає поверненню до суду з
зазначенням часу її одержання адресатом. Повістка, адресована
юридичним особам вручається відповідній службовій особі, яка
також розписується про її одержання на зворотній розписці [2,
с.245].
У разі відмови адресата одержати судову повістку особа, яка
її доставляє, робить відповідну помітку на повістці і повертає її
до суду. Особа, яка відмовилася одержати судову повістку,
вважається повідомленою.
Особам, які проживають за межами України, судові повістки
вручаються в порядку, визначеному міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
в разі відсутності таких - через дипломатичні представництва та
консульські установи України за місцем проживання цих осіб
[3].
Узагальнюючи вищезазначене, можна сказати, що чинний
Цивільний процесуальний кодекс України досить детально
регулює порядок вручення судових повісток, їх зміст та
передбачає способи вручення судових повісток особам, місце
проживання (перебування, знаходження) яких змінене або
невідоме. Також передбачений розшук відповідача. Проте цим
кодексом недостатньо врегульовані строки вручення судової
повістки-виклику, сказано лише, що остання повинна бути
вручена не пізніше, ніж за три дні до судового засідання;
стосовно ж судової повістки-повідомлення – вищезазначений
закон обмежився терміном «завчасно».
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Ольга Мисіна
Науковий керівник - доц. Паскар А.Л.
Диспозиція як первісний елемент процесуальноправової норми
Актуальність дослідження процесуально-правових норм, а
також елементів, які їх складають, засновується на тому, що на
сучасному етапі в нашій державі відбувається активне
реформування всіх галузей судочинства. Унаслідок цього
прийнято низку кодифікованих актів, зокрема, Цивільнопроцесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства,
Кримінально-процесуальний кодекс України. Проте для того,
щоб ці акти могли повною мірою виконувати покладене на них
завдання щодо регулювання процесуальних відносин у певній
галузі права, необхідно, щоб «цеглини», що лежать в їх основі
(процесуально-правові норми), задовольняли основні теоретичні
та практичні вимоги.
За С. С. Алексєєвим, процесуальні норми визначаються як
особливий різновид правових норм, яким притаманні всі ознаки,
властиві будь-яким нормам права загалом. Учений формулює
основні властивості процесуально-правових норм, спираючись
на їх призначення. Він також указує на те, що процесуальні
норми, як і інші норми, слугують певним масштабом поведінки,
їхнє призначення у правовому регулюванні полягає в тому, щоб
регламентувати поведінку суб’єктів. Вони мають властивість
формальної
визначеності,
загальнообов’язковості,
не
персоніфікування, неодноразовості дії, а також забезпечуються
можливістю державного примусу [1, с.51].
П. Ф. Єлісейкін у якості вихідного первісного елементу в
процесуальному праві визначає диспозицію [2, с.50].
Аргументом на користь висловленої думки можна прийняти те,
що основними юридичними фактами, що опосередковують
процесуальні правовідносини, є процесуальні дії і, власне, самі
процесуальні правовідносини, які являють собою реалізацію
суб’єктивного права або юридичного обов’язку, тобто певну
поведінку, передбачену процесуальною нормою. При цьому
умовою дії однієї диспозиції (гіпотезою) є реалізація іншої
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диспозиції [3, с.180].
З огляду на важливість норми як первинного елементу
побудови права і законодавства, у будь-якій галузі
процесуального права особливої ваги набуває питання
визначеності й чіткості основних елементів норм. Особливо це
стосується диспозиції як вихідного, первісного елементу, адже
процесуальні норми регламентують порядок судочинства. У
результаті їх застосування права особи можуть бути відновлені
чи захищені, або навпаки – обмежені. Суб’єкти процесуальної
діяльності у своїх діях також повинні спиратися виключно на
вимоги конкретних нормативних приписів, не відступати від
них за жодних обставин. Це означає те, що зміст норм кожної
статті процесуального акта повинен бути однозначним, чітким і
зрозумілим. Якщо процесуальна норма сформульована
правотворцем неоднозначно, це може призвести до
неправильного застосування закону.
Отже, оскільки процесуально-правові норми виступають
першоосновою процесуального правового регулювання,
забезпечують нормативне регулювання правовідносин, які
виникають в ході охоронної діяльності уповноважених органів,
то при їх творенні повинні суворо дотримуватись вимоги
визначеності й чіткості їх основних елементів, у тому числі
первісного елементу – диспозиції.
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Ольга Олексюк
Науковий керівник – доц. Шевчук А. В.
Проблемні аспекти визначення суспільної моралі
у кримінальному праві
Суспільна мораль постає як багатозначне та багатоаспектне
поняття, що досліджується і використовується багатьма
суспільними науками: етикою, філософією, психологією,
соціологією та іншими. Не становить виняток і юридична наука,
яка тлумачить мораль у праві.
При цьому головна відмінність тлумачення суспільної моралі
в праві полягає в тому, що тут мораль розглядається не як
різновид суспільної свідомості, а як об’єкт правового захисту.
За класифікацією, вжитою у Кримінальному кодексі України
(далі – ККУ), виокремлюються злочини проти громадського
порядку та моральності (р-л 12, ст. 293-304) [1]. Водночас,
аналізуючи зміст нормативних приписів, зазначених у згаданих
статтях ККУ, науковці – автори Науково-практичного коментарю
(зокрема, В.О. Навроцький) до відповідних положень КК України до
об’єкта відповідних злочинних посягань (проти моральності)
відносять саме моральні засади суспільства [3, с.754]. При цьому
А.В. Ландіною також сформульовано висновок, що за кримінальним
законодавством України охоронятися має саме моральність, а не
мораль [4, с.194].
Огляд законодавства України дає змогу зробити висновок
про існування групи злочинів, які безпосередньо посягають на
суспільну мораль. Проте не можна виключати і те, що кожне
суспільно небезпечне діяння за своєю суттю є аморальним і
тому знайшло своє закріплення в ККУ. Беззаперечним виступає
той факт, що в суспільстві об’єктивно існують відносини
громадської моралі, які потребують кримінально-правового
захисту з боку держави. Це є приводом для з’ясування
загального поняття моралі як явища соціального буття, категорії
загальнолюдського рівня.
Суспільна мораль може позначатися як «публічна мораль» (Т.
Нагель, А. Разін,), «соціальна етика» (А. Ріх), «інституційна етика»
(Р. Хардін) тощо. Водночас проблематика неоднозначності поняття
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суспільної моралі досить повно спричинена неузгодженістю понять
– варіативністю перекладу з іншомовних джерел: з російської мови –
терміну «общественная мораль», з англійської – «public morality», з
німецької – «offentliche Sittlichkeit» та з французької – «moralite
publique»[5, с.177].
У ст. 1 Закону України «Про захист суспільної моралі»
визначено суспільну мораль як систему етичних норм, правил
поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних
духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь,
гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість [2].
Навіть найменший аналіз лише деяких, вищенаведених,
сформульованих у чинному законодавстві України позицій з
приводу оформлення термінологічного апарату, пов’язаного із
захистом суспільної моралі, вказує на неоднорідність
відповідних
термінологічних
конструкцій.
Водночас,
закріплення на нормативному рівні необхідності захисту
суспільної моралі вимагає і більш чіткого розуміння специфіки,
змісту та обсягу даного явища, яке має захищатися правовими
засобами. Це порушує питання про необхідність комплексного
концептуально-понятійного окреслення змісту феномену
суспільної моралі.
Питання захисту суспільної моралі на даному етапі розвитку
є невідкладними. Необхідність захисту суспільної моралі
правовими важелями та регуляторами зумовлює постановку
проблеми дослідження правового регулювання захисту
суспільної моралі в сучасній Україні.
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Олексій Остафійчук
Науковий керівник – доц. Волощук О.Т.
Місце Президента України в системі органів державної
влади
Президент України поряд із парламентом є чи не найбільш
авторитетним органом, який володіє величезною владою у
політичному житті суспільства, однак дотепер невизначеним
залишається питання щодо місця Президента в механізмі держави,
заснованому на конституційному принципі розподілу влади.
Безперечно, в українській науці конституційного права приділяється
суттєва увага проблемі визначення правового статусу Президента.
Зокрема, значний внесок в цьому напрямку науки зроблено такими
вченими, як Ф. Бурчак, В. Погорілко, В. Шаповал тощо. Та,
незважаючи на велику кількість досліджень, питання щодо місця
Президента в системі органів державної влади досі залишається
дискусійним і потребує більш прискіпливої уваги дослідників.
Конституція України 1996 р. проголошує принцип розподілу влад,
однак Президента України не відносить до жодної гілки влади.
Конституційна формула щодо статусу глави держави має такий
вигляд: Президент України є главою держави. Таке узагальнене
положення призводить до того, що доволі по-різному
сприймається даний інститут державної влади як серед учених,
так і серед політиків. Так, А. Кудряченко вважає, що
Конституцією України інституту Президента відведено
особливе місце в системі органів державної влади. Президент
формально не є главою виконавчої влади, втілюючи єдність
держави і державної влади в цілому, а не тієї чи іншої її гілки.
Глава Української держави займає, по суті, найвище місце у
внутрішньополітичному житті і на міжнародній арені [3, с.99106]. В Україні ряд науковців вважає, що доцільно виділити
“президентську владу” як четверту гілку влади. С. Агафонов
стверджує, що ст. 6 Конституції України “не дає відповіді на
питання про те, до якої гілки влади належить Президент
України”. І далі продовжує: “Схоже, що ні до якої. Він не має
права приймати закони, не може здійснювати суддівські
функції, не очолює виконавчу владу” [1, с.26]. Про владу
Президента, яка має самостійний характер, вказує В. Погорілко
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[4, с.11-12]. Не погоджуючись з даною позицією, ми вважаємо
за необхідне визнати не існування нової гілки влади, а особливе
становище Президента України у системі розподілу влади, не
тільки як глави держави, але і як специфічного інституту,
наділеного широким спектром владних повноважень. Фактично
Президент знаходиться не тільки “поза” системою розподілу
влад, він також знаходиться “над” гілками влади. Водночас
знаходження Президента “поза” і “над” системою розподілу
влад, не заперечує того факту, що глава Української держави
також продовжує залишатися і “всередині” цієї системи,
оскільки у своїй практичній діяльності він активно взаємодіє з
трьома гілками державної влади. Крім вищенаведених, існує
думка, що Президент України відноситься до виконавчої влади, це
обґрунтовується великим обсягом його компетенції в сфері
виконавчої влади [2, с.82-93]. З цим не можемо погодитись, адже
Президент України наділений широкими повноваженнями і щодо
законодавчої та судової гілок влади. Водночас факт невключення
Президента України до жодної з гілок влади не означає
невизначеності у питанні про правовий статус Президента. У світовій
конституційній практиці немає моделі розподілу влад у “чистому”
вигляді.
Отже, широкий спектр думок на правовий статус Президента
України ще раз доводить проблематичність даного питання. До того
ж, крім цієї проблеми, в наукові літературі порушуються й інші. Так,
деякі вчені та політики взагалі вважають, що необхідно звузити
повноваження Президента, а в майбутньому його ліквідувати (П.
Симоненко). Існування даних проблем пов’язане із тим, що інститут
Президента новий для України, а тому йде процес його формування
та пошуку найоптимальнішої моделі організації інституту президента.
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Вікторія Плаксій
Науковий керівник - доц. Паскар А. Л.
Спеціально-юридичні функції процесуального
права
Актуальність дослідження функцій процесуального права
засновується на тому, що на сучасному етапі розвитку
вітчизняної правової системи процесуальне право отримує все
більш важливе значення. У широкому значенні саме
процесуальне право виступає у якості гарантії захисту прав і
свобод людини і громадянина у сучасному суспільстві.
Процесуальне право, його призначення і функції останнім
часом виступають предметом пильної уваги науковців, зокрема
М. В. Джафарової, Е. Г. Лук’янової, Н. І. Матузова, А. В. Малько,
В. Н. Синякова та інших.
На думку М. В. Джафарової, без дослідження функцій
процесуального права в цілому неможливо об'єктивно оцінити
реальний стан механізму правового регулювання, оскільки в
сучасному суспільстві, де найважливішими цінностями
визнаються права і свободи людини, саме процесуальне право
виступає гарантом захисту її прав та свобод [1]. Тому на
сучасному етапі проблема функцій процесуального права
потребує поглибленого вивчення і уточнення окремих
положень.
Найбільш глибоко і повно на теперішній час проблема
функцій процесуального права розроблена російською
дослідницею Е. Г. Лук’яновою. Вона пише, що процесуальне
право - це відносно самостійний правовий блок у структурі
права, спрямований на вирішення та усунення аномалій
суспільних відносин, захист соціального порядку, прав і свобод
громадян. Досягненню цієї мети служать його спеціальноюридичні функції: охоронна, регулятивна [2, с.108]. Проте, інші
вчені, зокрема, Н. І. Матузов та А. В. Малько виділяють ще одну
групу функцій – загальносоціальні. Вищезазначені автори до
цієї групи включають наступні функції: 1) культурно-історичну;
2) виховну; 3) соціального контролю; 4) інформаційноорієнтуючу; 5) оцінну.
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Охоронна функція здійснюється шляхом владного впливу на
суспільні відносини з приводу їх різних відхилень від
нормального розвитку. Цей вплив в одних випадках
виражається в охороні певних суспільних відносин, в інших – в
заборону або обмеження, а також у витісненні та ліквідації
суспільно шкідливих соціальних зв'язків [2, с.90].
А. В. Малько пропонує називати охоронну функцію
процесуального права «обмежувальною функцією» юридичного
процесу [3, с.4]. Проте, термін «охоронна» видається більш
слушним, оскільки серед завдань процесуального права одним з
основних є охорона, а не обмеження. Відповідно, і зміст
указаної функції є саме охоронним.
Регулятивна функція здійснюється шляхом владного впливу
на поведінку учасників процесуальних відносин, напрямки
їхнього зовнішнього поводження із загальнообов'язковим
еталонам, позначеним законодавцем [2, c. 94].
Узагальнюючи вищезазначене, можемо констатувати
наступне: процесуальному праву як самостійній підсистемі
права притаманні функції, які поділяються на загальносоціальні
та спеціально-юридичні. До спеціально-юридичних належать
охоронна та регулятивна. Подальше удосконалення змісту і
процесу реалізації названих функцій сприятиме розвитку
інституту процесуального права та вдосконаленню практики
його застосування.
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Зоя Порушник
Науковий керівник - доц. Паскар А. Л.
Проблема класифікації юридичної процедури
Актуальність дослідження проблеми класифікації юридичної
процедури зумовлена її сутністю як складного юридичного
явища, що має багатоаспектний характер свого прояву, а також
її важливим практичним значенням для регулювання широкого
переліку юридичних процедур, які здійснюються у рамках
правового регулювання суспільних відносин.
Поняття процедури в праві В. Н. Протасов використовує як
родове, тобто сутність того чи іншого різновиду процедури та її
особливості визначаються ним за характером правового
відношення, реалізації якого даний різновид процедури слугує.
За цією ознакою В. Н. Протасов юридичну процедуру поділяє
на матеріальну, процесуальну та правотворчу [3, с.242].
В. Марчук і Л. Ніколаєва за характером діяльності, що
відбувається у певних процедурах розрізняють: 1) процедури
правостворювальні, які поділяються на: законотворчі
процедури; інші нормотворчі процедури, що охоплюють
творення
підзаконних
нормативно-правових
актів;
2)
правозастосовні процедури, які також поділяються на:
організаційні процедури; управлінські процедури; юрисдикційні
процедури;
юрисдикційний
процес;
квазіюрисдикційні
процедури; 3) організаційно-технічні процедури, тобто
процедури виконання окремих видів робіт [1, с.89].
Найбільш розгорнуту і повну класифікацію пропонує
К. В. Ніколіна, яка пише, що: 1) за змістом юридичної
процедури можливо виокремити: дозвільну юридичну
процедуру, що надає можливість забезпечити юридичну
свободу суб'єкта та реальну здатність суб'єкта здійснювати свої
права; забороняючу, змістом якої є забезпечення недопущення
вчинення юридично значимих дій з боку суб'єктів права з метою
забезпечення охорони існуючих відносин, що відображаються в
юридичних обов'язках пасивного змісту; зобов'язуючу, що
характеризується як засіб забезпечення належного виконання
обов'язку суб'єктами права, змістом якого є будівництво
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суб'єктами своєї активної поведінки так, як це передбачено
нормами права; 2) за формою реалізації права виокремлюються:
юридична процедура виконання права; юридична процедура
використання права; юридична процедура дотримання права;
юридична процедура застосування права тобто особливий
порядок вчинення уповноваженими суб'єктами юридично
значимих дій щодо вирішення конкретної справи відносно
конкретної життєвої ситуації та конкретних суб'єктів,
результатом якої є прийняття акту правозастосування; 3)
залежно від змісту юридичної процедури вони поділяються на:
процедура правотворчості, що передбачає підготовку та
прийняття
нормативно-правових
актів;
процедура
правозастосування, змістом якого є підготовка та прийняття
актів застосування права; процедура інтерпретації права, що
являє собою інтелектуально-вольову діяльність суб'єктів, яка
націлена на аналіз правової норми з метою встановлення та
роз'яснення її смислу [2, с.57].
Отже, єдиного усталеного підходу до визначення підстав і
власне до класифікації юридичної процедури вченими не
вироблено. Дослідивши окремі підходи, які існують у сучасній
науці до класифікації юридичної процедури, необхідно вказати,
що найбільш повною є класифікація К. В. Ніколіної. Вона має
загальний характер і відображає основні особливості
юридичних процедур. Проте можна стверджувати з огляду на
складність і багатоаспектність системи юридичних процедур,
що
сформульовані вченими критерії не є вичерпними і
проблема потребує подальшого дослідження.
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До проблеми зближення
інституційного та разового арбітражів
Практично 90 % зовнішньоекономічних договорів передбачає
вирішення спорів саме міжнародним комерційним арбітражем (далі МКА). Арбітражу віддають перевагу і підприємці, і юристи з різних
країн світу. Нині кількість арбітражів зростає постійно у світі, а з ними
і кількість арбітражних центрів. Зауважимо, що проблеми організації
та діяльності МКА у вітчизняній науковій літературі висвітлена
недостатньо, хоча окремі дослідження проводяться такими ученими:
А. С. Довгерт, О. Марушко, І. Г. Побірченко, Ю. Д. Притика,
Т. В. Сліпачук, Г. А. Цірат тощо. Водночас ґрунтовних праць не
вистачає , і тому є потреба у заповненні цього вакууму науки.
Загальновідомо, що основними видами міжнародного
комерційного арбітражу є постійно діючий (інституційний) арбітраж
та разовий арбітраж (так званий арбітраж аd hос). Нині найбільш
поширеними є інституційні арбітражі, які встановлюються при
торгово-промислових палатах, біржах, різних асоціаціях, організаціях
і т. п. Інституційний арбітраж організовується як арбітражна установа,
не входить до складу державного апарату і є недержавною установою.
На відміну від арбітражу аd hос, для інституційного арбітражу
характерна наявність власних правил процедури, які передбачають
порядок утворення складу арбітражу та вирішення комерційних
спорів [2, с. 10]. Разовий арбітраж створюється за угодою сторін у
конкретному випадку при виникненні спору. У кожного із цих видів
міжнародного комерційного арбітражу є свої переваги. Як показує
практика останніх років, арбітраж аd hoc є більш успішним при
вирішенні спорів, пов’язаних з фактичними обставинами справи:
якістю товару, визначенням його ціни тощо. Більшість таких справ
розглядаються швидко й ефективно. Проте за наявності складних і
заплутаних розбіжностей, особливо проблем, пов’язаних із
застосуванням права, застосування даного виду арбітражу може
призвести до невпевненості сторін, особливо щодо процедурних
питань, і до прийняття незадовільних для сторін рішень. У складних
справах переважно звертаються до постійнодіючих МКА, основна
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перевага яких полягає в тому, що вони є організаційно оформленими
органами, які надають арбітрам допомогу при розгляді справи. В тому
випадку, якщо одна зі сторін ухиляється від призначення зі своєї
сторони арбітра, довго не узгоджує його кандидатуру або сторони не
можуть дійти згоди щодо третього арбітра – головуючого, виникає
проблема, який орган повинен обрати арбітрів. В інституційному
арбітражі таке призначення проводиться головою чи президентом
цього суду. А щодо арбітражу аd hoc, то у випадку, якщо сторони не
уклали угоди, в якій би обрали компетентний орган для вирішення
даних проблем, то питання залишається відкритим і невирішеним,
оскільки такого органу немає, а це в свою чергу затягує розгляд
справи. Окремі вчені тепер схиляються до думки про переважання
інституційних судів. Але, на нашу думку, є підстави не погодитися з
таким твердженням. Уніфікація статутних норм арбітражу та
арбітражної процедури, яку можна простежити в чинному
національному законодавстві, міжнародно-договірних документах та
модельних правилах про арбітраж, дає підстави для висновку не про
пріоритетність інституційного арбітражу, а про зближення суду аd hос
й інституційного арбітражу та про деяку асиміляцію арбітражних
процедур. Тенденція зближення разового та інституційного
арбітражів – очевидний факт. Та, незважаючи на зближення
арбітражних процедур, а також деяких статутних підстав діяльності
арбітражних судів, треба відзначити, що зближення не може привести
до нівелювання двох різновидів міжнародного комерційного
арбітражу. Крім того, потрібно враховувати, що разовий арбітраж
може мати необмежену спеціалізацію та більш інтернаціональний
склад арбітрів, що має переваги при розгляді деяких спорів.
Отже, останнім часом у практиці вирішення торговельних спорів
спостерігається не переважання одного виду МКА над іншим, а
процес зближення видів і сприйняття арбітражу як загально правового поняття в цілому.
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Сутність конституційного процесу
Актуальність дослідження сутності конституційного процесу
зумовлена, насамперед, тим, що Конституція як Основний закон
держави регулює широке коло суспільно-правових відносин,
визначає зміст і загальний напрям розвитку практично всієї
правової системи. Дослідження у галузі конституційного
процесу здійснювали: Кравець І. А., Медведчук В. В., Скрипник
О. В., Стецюк П. Б., Ющик О. І. та інші вчені.
Єдності щодо визначення сутності конституційного процесу
серед дослідників до теперішнього часу не досягнуто.
Правознавців за їх поглядами на цю процесуальну категорію
можна розподілити на дві групи: на тих, хто вважає доцільним
широке трактування конституційного процесу, та на тих, хто
дотримується вузького трактування.
Так, у широкому розумінні конституційний процес
розглядається як елемент світового історичного розвитку, процес
розвитку цивілізованих держав [4, с.23]. Подібний широкий підхід
до визначення конституційного процесу залишає поза увагою
власне юридичну сутність цієї категорії, яка є основною і полягає у
реалізації норм конституційного права.
З іншого боку, при так званому вузькому підході конституційний
процес зводиться в основному до процесу прийняття і зміни
Конституції. Наприклад, П. Б. Стецюк вважає, що конституційний
процес, який визначається як процес підготовки та прийняття нової
Конституції, в Україні було розпочато з прийняттям Декларації про
державний суверенітет [3, с.158].
Такий підхід залишає поза увагою її провідну роль у правовій
системі держави. Тому можна погодитися з І. С. Куненко в тому,
що ні широкий, ні вузький підходи не розкривають сутності
конституційного процесу як правової категорії [1].
Дослідниця вважає, що конституційному процесу притаманні
ознаки законодавчого процесу, але, він може здійснюватися не
лише державною владою, а й громадянами у різних формах
безпосередньої демократії чи спеціально вповноваженими
органами. Тому конституційний процес визначається це як вид
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законодавчого процесу, а саме процес законодавчої діяльності,
який здійснюється органами державної влади, громадянами чи
спеціально уповноваженими органами та спрямований на
підготовку, розробку й прийняття та введення в дію основного
закону держави, його перегляд та внесення до нього змін [1].
Проте у цьому визначенні недостатньо розкритий саме
процесуальний бік конституційного процесу. Щоб його розкрити
необхідно додати, що конституційний процес може мати і
процесуальну форму реалізації конституційного судочинства.
Зміст цієї останньої категорії можна розуміти як сукупність
визначених нормами конституційного процесуального права
однорідних процедурних вимог до дій учасників судового
конституційного провадження, спрямованих на досягнення
певного матеріально-правового результату, пов’язаного із
здійсненням окремих повноважень Конституційного Суду щодо
гарантування конституційного ладу в Україні [2, с.124].
Отже, конституційний процес – це складна юридична категорія,
сутність якої можна визначити як процес законодавчої діяльності
органів державної влади, безпосередньо громадян чи спеціально
уповноважених органів, спрямований на підготовку, розробку,
прийняття, введення в дію та внесення змін до Основного закону
держави, в тому числі і шляхом конституційного судочинства,
який має у своїй основі сукупність визначених нормами
конституційного процесуального права процедурних вимог до дій
учасників конституційного провадження.
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Актуальні питання формування та розвитку
природно-заповідного фонду України
Серед усіх напрямків екологічної політики, природнозаповідна справа має стати одним із головних пріоритетів. Адже
ситуація у даній сфері протягом останніх років набуває
загрозливих тенденцій: розпаювання земель в межах територій
природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ), що нерідко
призводить до знищення унікальних природних комплексів,
відсутність дієвого контролю за цільовим використанням
територій та об’єктів ПЗФ тощо [4]. У цьому контексті можна
виділити наступні проблеми, що існують у сфері заповідної
охорони природи.
Перша проблема пов’язана з неналежним фінансуванням
об’єктів ПЗФ. Так, у Відкритому зверненні «Щодо відновлення
фінансування установ природно-заповідного фонду України,
підпорядкованих Держлісагентству» до Голови Верховної Ради
України, Комітету з питань бюджету та ін. органів і посадових
осіб зазначається, що у 2011-му р. на функціонування установ
ПЗФ, підпорядкованих Держлісагентству, з Держбюджету було
виділено 53,0055 мл. грв. (це 7,1% коштів, передбачених на
фінансування видатків та кредитів Держлісагентства). Ці кошти
надходили для потреб ПЗФ за окремим кодом програмної
класифікації видатків державного бюджету 1901080 –
"збереження ПЗФ". Тобто заповідники і національні парки мали
гарантії фінансування, адже використати ці бюджетні кошти на
якісь інші цілі було неможливо [5].
Але з 2012 р. ситуація змінилась: указаний вище код
програмної класифікації видатків на фінансування заповідних
територій Держлісагентства з Державного бюджету було
вилучено. У Законах про Державний бюджет на 2012 та 2013
роки зазначений лише код програмної класифікації видатків
1901060 – "ведення лісового і мисливського господарства,
охорона і захист лісів у лісовому фонді". Це означає, що об’єкти
ПЗФ не зможуть виконувати поставлені перед ними завдання з
охорони, відтворення та раціонального використання природних
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комплексів, адже виділення цільових коштів на це фактично
відсутнє.
Друга проблема стосується скорочення територій ПЗФ. Про
неї йшлося ще в травні 2008 р. на слуханнях Комітету з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України.
Ця проблема зумовлена, перш за все, тим, що по всій території
України межі територій ПЗФ практично не винесені в натуру.
А це призводить до того, що об’єкти ПЗФ не вносяться до
земельного кадастру, як наслідок - відбувається зміна цільового
призначення таких земель та в їх межах дозволяють
здійснювати забудову.
Третім аспектом, над яким варто замислитись, є
співвідношення площі ПЗФ із загальною площею держави, яке
існує в Україні та в країнах Європи (т.зв. показник
заповідності). Так, П. І. Гриник зазначає, що за останні роки
намітились негативні тенденції у розвитку мережі ПЗФ і
заповідної справи в цілому. Зокрема, знизилися темпи зростання
площі природно-заповідного фонду. Спостерігається значне
відставання розвитку системи територій та об’єктів ПЗФ в
Україні порівняно з країнами Європи, де показник заповідності
становить у середньому близько 15 відсотків.
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Вимоги до процесуальної форми
Значна кількість вимог, котрі висуваються до захисту прав та
інтересів громадян, стосуються саме процесуальної форми.
Деякі з них, а саме: доступність правосуддя, реалізуються
переважно саме через процесуальну форму. Інші, наприклад,
ефективність, засновані на взаємодії вимог до змісту та форми
судової процесуальної діяльності.
С. Ф. Демченко у своєму дослідженні формулює моральні
пріоритети судочинства за Біблією. До числа таких вимог
відносяться: рівність сторін, пріоритетність інтересів тих
категорій громадян, які соціально менш захищені; оцінка
судової діяльності залежно від ступеня її справедливості. Якщо
звернутися до конкретних наукових пропозицій, то А. А. Латкін
в якості вимог називає нормативність, системність,
універсальність, формалізм, доступність, економічність,
терміновість, визначеність, термінологічну адекватність та
наукову обґрунтованість [2, с. 25]. Серед запропонованих вимог
окремо варто виділити групу, що стосується усієї правової
системи та поширюється на будь-яку галузь, інститут, норму. До
цієї групи варто віднести: адекватність характеру матеріальних
відносин, прав та інтересів, що підлягають захисту;
раціональність; доступність; належний рівень гарантій.
Однією з основних вимог до процесуальної форми є її
адекватність. У процесуальній літературі широко обґрунтована
думка про встановлення відповідності між характером
матеріальних відносин, що підлягають захисту, та судовими
формами захисту. Отже, адекватність має забезпечувати
придатність процесуальної форми до вирішення тих конфліктів,
які віднесені до її підвідомчості [1, с. 111].
Також вимогою до процесуальної форми є раціональність.
У науці використання власне якості раціональності корелює з
такими категоріями, як процесуальна економія, оперативність,
своєчасність і ефективність судочинства тощо, що вимагає
відповідного пояснення [1, с. 113].
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Категорія доступності набуває все більшої актуальності і
характеризує певний якісний стан правосуддя в суспільстві.
Доступність
правосуддя
виконує
важливе
соціальне
призначення – стимулювати зацікавлених осіб звертатися за
захистом своїх інтересів до суду замість вирішення спорів
неправовими методами. Указана вимога, незважаючи на свій
суто процесуальний зміст, опосередковує також зв’язок права
матеріального та процесуального. Процесуальна форма може
бути сконструйована як найбільш універсальний та ефективний
інструмент вирішення конфліктів, але якщо використати цей
інструмент немає можливості, – вона стає непридатною [3, с.
64].
Нарешті, вимогою до процесуальної форми є достатній
рівень гарантій. Завдання справедливого вирішення справ
вимагає встановлення механізмів забезпечення справедливості
судочинства. Справедливе вирішення справи не є закономірним
результатом будь-якої процедури, відсутність зовнішніх,
«процедурних» вимог призведе до суб’єктивного розуміння
справедливості, що залежить від свідомості конкретного судді.
З наведеного вище випливає, що вимоги до процесуальної
форми відображають основні її грані та процес наближення до
оптимального судочинства. Виділення окремих вимог до
процесуальної форми умовний, оскільки в такому випадку
кожна із запропонованих якостей підлягає деякою мірою
штучному ізолюванню. Втілення в життя вимог до
процесуальної форми можливе лише в комплексі та взаємному
зв’язку.
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Стадія порушення адміністративної справи
Одним з найбільш дискусійних в доктрині сучасного
адміністративно-процесуального права є питання про стадії у
різноманітних провадженнях, у тому числі в справах про
адміністративні правопорушення, а також порядок їх
застосування.
Під стадією провадження в адміністративно-процесуальній
літературі розуміється підпорядкована загальній меті цього виду
провадження відносно його самостійна частина, яка поряд з
його загальними задачами має свої специфічні, властиві тільки
їй особливості та завдання, які визначають її зміст та
процесуальне призначення [1, с. 256].
Однією і з стадій провадження у справах про адміністративні
правопорушення є стадія порушення справи. Головне
призначення стадії порушення справи полягає в тому, що
вповноважена на це посадова особа органу внутрішніх справ у
передбаченій законом формі встановлює факт вчинення
адміністративного проступку [2, с. 78].
Більшість авторів вважають, що підставою порушення
справи є вчинення адміністративного проступку, а приводами –
заяви громадян і громадських об’єднань, повідомлення
державних органів і посадових осіб, повідомлення у засобах
масової інформації та ін. Інші, ведучи мову про необхідність
зазначити приводи та підстави для порушення справи,
розглядають лише підстави, не називаючи приводів [3, c. 69]. З
інших позицій до цього підходить А. В. Серьогін, який по суті
ототожнює підстави порушення адміністративної справи з
приводами до його порушення [4, c. 149].
Чинне адміністративне законодавство не має спеціальної
норми, в якій у концентрованому вигляді були б відображені
приводи та підстави порушення адміністративної справи, як це
вирішено в кримінальному процесі щодо порушення
кримінальної справи в ст. 94 КПК України [5]. Однак аналіз
адміністративної практики показує, що приводами до
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порушення адміністративної справи є: заяви або повідомлення
підприємств,
установ,
організацій,
посадових
осіб,
представників влади, громадськості, громадян (свідків,
потерпілих,
інших
зацікавлених
осіб);
повідомлення,
опубліковані в пресі; безпосереднє виявлення правоохоронними
органами ознак адміністративного правопорушення; явка з
каяттям [1, c. 259]. У період з 1997 до 2001 року в юридичній
літературі виділялася ще одна підстава порушення справи про
адміністративне правопорушення – вчинення особою злочину,
оскільки Указом Президії Верховної Ради Української РСР від
08.02.1977 року Про внесення змін і доповнень до
Кримінального кодексу Української РСР було передбачено
звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили
злочини, виправлення та перевиховання яких можливе без
застосування кримінального покарання [5].
Отже, сутність і цільове призначення стадії порушення
справи обумовлюється як необхідністю всебічного та
об’єктивного розгляду і вирішення публічно-правового спору
так і у передбаченій законом формі встановлення фактів
вчинення адміністративного проступку. Тому виділення стадії
порушення адміністративної справи має як доктринальне, так і
практично-прикладне значення.
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Презумпція невинуватості та правомірність дій
громадян як принципи адміністративного процесу
Значення правових презумпцій адміністративного процесу
зумовлено визнанням в Україні людини, її життя і здоров'я,
честі й гідності, недоторканності та безпеки найвищою
соціальною цінністю (ч. перша ст. З Конституції України) [1].
Презумпція невинуватості - це правове положення, згідно з
яким особа вважається невинуватою доти, доки її винуватість не
буде доведена в порядку, встановленому законом.
Дотримання презумпції невинуватості є одним із
найважливіших принципів, що істотно впливає на правове
становище громадянина в демократичному суспільстві. Ст. 62
Конституції України робить акцент на кримінальному примусі.
Ідеться про те, що особа вважається невинуватою у вчиненні
злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки
її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду [1]. Щоправда, притягнення до
адміністративної відповідальності теж має для особи негативні
наслідки, що робить актуальним і необхідним розгляд указаної
презумпції також і в рамках адміністративного процесу [2].
Істотною ознакою презумпції невинуватості є те, що ніхто не
зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні
протиправного діяння. З цього випливає, що обов'язок доводити
вину особи покладається на обвинувача, тобто на органи та
посадових осіб, які встановили факт скоєння протиправного
вчинку і порушили провадження в справі. Проте особа за своїм
бажанням має право доводити свою непричетність до вчинення
протиправного діяння. Ще однією ознакою є віднесення права
визнання особи винною у вчиненні адміністративного
правопорушення до компетенції тільки уповноважених законом
суб'єктів і фіксація офіційного визнання вини особи у
відповідному процесуальному документі - постанові у справі
про адміністративне правопорушення, яка набула чинності [2]. І
якщо у кримінальному процесі таким суб'єктом визнано тільки
суд, то у сфері адміністративного процесу при здійсненні
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юрисдикційного провадження до числа цих суб'єктів, крім суду,
належать різні органи й посадові особи. Вичерпний перелік їх
міститься в главі 17 КпАП [2]. Презумпція невинуватості
істотно впливає на об'єктивність, неупередженість розгляду
питання про винуватість особи у вчиненні адміністративного
правопорушення на стадії розгляду і розв'язання справи по суті.
Водночас ця презумпція повинна стати бар'єром для
негативного ставлення до громадянина в інших суспільних
відносинах у зв'язку з розглядом питання про його винуватість у
вчиненні правопорушення [3].
Презумпція правомірності правової позиції громадянина - це
правове положення, згідно з яким особа, яка подає скаргу, повинна
вважатися такою, яка має правомірні підстави для скарги доти, доки
інше не буде встановлено відповідно до закону [3]. Ця презумпція
найбільш характерна для провадження за скаргами громадян на
рішення дії чи бездіяльність органів та посадових осіб. Презумпція
об'єктивно зумовлена і є необхідною вимогою, з урахуванням якої
мають будуватися стосунки між громадянином та державою в особі
її органів [2]. Можна виділити такі ознаки цієї презумпції: попереднє визнання наявності підстав для подання скарги; - права та
обов'язки щодо доведення правомірності правової позиції
громадянина мають бути розділені між: а) громадянином, який
подає скаргу; б) органом (посадовою особою), що розглядає скаргу;
в) органом (посадовою особою), дії чи бездіяльність якого
оскаржуються; - рішення за скаргою не повинно ґрунтуватися на
припущеннях, а всі сумніви щодо правомірності правової позиції
громадянина мають тлумачитися на його користь [3].
Втілення в життя розглянених презумпцій адміністративного
процесу сприятиме істотному поліпшенню правового
регулювання адміністративно-процесуальних відносин.
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Проблеми визначення цивільного процесу
Категоріальний апарат цивільного процесуального права не є
сталою системою, змінюється й удосконалюється разом із
розвитком науки. Чітке визначення змісту цивільних
процесуальних термінів є важливим завданням науки,
запорукою достовірності отриманих результатів теоретичних
досліджень, основою законотворчого процесу, передумовою
професійності практичної діяльності. Особливе значення має
впорядкування теоретичних загальних засад галузі цивільного
процесуального права, зважаючи на це виникає потреба в
уточненні змісту терміну «цивільного процесу». Це завдання
сьогодні по-різному виконують науковці, пропонуючи
суперечливі й взаємовиключні концепції та теорії.
Мета дослідження - визначення поняття «цивільний процес».
Перш за все зазначимо, що особливістю терміну «цивільний
процес» є те, що цим терміном позначаються різні явища і
першим завданням дослідження є їхнє розмежування. Є.В.
Васьковський указує на три змістовні аспекти слова
використання «процес» в юридичній літературі: як кожна
окрема справа; як процесуальне право; як наука процесу [1,
с.134].
На нашу думку, суворе дотримання правил використання
поняття «цивільний процес» може призвести до надмірного
перевантаження юридичних текстів поясненнями, в яких може
втрачатися раціональне зерно дослідження. До того ж не в
кожному випадку зручно конкретизувати використання терміна
«цивільний процес» без уникнення повторень і надмірного
ускладнення. Тому при побудові наукових висновків треба мати
на увазі багатозначність цього терміна, що має відмінну
природу від різноманітних підходів власне до розуміння
сутності цивільного процесу.
Незважаючи на численні дослідження, серед науковців
розуміння цивільного процесу не одностайне. В основі
переважної більшості визначень є поняття діяльності. Ряд
авторів стверджують, що змістом процесу є процесуальна
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діяльність його суб'єктів, значення факту, що не викликає
сумнівів [2].
Однак такий підхід не єдиний, у літературі представлено
позиції щодо розуміння процесу як порядку здійснення
правосуддя, єдиних складних правовідносин, сукупності
правовідносин, діяльності та пов'язаних з нею правовідносин,
єдності
трьох
складових:
процесуальної
діяльності,
процесуальних відносин і процесуальної форми [3].
Отже, різноманітність поглядів на цивільний процес
свідчить, що це явище є багатоплановим і має різні зовнішні
прояви. При конструюванні визначень науковці беруть за
основу той чи інший бік процесу, віддаючи йому перевагу. З
цього приводу наголошується, що процес розглядається у двох
аспектах: статичному – як на нормативно-правовий порядок
вчинення процесуальних дій та в динамічному – як власне
діяльність по розгляду справ. Однак навряд чи буде
заперечуватись твердження про одночасну притаманність
цивільному процесу ознак діяльності, правовідношення,
порядку. Завданням науки є виявлення міри реалізації
відповідних ознак, установлення їхнього співвідношення та
дослідження цивільного процесу як комплексного явища, що не
обмежується лінійним розумінням.
Список літератури
1. Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса / Е. В.
Васьковский ; под ред. и с пред. В. А. Томсинова. – М.: Зерцало,
2003. – 566 с.
2. Авдеенко Н. И. Механизм и пределы регулирующего воздействия
гражданского процессуального права / Н. И. Авдеенко. – Л.: Изд-во
Ленингр. ун-та, 1969. – 72 с.
3. Пучинский В. К. Понятие, предмет, источники советского
процессуального права / В. К. Пучинский. – М., 1966. – 46 с.
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Ігор Сторощук
Науковий керівник – доц. Дергач Л. В.
Новели Кримінально процесуального кодексу
України
Прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу
України (далі - КПКУ) є умовою виконання зобов'язань, взятих
нашою державою перед Радою Європи. Серед ключових новел
кодексу слід виділити такі:
1.Підвищення гарантій захисту прав підозрюваних і
обвинувачуваних, зокрема КПКУ містить заборону порушувати
кримінальну справу проти конкретної особи, що дозволить
захистити права людини, убезпечивши її від необґрунтованого
кримінального переслідування з боку правоохоронних органів.
Запроваджується поняття "розумних строків досудового
розслідування" [2, cт.28].
Кримінальні справи, в яких обвинуваченими є неповнолітні
особи, розглядатимуться судом лише колегіально.
2. Розширення прав потерпілого. Так, згідно з положеннями
КПКУ підвищено процесуальний вплив потерпілого, як сторони
обвинувачення на процес кримінального переслідування або на
його припинення [2, ст.56].
У Кодексі врегульовано питання відшкодування шкоди,
завданої злочином.
3. Формування оновленого доказового права. Складовими
елементами цього надзвичайно важливого інституту стануть:
- встановлення стандартів переконання, необхідних для
прийняття рішень різного правового характеру
- встановлення чітких правил допустимості доказів або
визнання доказів недопустимими, внаслідок порушення прав
людини при їх одержанні.
- надання рівності у праві подачі інформації сторонами
провадження безпосередньо до суду.
4. Оновлення процедури досудового розслідування.
У кодексі об'єднано стадії дізнання та досудового слідства в
одну. Досудове розслідування, розпочинатиметься з моменту
надходження інформації про вчинений злочин. Прийняття ж
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формального акта для порушення кримінальної справи не є
необхідним, має на меті зменшити бюрократизаціїю
кримінального провадження [2, ст.214]. Крім того, оперативнорозшукова діяльність і слідство, здійснюватимуться в рамках
єдиного процесу розслідування.
5.Запровадження нової, позбавленої обвинувального ухилу
процедури судового розгляду пропонується досягти шляхом
скасування інституту повернення справи прокурору або на
додаткове розслідування. Цей інститут, як відомо, на сьогодні,
по суті, замінює виправдувальні вироки в судах.
6.Удосконалення процедури судового контролю
Судовий контроль на стадії досудового розслідування
здійснюватимуть слідчі судді, які вирішуватимуть питання,
пов'язані з усіма можливими під час досудового розслідування
обмеженнями прав та свобод громадян.
7. Удосконалення процедури оскарження судових рішень.
Суди першої інстанції позбавлені повноважень визначати
подальшу долю апеляційних скарг, що було серйозним
обмежуючим фактором щодо доступу громадян до правосуддя.
8.Кодексом запроваджуються нові види кримінального
провадження, які забезпечуватимуть процесуальну економію та
дозволять значно розвантажити суди та органи розслідування,
зокрема дізнання, як спрощену форму розслідування
кримінальних проступків [2, cт.468-523].
Отже, сукупність цих ідеологічно нових постулатів
провадження кримінальних процедур введено з метою
підвищення ефективності розслідування злочинів, є також
сподівання на те ,що вони створять належний кримінальнозахисний механізм, а не тільки кримінально-карний.
Список літератури
1. Указ Президента України № 311/2008 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року
«Про хід реформування системи кримінальної юстиції та
правоохоронних
органів».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/311/2008
2. Кримінальний процесуальний кодекс України.
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Роксолана Тарануха
Науковий керівник - доц. Шевчук А.В.

До питання про групові порушення
громадського порядку в Україні
Сучасне українське суспільство стурбоване поширенням
деструктивних процесів у відносинах між різними групами
людей, сформованих за соціальними, політичними, релігійними,
територіальними, національними й іншими ознаками. Однією з
форм реалізації таких негативних процесів є групові порушення
громадського порядку[1, ст.293].
Питанням
кримінально-правової
характеристики
та
відповідальності за групове порушення громадського порядку
була присвячена значна кількість наукових праць учених, серед
яких особливий внесок становлять праці М.І. Бажанова,
Ю.В. Бауліна, Т.М. Кафарова, І.Я. Козаченка, М.Й.
Коржанського, П.П. Михайленка, В.О. Навроцького, Р.В.
Олійничука, С.С. Яценка та ін.
Громадський порядок – це урегульована нормами права та
поставлена
під
охорону
закону
про
кримінальну
відповідальність
сукупність
суспільних
відносин,
що
складаються у сфері забезпечення нормальних умов праці,
відпочинку, побуту і спокою людей [2, с.7]. Групові порушення
громадського порядку, як свідчить судова та слідча практика,
зачіпають цілу низку суспільних відносин, що знаходяться під
охороною закону про кримінальну відповідальність, зокрема, у
сфері життя та здоров’я особи, власності, нормальної роботи
органів державної влади, підприємств, установ та організацій.
Злочинна поведінка таких груп людей безконтрольна та залежна
від зовнішніх чинників, що характеризуються підвищеною
суспільною
небезпекою.
Нерідко
групові
порушення
громадського порядку набувають соціально загрозливих форм і
зумовлюють вчинення більш тяжких злочинів (вбивств з
мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості,
масових заворушень, хуліганств, знищення, руйнування або
пошкодження об’єктів культурної спадщини, у тому числі
культових споруд).
Згідно з офіційними даними Державної судової адміністрації
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України, за період з 2001 до 2009 рр. зафіксовано лише три
обвинувальних вироки за групове порушення громадського
порядку. У дослідженні також встановлено, що слідча практика
має лише поодинокі випадки порушення кримінальних справ за
ст. 293 КК України
(“Групове порушення громадського
порядку”). Так, за даними Міністерства внутрішніх справ
України, у 2001 р. за цією статтею було порушено 2 кримінальні
справи, у 2002 р. – 4, у 2003 р. – 6, у 2004 р. – 10, у 2005 р. – 14,
у 2006 р. – 11, у 2007 р. – 6, у 2008 р. – 9, у 2009 р. – 5. Проте
такі, загалом невисокі, показники не відображають реальної
кількості вчинених злочинів.
Головними причинами такої ситуації є: латентність
зазначеного посягання; складнощі при доказуванні саме
групового характеру злочину; неправильна кваліфікація таких
дій як вчинення групового хуліганства; відсутність реальних
потерпілих від злочину; соціально-політичні зміни.
Олійничук Р.В. запропонував у своєму дослідженні
класифікацію типових групових дій, для чіткості кваліфікації
протиправного діяння як групового порушення громадського
порядку. До таких типових групових дій він відніс: 1) заклики
до громадян не виконувати вимоги представників влади; 2)
непокора розпорядженням представників влади; 3) створення
значних перешкод для нормальної роботи підприємств, установ
чи організацій; 4) блокування роботи транспорту; 5) незаконне
пікетування; 6) обмеження доступу громадян до громадських
місць[2, с-7].
Отже, групове порушення громадського порядку вчиняється
тільки через колективну дію, спрямовану на реалізацію
спільного інтересу протиправними засобами, що призводить до
порушення громадського порядку, і тому сприймається
негативно суспільством.
Список літератури
1. Кримінальний кодекс України //
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
2. Олійничук Р.П. Кримінально-правова характеристика групового
порушення громадського порядку : автореф. дис. канд. юрид. наук :
12.00.08 / Р. В. Олійничук ; НАВС. – К., 2011. – 19 с.

462

Яна Томко
Науковий керівник - доц. Паскар А. Л.
Принципи господарського процесу
Інтереси суб'єктів господарювання різноманітні, а умови їх
здійснення дуже динамічні, що обумовлює постійне
вдосконалення механізмів їх захисту. Формою реалізації захисту
інтересів суб'єктів господарювання є господарське судочинство,
яке здійснюється з врахуванням основоположних засадничих
положень (принципів).
Принципи господарського процесу – це ключові ідеї,
відправні положення, керівні начала, що відображають його
найважливіші якісні особливості, зміст і призначення в
суспільстві. Ці принципи, забезпечують таку побудову
господарського процесу, яке сприяє винесенню законних і
обґрунтованих судових постанов і їх виконанню, ефективного
захисту прав і законних інтересів учасників процесу [3, c.73].
У літературі з господарського процесу зазначається, що всі
принципи поділяються на дві великі групи: 1) принципи
організаційно-функціональні, що визначають судоустрій та
процес одночасно; 2) принципи функціональні, що визначають
процесуальну діяльність суду та учасників процесу [2, c.13].
Одним із визначальних є принцип законності, що є
конституційним принципом, оскільки в ч.2 ст.19 Конституції
України зазначається, що органи державної влади зобов’язані
діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб,
передбачений Конституцією та законами України.
Принцип процесуальної рівності всіх учасників судового
процесу закріплено у п.1ч.3ст.129 Конституції України, а також
ст.9 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", ст.4-2
ГПК України, де зазначено, що правосуддя у господарських
судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового
процесу перед законом і судом. Закон встановлює рівні
можливості сторін і гарантує їм право на захист своїх інтересів.
Відповідно до принципу змагальності сторін і свободи в
наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх
переконливості,
сторонам
у
господарському
процесі
забезпечуються широкі можливості у відстоюванні зайнятих
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ними в спорі позицій. Цей принцип закріплено в п.4 ч.3 ст.129
Конституції України та в ст.4-3 ГПК України.
Принцип об’єктивної істини означає вимогу повної
відповідності рішення дійсним відносинам сторін. Відповідно
до цього принципу кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і
заперечень [4, ст.33].
Принцип обов’язковості виконання рішень, ухвал, постанов
господарського суду сформульовано в ст.13 Закону України
"Про судоустрій і статус суддів". Судові рішення, що набрали
законної сили, обов’язкові до виконання, гарантією
забезпечення реалізації цього принципу є встановлення
відповідальності за ухилення від виконання рішення, ухвали,
постанови особами, яким пред’явлено для виконання.
Всі вище зазначені принципи відносяться до організаційнофункціональних.
До функціональних принципів, що визначають процесуальну
діяльність суду та учасників процесу належать наступні:
принцип призначення суддів господарських судів вищими
органами державної влади, принцип одноособового і
колегіального розгляду справи, принцип самостійності судів,
незалежності суддів і підкорення їх тільки законові, принцип
мови судочинства, принцип гласності й відкритості
господарського процесу.
Отже, український господарський процес розвивається
еволюційним шляхом. У цьому прогресивному процесі важливу
роль відіграють принципи господарського процесу, які
сформовані і знайшли своє закріплення в Господарському
процесуальному кодексі України.
Список літератури
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Олена Фаріон
Науковий керівник – доц. Чепель О.Д.
Громадянські і політичні права та свободи в системі
захисту прав людини та громадянина
Загальна повага, дотримання та захист прав людини на
сьогоднішній день належать до числа найбільш важливих завдань,
необхідність вирішення яких стоїть перед світовим співтовариством.
Особливої актуальності дана проблема набуває в контексті сучасних
інтеграційних процесів та потреби узгодження національних
законодавчих систем в даній сфері з міжнародними правовими
актами, гармонізації правової бази захисту прав та свобод людини та
громадянина.
Проблема дотримання прав і свобод людини і громадянина
привернула увагу багатьох вчених, які досліджували ті чи інші її
аспекти. Зокрема вивченню даної теми присвятили свої праці:
В.В.Копєйчиков, К.Г. Волинка, А.М.Колодій, А.Ю. Олійник,
І.І.Лукашук, С.В. Ісакович та ін.
Розглянемо окремо зміст громадянських і політичних прав і
свобод особи та громадянина. Під громадянськими правами і
свободами розуміють закріплені у конституції і законах держави, а
також у міжнародно-правових актах права і свободи громадянина, які
визначають правовий статус людини і забезпечують задоволення нею
своїх особистих інтересів. Під політичними правами і свободами
розуміють такі права і свободи людини, які забезпечують їй
можливість брати участь в управлінні державою, впливати на
внутрішню і зовнішню політику держави.
Питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є
актуальною проблемою розробки внутрішньої і зовнішньої політики
усіх держав світової спільноти. Після другої світової війни проблема
прав людини з суто внутрішньої перетворилася в міжнародну. Тому
10 грудня 1948 року була прийнята й проголошена відповідною
резолюцією Генеральної Асамблеї ООН Загальна декларація прав
людини. Громадянські і політичні права та свободи перелічені в
статтях 13-21 Декларації. Основними є такі: право на громадянство,
на місце проживання, на виїзд з країни та політичний притулок; право
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на володіння майном та укладання шлюбу; свобода думки, совісті й
релігії, переконань, мирних зборів та асоціацій; загальне й рівне
виборче право при таємному голосуванні [1, с. 13 - 21].
У сучасних міжнародних відносинах положення Загальної
декларації визнаються як загальновизнані загагальнодемократичні
начала, які повинні бути враховані урядами при здійсненні їхніх
внутрішньодержавних законодавчих та інших заходів, які стосуються
прав людини. Наступним кроком у захисті прав людини стало
прийняття Міжнародного пакту про цивільні і політичні права
(1976р.), Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні
права (1978 р.), факультативного протоколу до Міжнародного пакту
про цивільні і політичні права (1976 р.) внесло докорінні зміни в
правосуб’єктність людини. Всі особи, що проживають у державіучасниці Пактів чи на території, на яку поширюється юрисдикція цієї
держави, одержують можливість користуватися правами,
передбаченими Пактами. Після приєднання до пактів створюється
правова ситуація, при якій міжнародно-правові акти здобувають
пріоритет над внутрішнім законодавством [2, с.122]. Тому
громадянин, політичні чи цивільні права якого порушені, має право
звернутися безпосередньо в Комітет із прав людини при ООН, якщо
вичерпані всі наявні внутрішні засоби правового захисту (ст.2
Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про цивільні і
політичні права [3].
Система захисту громадянських і політичних прав і свобод на
міжнародному рівні постійно змінюється та вдосконалюється, тим
самим формуючи фундамент для розвитку систем національного
законодавства країн в даній сфері. Кінцевою метою даного процесу
має стати подолання дискримінації та попередження порушення прав
людини та громадянина в будь-якому їх прояві. Лише тоді, коли це
буде досягнено, реалізується основна мета створення ООН.
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Альона Фрунза
Науковий керівник – доц. Паскар А.Л
Докази в адмiнiстративному судочинстві
Правильне визначення поняття доказів має важливе
значення для вирішення багатьох процесуальних питань. Воно
допомагає правильно орієнтуватися в питанні про те, які
фактичні дані і об'єкти матеріального світу і за яких умов
можуть мати значення доказів у справі, цілеспрямовано
здійснювати їх пошук, виявлення, своєчасно проводити
фіксацію та вилучення.
На перший погляд проблеми визначення доказів в
адміністративному судочинстві України не повинно бути,
оскільки законодавець легалізував цю дефініцію [1, с.118]. Так,
згідно зі ст. 69 Кодексу адміністративного судочинства України,
доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні
дані, на підставі яких суд установлює наявність або відсутність
обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які
беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення
для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються
судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх
представників, показань свідків, письмових, речових доказів,
висновків експертів.
Щодо доктринального визначення, то, на думку однієї групи
вчених, а саме: А. Т. Комзюка, Н. О. Армаш,
О. М. Бандурки, А. В. Басова, доказами в адміністративному
судочинстві у адміністративній справі є будь-які фактичні дані
(інформація), які добуваються або встановлюються судом під
час розгляду справи за допомогою джерел і засобів доказів, про
наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і
заперечення осіб, які беруть учать у справі та занесені до
документів
або
технічних
засобів,
які
фіксують
адміністративний процес у конкретній справі, що мають
значення для правильного вирішення справи і доведені в
судовому засіданні як докази у цій справі [3, c.280]. Натомість
Е. Ф. Демський вважає, що доказами є не факти, а фактичні дані,
на підставі яких суд, чи уповноважений суб'єкт установлюють
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наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги
осіб, які беруть участь у справі [4, с.147].
В. К. Матвійчик зазначає, що нормативне визначення
доказів має бути розкрито з огляду на його складові, під якими
слід розуміти: 1) будь-які фактичні дані, на підставі яких суд
встановлює наявність або відсутність обставин, що
обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у
справі; 2) інші обставини, що мають значення для правильного
вирішення справи; 3) ці дані встановлюються судом на підставі
пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань
свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів [1,
с.275-276 ].
Отже,
аналізуючи
позиції
вчених
доказами
в
адміністративному судочинстві України можна визначити
відомості (інформація) про факт, на підставі якої
адміністративний суд у визначеному законом порядку
(отримання, дослідження та оцінки) встановлює наявність чи
відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення
осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають
значення для правильного вирішення справи, які одержують на
підставі засобів (джерел) доказування (пояснень сторін, третіх
осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і
речових доказів, висновків експертів).
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Тетяна Халімон
Науковий керівник - асист. Кушнір Н. М.
Види юридичного процесу
Юридичний процес як комплексна система має ряд
специфічних ознак, характерних для всіх правових форм
діяльності органів держави. Він як правова форма діяльності
уповноважених органів і посадових осіб, характеризується
визначеністю компетенції, функцій і повноважень цих суб'єктів.
До нинішнього часу єдиного визначення юридичного процесу
немає. Але більшість вчених-юристів, як правові форми
діяльності, визначають такі: правотворчість, правозастосування,
правосуддя і контроль [1, с.29].
Зазначимо, що види юридичного процесу звичайно
групуються по предметній ознаці. Звідси такі різновиди
юридичного процесу, як карний, цивільний, адміністративний і
т.д. У дійсності ж основ для класифікації різновидів юридичного
процесу більше, наприклад, в узагальнених комплексах по
функціональній ознаці, коли виділяються чотири основні
комплексні різновиди процесів: установчий, правотворчий,
правозастосовчий, контрольний [2, с. 52].
Установчий
процес
це
специфічна
діяльність
уповноважених органів держави, посадових осіб і громадських
організацій по реалізації норм матеріального права, що
встановлюють їхню правомочність по формуванню, чи
ліквідації перетворенню органів держави, посадових осіб і
інших керуючих суб'єктів. Правомірно виділяти наступні
установчі режими: публічний режим - вибори всіх
представницьких органів держави; режим призначення
посадових осіб в умовах номенклатури; режим порядку
утворення юридичних осіб - розпорядницький, дозвільний і
явочно-нормативний [3, с.23].
Правотворчий процес - це специфічна діяльність
уповноважених органів держави, громадських організацій і
посадових осіб, що складаються із системи дій по підготовці,
твердженню й офіційному оголошенню нормативно-правових
актів. Вона виражається насамперед у тім, що має на меті
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створення і підтримки системи права в належному стані, що
відповідає потребам правового регулювання на тім чи іншому
етапі розвитку суспільства [3, с.26].
Правозастосовний процес - це такий комплекс, що за своїм
обсягом є домінуючим у системі юридичного процесу, а за своєї
соціальним призначенням уступає лише правотворчості. Варто
сказати, що це - специфічна діяльність уповноважених органів
держави, громадських організацій, посадових осіб з розгляду
всіляких індивідуальних справ, що мають юридичні значення
[3, с.28].
Контрольний процес - це правова форма діяльності органів
держави, громадських організацій і посадових осіб, що
виражаються у здійсненні юридично значимих дій за
спостереженням і перевіркою відповідності виконання і
дотримання підлеглими суб'єктами нормативно-правових
розпоряджень і припиненні правопорушень відповідними
організаційно-правовими засобами: установлення фактичного
виконання заданого управлінського рішення [3, с.30].
Отже, в більшості випадках учені – цивілісти у класифікації
юридичного процесу розділилися на дві сторони. Одна сторона
в основу класифікації бере відповідні галузі матеріального
права, що застосовується у діяльності конкретних органів
держави. Тому і юридичний процес має такі види, як
кримінальний, цивільний, адміністративний, господарський та
конституційний. Але на думку інших учених, така класифікація
не дає змоги установити функціональний зв’язок юридичного
процесу з механізмом правового регулювання, а також уявити
юридичний процес як систему, тому за функціональною
ознакою виділяють такі види процесів, які були розглянені і
охарактеризовані вище.
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Руслана Царик
Науковий керівник – доц. Волощук О. Т.
Міжнародний комерційний арбітраж: переваги та недоліки
Докорінні зміни, що сталися на рубежі 80-90-х рр. у XX ст. у
політичному й економічному житті України та стрімкий розвиток
міжнародних економічних відносин на початку XXІ ст., призвели до
формування принципово нової, порівняно з радянським періодом,
системи зовнішньоекономічних зв’язків. Унаслідок зазначених
обставин усі суб’єкти підприємницької діяльності отримали
можливість самостійної участі в міжнародних відносинах.
Відповідним чином, зросла кількість спорів, що виникають із
зовнішньоекономічних контрактів. Нині більшість міжнародних
економічних спорів вирішуються в міжнародному комерційному
арбітражі (далі - МКА).
Правову природу та основні засади організації та діяльності МКА
досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Зокрема, можна
виділити праці таких учених, як О.В. Брунцева, В.В. Комаров, Т.С.
Кисельова, Л.А. Лунц, І.Г. Побірченко, Ю.Д. Притика, Т.В. Сліпачук,
Г.А. Цірат, Г.Ф. Шершеневич та ін. Однак, незважаючи на численні
дослідження, в Україні бракує ґрунтовних праць, присвячених аналізу
інституту МКА, тому є сенс проводити нові дослідження.
Переваги арбітражу порівняно з державними судами полягають,
насамперед, у тому, що він забезпечує більш прийнятну, доступну та
більш просту процедуру вирішення спорів. Тобто йдеться про
процедуру, встановлену сторонами спору, яка в цілому може бути
адекватна та пристосована для прийняття узгоджених рішень [2].
Навіть у тих випадках, коли сторони звертаються до постійнодіючого
МКА, який має свої правила процедури, вони можуть самостійно
передбачити процедуру арбітражу. В Арбітражному регламенті
ЮНСІТРАЛ 1976 р. передбачено, що коли сторони вирішили
передати на розгляд арбітражу спори згідно з даним Регламентом, то
вони розглядаються відповідно до Регламенту з тими змінами, про які
сторони можуть домовитися у письмовій формі (ст.1) [1, с. 219].
Проте привабливий МКА не тільки з огляду на процедуру вирішення
спору, яку можуть узгоджувати й уточнювати сторони спору. До
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інших переваг можна віднести такіі: компетентність арбітрів
(арбітри обираються сторонами, ними можуть бути будь-які особи, не
обов’язково юристи, але вони обов’язково повинні бути спеціалістами
в тій чи іншій сфері зовнішньоекономічної діяльності); можливість
впливу на суд (сторони мають можливість впливати на всі стадії
арбітражного розгляду – згода сторін обов’язкова при зверненні до
МКА, сторони самостійно визначають склад арбітрів, обирають місце
і мову арбітражу, можуть повністю або частково визначати
арбітражну процедуру, навіть можуть погодитися розглянути спір “по
справедливості”); швидкість розгляду спору (арбітражний розгляд
спорів менш формалізований, характеризується відсутністю багатьох
процедурних формальностей, притаманних державним судам, а також
меншим навантаженням, внаслідок цього – швидший, а також завдяки
відсутності у цьому розгляді другої чи якоїсь іншої інстанції, він стає
відносно і дешевшим та майже завжди остаточним засобом вирішення комерційних спорів); конфіденційність арбітражної
процедури (процедура розгляду спорів є закритою, забороняється
публікація арбітражних рішень без згоди сторін, арбітри зобов’язані
не розголошувати інформацію, яка стала їм відомою у процесі
розгляду спору); остаточність арбітражних рішень (рішення МКА
не підлягають ні апеляції, ні наступному оскарженню). Проте у
юридичній літературі вказується і на ряд ризиків міжнародного
комерційного арбітражу. Зокрема, це такі: обмеження повноважень
арбітрів; неможливість об’єднання позовних вимог; арбітраж не
завжди гарантує відсутність судового процесу.
Отже, можна зробити висновок про те, що міжнародний
комерційний арбітраж має свої позитивні та негативні сторони.
Водночас його широке міжнародне визнання та застосування на
практиці свідчить про те, що переваги арбітражу набагато вагоміші,
ніж його недоліки.
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Юрій Цюрпіта
Науковий керівник – асист. Гетманцев М. О.
Проблеми правового статусу учасників
адміністративного процесу
Актуальність дослідження проблем правового статусу учасників
адміністративного процесу заснована на тому, що в Україні, як у
правовій демократичній державі забезпечення захисту суб’єктивних
публічних прав осіб від будь-яких управлінських дій незалежними
судами є важливим тому, що забезпечення прав людини –
першочергове завдання сучасної правової демократичної держави.
Проте,
незважаючи
на
триваючий
процес
оновлення
адміністративного процесуального законодавства, у сфері
законодавчого регулювання правового статусу учасників
адміністративних
процесуальних
відносин
залишається
невирішеною
проблема
правового
статусу
учасників
адміністративного процесу.
Важливою складовою адміністративного процесу є провадження
за зверненнями громадян. Згідно з нормами Закону «Про звернення
громадян» (далі - Закон) [3], громадяни України мають право
звернутися до інших органів державної влади, об’єднань громадян,
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх
функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та
пропозиціями, що стосуються їх владних повноважень чи статутної
діяльності, з заявою або клопотанням щодо реалізації своїх
соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних
інтересів та скаргою про їх порушення.
Є низка проблем, які виникають у ході реалізації прав громадян
при розгляді заяви чи скарги, за нормами ст. 18 Закону [3]. Згідно з
положеннями, закріпленими у даній статті, громадянин, який
звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової
інформації, посадових осіб, має право: особисто викласти аргументи
особі, яка перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці
поданої скарги чи заяви; знайомитися з матеріалами перевірки;
подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом,
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який розглядає заяву чи скаргу; бути присутнім при розгляді заяви
чи скарги; користуватися послугами адвоката або представника
трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну
функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом
порядку; одержати письмову відповідь про результати розгляду
заяви чи скарги; висловлювати усно або письмово вимогу щодо
дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги; вимагати
відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень
встановленого порядку розгляду звернень.
Проте, як слушно зауважує М. М. Тищенко, необхідна
активізація процесуальної позиції громадянина, якій значною мірою
сприятиме уточнення його права бути присутнім при розгляді заяви
або скарги. Питання полягає в тому, чи припускає право бути
присутнім активну можливість впливати на хід розгляду справи —
давати пояснення з питань, що виникають у ході його розгляду,
задавати питання іншим учасникам розгляду, оцінювати ті чи інші
обставини, висвітлені на даній стадії провадження [5, с.17].
Ці види діяльності громадянина повинні бути більш детально
регламентовані в законодавстві. Також необхідно внеси в
законодавство положення про те, що у ході ознайомлення з
матеріалами перевірки за скаргою громадянин має право робити
необхідні йому виписки, а також клопотати про надання йому копій
конкретних документів, і треба визначити строки, в які ці копії йому
повинні бути надані.
Отже, у сфері правового статусу учасників адміністративного
процесу, зокрема у сфері провадження за зверненнями громадян, є
низка проблем, які потребують розв’язка, щоб права громадянина як
одного з ключових учасників – суб’єкта звернення – були належним
чином захищені і реалізовані.
Список літератури
1. Конституція України від 28.06.1996.
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 29.11.2012.
3. Закон України «Про звернення громадян» від 29.11.2012.
4. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю. П. Битяка.
— К.: Юрінком Інтер, 2005. — 567 с.
5.Тищенко М. М. Адміністративно-процесуальний статус громадянина
України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого
регулювання: Автореферат дис. … доктора юридичних наук / М. М.
Тишенко. – Харків, 1999. – 32 с.

474

Олена Черська
Науковий керівник - доц. Нежурбіда С.І.
Суб’єкти дослідження злочинності в Канаді
Органами, як аналізують злочинність в Канаді є: Канадський
Центр Судової Статистики, поліцейська служба та Головний
Соціальний Центр. Канадський Центр Судової Статистики у
співпраці з поліцейською службою аналізують дані про
злочинність в рамках “Стандартного огляду злочинності” (СОЗ).
Альтернативним
способом
ведення
статистики
є
самозвітування.
Служба поліції, на рівні провінцій та муніципалітетів,
реєструє повідомлення про злочини, які були вчинені, дані про
обвинувачену особу, час, місце, спосіб вчинення злочину. При
дослідженні в рамках СОЗ розробляється безперервний
хронологічний запис і статистика злочинів. Про кожен з них
було здійснене повідомлення до поліцейської служби,
починаючи з 1962 року. Існує дві версії збору даних: СОЗ
«загальний», який діє з 1962 року та СОЗ-2, так звана "база
даних злочину" з 1988 року. Різниця в тому, що остання версія
розрахована на збір більш детальної інформації про злочин,
потерпілих, обвинувачених [1].
Діяльність
Головного
Соціального
Центру
(ГСЦ)
зосереджена на досягненні двох основних цілей: збір даних про
соціальні тенденцій для того, щоб стежити за змінами умов
життя і добробуту канадців за певний період часу та надання
інформації з конкретних питань, які виникають і викликають
інтерес при реалізації соціальної або іншої політики. Однією з
основних переваг ГСЦ є те, що він вимірює характер і масштаб
злочинів, фіксує повідомлення та відомості, які не надходили до
поліції. Аналіз, який здійснюється соціальним центром полягає
у вибірковому опитуванні канадців у віці від 15 років і старше.
Ці дослідження проводяться кожні п'ять років починаючи з 1988
року. Аналізується вісім видів злочинів: сексуальне насильство,
грабіж, розбій, злом і проникнення, крадіжки особистого майна,
крадіжки домашнього майна, крадіжок транспортних засобів та
вандалізм [2].
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Самозвітування є альтернативним способом ведення
статистики. Дослідження дозволяють оцінити реальний стан
злочинності та розширити офіційну інформацію про порушення
закону. Наприклад, кримінологи можуть звернутись до людей,
які були заарештовані або навіть ув’язнені та провести
опитування. Суб’єктам можуть зателефонувати додому або
надіслати анкету по пошті. Основною ознакою такого
дослідження є анонімність респондентів, а основним принципом
- конфіденційність. Це дає можливість певним чином
заохочувати людей надавати інформацію про їхню незаконну
діяльність. Самозвітування розглядається як механізм, який
дозволяє дібратись до «темної сторони злочину», а саме
визначити наближені до реальності цифри які не входять до
офіційної статистики [3, c.57].
Отже, альтернативним способом обліку статистики
злочинності є самозвітування, яке проводиться незалежними
соціологами. Суб’єктами дослідження злочинності в Канаді є: 1)
Канадський Центр Судової Статистики, створений з метою
аналізу кримінологічних явищ; 2) Служба Поліції, яка щорічно
подає інформацію про злочини, з подальшим опрацюванням її в
рамках Стандартного огляду злочинності; 3) Головний
Соціальний Центр, що здійснює збір інформації не тільки про
сам злочин, а й про жертву, дає уявлення суспільства про
злочинність у Канаді.
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Яна Чорна
Науковий керівник – доц. Волощук О. Т.
Поняття міжнародного комерційного арбітражу ad hoc
Сучасним міжнародним економічним відносинам властиве
зростання взаємодії організацій, установ, юридичних і фізичних
осіб, у ході якої, учасники відносин, як і раніше, не завжди в змозі
уникнути конфліктів чи суперечок. Одним із найбільш успішних і
всесвітньо визнаних способів розв’язання таких спорів
справедливо вважається міжнародний комерційний арбітраж ad
hoc, який упродовж останніх десятиліть набуває дедалі більшого
поширення.
Окремі аспекти окресленої тематики досліджувалися у працях
Комарова В.В, Кисельової Т.С., Побірченка І.Г., Притики Ю.Д.,
Сліпачук Т.В., Цірата Г.А., Чубарєва В.Л., тощо. Одначе проблема
організації та діяльності міжнародних арбітражів ad hoc поки що
недостатньо висвітлена у вітчизняній науковій літературі.
Зважаючи на те, що у науці міжнародного приватного права
відсутнє
єдине, загальноприйняте визначення міжнародного
комерційного арбітражу ad hoc, доцільним буде звернення до
доктринальних джерел із цього питання. На думку В. В. Яркова,
міжнародний комерційний арбітраж ad hoc – спеціалізований суд в
рамках системи органів цивільної юрисдикції, який здійснює
правосуддя в сфері підприємницької діяльності [3, с. 10].
Г. А. Цірат під міжнародним комерційним арбітражем ad hoc
розуміє третейський суд, спеціально створений у кожному
конкретному випадку, метою якого є розгляд і вирішення
міжнародного комерційного спору у визначеній процесуальній
формі шляхом винесення обов’язкового для сторін рішення [2, с.
17]. Ю. Д. Притика визначає міжнародний комерційний арбітраж
ad hoc як спосіб вирішення цивільно-правових спорів, що
виникають у сфері здійснення комерційної діяльності між особами
приватного права у випадках, коли ці спори ускладнені наявністю
іноземного елемента, завдяки якому зазначені спори вирішуються
спеціально створеними недержавними органами згідно зі
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встановленою сторонами спору або в інший спосіб визначеною
особливою процедурою [1, с. 36].
Проте у Законі України «Про Міжнародний комерційний
арбітраж» не наведено визначення міжнародного комерційного
арбітражу ad hoc, а лише загальне поняття "арбітражу" (будь-який
арбітраж (третейський суд) незалежно від того, чи утворюється він
спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється постійно
діючою арбітражною установою). Аналіз думок учених про
означену проблему дає підстави сформулювати власне визначення
міжнародного комерційного арбітражу ad hoc: це правовий
механізм розв'язання спорів, який утворюється у кожному
конкретному випадку, слухання якого проходять за зачиненими
дверима та у відповідності з арбітражною угодою, укладеною між
двома або більше сторонами, за якою сторони погодились, що
рішення, винесене складом арбітражу після справедливих слухань
буде обов'язковим для сторін.
Тож, у цілому можна стверджувати, що аналіз правової природи
та особливостей міжнародного комерційного арбітражного суду ad
hoc має для України важливе практичне значення. Адже нині в
нашій державі немає належного законодавчого врегулювання
процедури розгляду справ міжнародним комерційним арбітражем
ad hoc. Прийнятий 24 лютого 1994 р. Закон України «Про
міжнародний комерційний арбітраж» повною мірою не
врегульовує всі сторони арбітражного процесу. Даний Закон дає
відповіді лише на загальні питання, при цьому він безсильний в
конкретних ситуаціях. Внаслідок цього виникають прогалини в
законодавстві, що в подальшому призводять до проблем у
вирішенні спору міжнародним комерційним арбітражем ad hoc.
Тому є смисл у проведенні нових наукових досліджень.
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Анна Чубенко
Науковий керівник - доц. Тарануха В. П.
Поняття та сутність процесуально-правового
механізму
Процесуально-правовий механізм – це одна з новітніх
категорій у загальній теорії права, що не отримала свого
глибокого дослідження. Лише у праці В. Н. Протасова "Основи
загально-правової процесуальної теорії" обґрунтовується
необхідність виділення такої категорії, формулюється поняття,
показана структура процесуально-правового механізму, однак
його елементи не характеризуються.
Дана правова категорія дозволяє адекватно відобразити одну
з найважливіших правових підсистем, повніше виявити
особливості процесуальних явищ, глибше зрозуміти природу
юридичного процесу через вивчення його взаємозв'язків з
іншими процесуальними явищами [1, с. 45].
Поняття "процесуально-правовий механізм" є основною
узагальнюючою категорією в загальноправовій процесуальній
теорії й охоплює, на думку В. Н. Протасова, сукупність
взаємозалежних процесуальних засобів галузевого характеру,
необхідних і достатніх для виявлення та реалізації матеріальних
охоронних правовідносин.
Спочатку ідею механізму впливу права на суспільні
відносини висунув М. Г. Алєксандров, але своє розгорнуте
обґрунтування і свій закінчений вигляд дана ідея набула у
працях професора С. С. Алексєєва, зокрема в "Механізмі
правового регулювання в соціалістичній державі".
С.С.Алексєєв характеризує механізм правового регулювання
як узяту в єдності систему правових засобів, за допомогою якої
забезпечується результативний правовий вплив на суспільні
відносини.
Згідно зі стадіями правового регулювання С.С.Алексєєв
виділяє три основних елементи (ланки) у механізмі правового
регулювання: 1) юридичні норми; 2) правові відносини; 3) акти
реалізації прав і обов'язків. Факультативним елементом є акти
застосування права [2, с. 67].
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Безперечно, що першим елементом механізму правового
регулювання є норма права. Це вихідна юридична база для
правового регулювання, в ній закладена модель потрібної
поведінки. Юридичні факти є другим елементом механізму
правового регулювання,це необхідна передумова правового
відношення [3, с.20].
Правильне закріплення юридичних фактів в гіпотезах
юридичних норм – одне із завдань, що стоїть перед
правотворчими органами при розробці нормативно-правових
актів. Повне, точне і достовірне встановлення юридичних фактів
– необхідна передумова для застосування правових норм [4,
с.30].
Стадії реалізації суб'єктивних прав і суб'єктивних юридичних
обов'язків відповідає наступний елемент механізму правового
регулювання – правові відносини. Правовідносини є головним
засобом, який дозволяє визначити, хто і як буде виконувати
вимоги норми права.
Отже, процесуально-правовий механізм – це елемент
загального механізму правового регулювання, відносно
самостійна підсистема правових засобів. Дана правова категорія
дозволяє адекватно відобразити одну з найважливіших правових
підсистем, повніше виявити особливості процесуальних явищ,
глибше зрозуміти природу юридичного процесу через вивчення
його взаємозв'язків з іншими процесуальними явищами, що і
було здійснено.
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Сабіна Штефюк
Науковий керівник – доц. Паскар А. Л.
Співвідношення норм матеріального та
процесуального права
У сучасній системі класифікації правових норм
виділяють два основних види норм: матеріальні та процесуальні.
Історично процесуальні норми з’явилися задля забезпечення
реалізації норм матеріального права. Проте при співвідношенні
даних видів норм часто виникають різного роду колізії, що
вносять суперечності при тлумаченні законодавства.
У судовій практиці при вирішенні конкретних справ
виникають ситуації, коли виконання приписів процесуальних
норм, тягне за собою порушення норм матеріального права, і
навпаки. Особливість норм процесуального права полягає в
тому, що вони є формою реалізації норм матеріального права.
Обставини реалізації чи то гіпотези, чи диспозиції, чи санкції
матеріальної норми можуть стати умовами гіпотези
процесуальної норми. Отже, норма матеріального права ніби
"присутня"
у
гіпотезі
процесуальної
норми.
Проте
процесуальним законом не передбачено, як повинен діяти
уповноважений суб’єкт у випадку, коли виникають суперечності
між нормами. У результаті ми зустрічаємося з колізіями,
пов’язаними із визначенням прерогативи застосування різних
видів норм права. Тож варто сказати, що судове рішення
характеризується досить складною правовою природою, яка має
причинно-наслідковий зв’язок з недостатністю теоретичних
досліджень в цій галузі. Безперечними є лише його залежність і
наслідки прийняття з погляду обов’язкової підпорядкованості
закону як щодо змісту, так і щодо формально-процесуальних
моментів, які виникають у процесі виконання [4].
Суди у разі зіткнення з даного роду колізіями чинять порізному, але в більшості випадків судова практика надає
перевагу процесуальним нормам права. Наприклад, згідно з ч. 2
ст. 166 Сімейним кодексом України одночасно з позбавленням
батьківських прав суд може за вимогою позивача чи з власної
ініціативи вирішити питання про стягнення аліментів на дитину
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[1]. Відповідно до ч. 5 ст. 216 Цивільного кодексу, суд може
застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину з
власної ініціативи [2]. Однак суд не повинен з власної
ініціативи виходити за межі позову, оскільки по-перше норми
матеріального права не повинні суперечити нормам
процесуального права, якими суд керується при розгляді та
вирішенні спору, по-друге, це б суперечило принципу
диспозитивності цивільного процесу (згідно з Цивільним
кодексом особи за своїм розсудом здійснюють належні їм
права). Таке вирішення колізії між нормами права не можна
визнати цілком правильним [3].
На наш погляд, якщо з якихось причин виникає колізія,
то повинна діяти певна субординація соціально-правових
цінностей, ідей та юридичних норм. Ніщо в процесуальній
формі не повинно заважати здійсненню правосуддя чи
викривляти суть справи. Отже, значення процесуально-правових
норм як у правотворчості, так і у правозастосуванні полягає в
удосконаленні діяльності різних органів, зокрема суду.
Процесуальне регулювання
судової діяльності забезпечує
підвищення відповідальності, дисципліни та зміцнення
законності.
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Віталій Яремчук
Науковий керівник – доц. Татулич І. Ю.
Проблема відмежування процесуальних
і процедурних норм
Актуальність
дослідження
проблеми
відмежування
процесуальних і процедурних норм права засновується на тому, що
сучасне українське право перебуває у стадії активного розвитку і
реформування. Удосконалюється зміст усіх його елементів, у тому
числі – норм права. Значення і сутність процесуальних норм уже
загальновизнані. Проте нині відбувається поглиблення досліджень
основних категорій теорії процесуального права, і постало питання
про необхідність виділення у масиві процесуальних норм права
норм процедурних, які слугують в основному для регламентації
юридичних процедур.
Нині поділ правових норм на матеріальні (такі, що
встановлюють бажане правило поведінки, права та обов'язки
суб'єктів) та процесуальні (такі, що регламентують порядок,
форми і методи реалізації прав та обов'язків, встановлених у
нормах права) є незаперечним.
Процесуальні норми є основою процесуального правового
регулювання і визначальною ланкою процесуально-правового
механізму. Їх роль у механізмі процесуально-правового
регулювання полягає в тому, щоб забезпечити нормативне
регламентування суспільних відносин, що складаються в ході
охоронної діяльності уповноважених органів з вирішення та
усунення правових аномалій [1, с.188]. Проте у сучасному
процесуальному праві не існує чіткого розмежування процедурних
і процесуальних норм. Навпаки, поширена позиція, коли
дослідники, зокрема П.М. Рабинович, ототожнюють процедурні та
процесуальні норми, використовуючи при цьому загальний термін
«процесуальні норми» [3, с. 23].
На практиці ж значну частину процесуальних норм
складають норми, призначені регламентувати певні юридичні
процедури. Тому доцільно було б виділяти такі норми як
окремий вид процедурних норм.
Визнання цих норм процесуальними може призвести до
розмивання меж, які складаються між матеріальними та

483

процесуальними нормами. Маючи декілька загальних ознак,
процедурні та процесуальні норми розрізняються: по-перше, за
сферою застосування: процедурні норми регулюють будь-яку
діяльність, що спрямована на виконання прав та обов'язків
(наприклад, у процесі укладання договорів суб'єкти не
застосовують, а використовують права, передбачені законом).
Регламентацію з укладання договорів здійснюють саме
процедурно-правові норми; по-друге, процедурні норми
регламентують порядок діяльності будь-якого органу, а не
тільки створеного для правозастосування; по-третє, у
процедурних нормах містяться певні вимоги до порядку
реалізації прав та обов'язків суб'єктами правовідносин; почетверте, сфера дії процесуальних норм є значно вужчою
порівняно зі сферою дії процедурних [4].
Процедурні норми досить часто зустрічаються у підзаконних
актах, наприклад, у інструкціях. Це дає підстави О.О. Сидоренко
стверджувати, що відмінною рисою процедурних норм є те, що
вони не тільки встановлюються державою за допомогою
законодавства, але й розробляються суб'єктами правовідносин
самостійно [4]. При цьому, як слушно зауважує В.Н. Протасов,
процедурні норми не повинні стосуватися змістової сторони
основних норм, а тим більше, суперечити їм. Доля процедури порядок реалізації [2, с.23].
Отже, оскільки процедурні норми посідають важливе місце у
системі процедурних норм, є їх різновидом, призначеним для
регламентації відповідних юридичних процедур, здійснюваних
у ході всіх видів юридичної діяльності. Сутність процедурних
норм у тому, що вони є юридичними гарантіями реалізації
матеріальних норм права.
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Тетяна Яснюк
Науковий керівник – доц. Боднарук О.М.
Історичні передумови правової регламентації
одержання хабара в кримінальному праві України
Появі такого самостійного складу злочину, як одержання хабара,
що передбачений ст. 368 чинного Кримінального кодексу України,
передував чималий період часу. Практично кожен етап історії
вносив у розуміння вказаного явища свій відбиток, специфіку,
доповнював новим змістом. Тому, на нашу думку, для розуміння
суті одержання хабара доцільно дослідити витоки формування
механізму його правової регламентації.
У Давній Русі центральна влада у правотворчому процесі
наслідувала приклад Візантії, де тогочасним основним джерелом
права були так звані Номоканони, складені ще у VІ-VІІ ст.. [2, с.21].
Відповідно до положень Номоканонів, у Візантійській державі
службовці не одержували жодних виплат із казни – їх послуги
підлягали оплаті з боку підданих імперії. Аналогічна ситуація
склалася і на Русі. Ці фактори сприяли існуванню такого явища, як
«посул», тобто зобов’язання, що було частиною системи утримання
чиновників. Саме із поняттям посула і пов’язане поняття про хабар.
[3, с.11-12]. Тобто в давньоруський період одержання хабара було
нормальним явищем, яке дозволялося і жодних норм про боротьбу з
ним у праві Київської Русі ХІ-ХІІІ століть не було.
Перші законодавчі обмеження на одержання посулів були
встановлені у Двінській уставній грамоті (1397-1398 рр.). У ній
містилося положення, що передбачало нормування кількості
посулів, які міг отримати один намісник [1, с. 12]. У той же час на
західноукраїнських землях, які були приєднані до Польщі, питання
хабарництва регламентувались Вислоцьким статутом 1347 р. та
Вартським статутом 1420-1423 рр., які лише вказували на заборону
одержувати хабарі, не конкретизуючи тих ти інших положень [4, с.
285].
Конкретнішу заборону брати посули було визначено ст.ст.3-4
Псковської судної грамоти 1467 р., в якій було зазначено: «…таиных
посулов не имати ни князю, ни посаднику…» [1, с.13]. Повна
заборона на отримання посула, як корисливий службовий злочин,
була законодавчо закріплена у Судебнику 1497 р.
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Наступним законодавчим актом з питань протидії одержанню
хабара став Судебник 1550 р., який містив низку нових правових
положень: по-перше, у категоричній формі заборонялося
одержувати посули у будь-якому вигляді; по-друге, до кола
суб’єктів відповідальності було віднесено дворецького, казначея,
піддячого; по-третє, встановлювалася відповідальність за одержання
хабара-підкупу [3, с.19]. Таким чином, Судебник 1550 р. на
законодавчому рівні визначив види хабара, суб’єктів злочину, його
об’єктивну сторону та межі відповідальності.
Отже, викладені вище положення свідчать про те, що
законодавцем було зроблено важливі кроки у напрямку розвитку
механізму правової регламентації одержання хабара. Хоча сам
термін «хабар» у правових актах цього періоду ще не
використовується, однак його праобразом виступає посул, що являє
собою різновид поборів, які стягуються чиновниками за здійснення
своєї діяльності в інтересах приватних осіб. У цілому, нормативноправові підвалини регламентації одержання хабара, як злочинного
діяння, були повністю сформовані у середині ХVІ століття. Це
ознаменувалося прийняттям Судебника 1550 р., який діяв у той час
на території сучасної України – у ньому не лише встановлювалася
заборона отримувати посули, але і було розроблено окремі
положення про склад такого злочину, а також передбачались
конкретні заходи відповідальності.
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